
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-11-18 

Plats och tid Rådasjön kl. 16:00-19:00, 20:15-22:04 

Beslutande ledamöter 
Per Vorberg (M) (ordförande) 
David Dinsdale (L) (vice ordförande) 
Patrik Linde (S) (2:e vice ordförande) §§390-397, §§401-415, 
§§417-440
Grim Pedersen (M)
Kersti Lagergren (M)
Mikael Johannison (M)
Ronny Sjöberg (C) (kl. 16:00-21:50) §§390-397, §§401-424 
Håkan Eriksson (KD)
Martin Tengfjord (SP)
Ulla-Karin Johansson (S)
Roland Jonsson (MP)
Peter Arvidsson (SD) §§390-397, §§401-415, §§417-440 
Rickard Rosengren (M) §§425-440 ersätter Ronny Sjöberg (C) 
Kristin Arplöw (S)  ersätter Robert Langholz (S)
Björn Mattsson (V) §416 ersätter Patrik Linde (S) (2:e vice 
ordförande) pga jäv
Per Olov Risman (SD) §416 ersätter Peter Arvidsson (SD) pga jäv

Ej tjänstgörande ersättare 
Rickard Rosengren (M) §§390-397, §§401-424 
Ingemar Lindblom (M) 
Bengt Johansson (M) 
Hengameh Mokhtari (M) (kl. 16:00-20:20) §§390-397, §§401-403 
Anders Halldén (L) 
Steinar Walsö-Kanstad (KP) 
Björn Mattsson (V) §§390-397, §§401-415, §§417-440 
Marie Strid (MP) §§390-397, §§401-409, §§411-440 
Per Olov Risman (SD) §§390-397, §§401-415, §§417-440 

Övriga närvarande 
Gunnar Häggström (M) (adjungerad, kommunfullmäktiges 1:e vice 
ordförande) 
Peter Lönn (kommundirektör) §§390-397, §§401-409 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-11-18 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

Anders Ohlsson (sektorschef samhällsbyggnad) 
Päivi Malmsten (sektorschef för utbildning och kultur) §§390-391, 
§§394-396, §§401-434
Per-Arne Larsson (sektorschef för teknik och förvaltningsstöd)
§§390-396, §§401-440
Bo Ekström (ekonomichef) §§390-396, §§401-440
Anders Pettersson (personalchef) §§390-396, §§401-440
Birgitta Flärdh (utvecklingschef) §§390-396, §§401-440
Karin Dahl (kommunikationschef) §§390-396, §§401-418
Matilda Johansson (kommunsekreterare)
Josefin Wiberg (praktikant) §§390-396, §§401-440
Monica Bengtsson (facklig representant för Kommunal) §§390-391
Anna Karlsson (facklig representant för Lärarnas Riksförbund och
Sacorådet) §§390-391
Anna-Kajsa Tagesson (utredare personalfunktionen) §391
Nicklas Svensson (säkerhetsfunktionen) §391
Ria Andersson (mark- och exploateringschef) §392
Pernilla Wallén (administrativ chef socialtjänst) §392
Peter Granstedt (vd Förbo AB) §393
Mats Carlsson (förvaltningschef Förbo AB) §393
Eliza Farmand (avfallsingenjör) §394
Jessica Stenhoff (vd Härryda vatten och avfall AB) §394
Therese Axenborg (planarkitekt) §§395-396
Anna Wallin (planarkitekt) §396
Tayman Mashid (enhetschef projektledning trafik) §397
Jenny Lööf (kommunikatör) §395

Utses att justera 
Roland Jonsson 

Justeringens plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke, 2021-11-25 15:00 

Protokollet omfattar §§390-397, §§401-440
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§§ 398-400 justerades omedelbart och finns i separat
protokoll.
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2021-11-18 
 

 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    
 

 

 

Sekreterare _________________________________________________ 
 Matilda Johansson 
 
Ordförande _________________________________________________ 
 Per Vorberg  
 
Justerande _________________________________________________ 
 Roland Jonsson  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-11-18 
 

 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    
 

 BEVIS 

Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag på 
kommunens anslagstavla 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum då anslag sätts 
upp 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Underskrift  

Kommunstyrelsen 

2021-11-18 

2021-11-26 Datum då anslag 2021-12-20 
  tas ner  

Kansli, arkiv 

 
___________________________________________________ 

Matilda Johansson 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-11-18 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

ÄRENDELISTA 
 

§ 390 Fastställande av föredragningslistan 
§ 391 Information om kommunens arbete för att förebygga, hindra, upptäcka och anmäla hot och hat 

som kan påverka personal och/eller beslutsfattande 
§ 392 Information om register och kommunala bidrag rörande bostäder 
§ 393 Information från Förbo AB om arbetet med otillåten andrahandsuthyrning 
§ 394 Information från Härryda vatten och avfall AB om arbetet utifrån regional avfallsplan 
§ 395 Information om att avbryta pågående arbetssätt med fördjupad översiktsplan för Landvetter 

södra och överföra det till översiktsplanarbetet 
§ 396 Information om yttrande över ny kraftledning mellan Lindome - Skalmered - tidig 

myndighetsdialog 
§ 397 Information om antagande av byggentreprenör, Viola Gråstensplats inom Mölnlycke fabriker 

inom plan etapp 2 
§ 401 Taxa för anläggningsavgifter och brukningsavgifter avseende vattentjänster 2022 
§ 402 Taxa för avfall och slam 2022 
§ 403 Värdeöverföring från Förbo AB 
§ 404 Redovisning av medborgarförslag 2021 
§ 405 Redovisning av medborgarförslag från välfärdsnämnden 2021 
§ 406 Återremitterat ärende: Upphävande av strategi för övertagande av enskilda vägar inom tätorter 
§ 407 Kommunstyrelsens verksamhetsplan med driftbudget 2022-2024 samt investerings- och 

exploateringsbudget 2022-2026 
§ 408 Plan för uppföljning av verksamhetsplan 
§ 409 Avbryta uppdrag med fördjupning av översiktsplanen och genomförandestrategi för 

Landvetter södra 
§ 410 Planbesked för Bråtared 1:106 
§ 411 Bordlagt ärende: Planbesked för Fäxhult 1:33 
§ 412 Föravtal inför planarbete inom Håltsås 1:8, Fläskebo deponi 
§ 413 Indexering av taxa för färdtjänst 
§ 414 Förslag att utföra obudgetarade underhållsåtgärder på belysningsanläggningar 
§ 415 Uppföljning av klimatlöften 2021 samt antagande av klimatlöften 2022 
§ 416 Redovisning av uppdrag att ta fram förslag på hur aktivitetsområdet vid Djupedalsäng kan 

utvecklas och finansieras 
§ 417 Redovisning av uppdrag att utveckla nämndkommunikation 
§ 418 Ordförandeinitiativ om uppdrag om ändring av instruktion för rådet för funktionshinderfrågor 
§ 419 Initiativärende om skadegörelse på kommunens parkeringsplatser 
§ 420 Initiativärende om föreningsgården i Rävlanda 
§ 421 Initiativärende om att KS ledamöter delges ”210623 Beslutsunderlag SG – Maskad version 2” 
§ 422 Initiativärende om ändring av ägardirektiv Landvetter Södra Utveckling AB (LSUAB) 
§ 423 Svar på medborgarförslag om en trevligare badplats vid Landvettersjön 
§ 424 Svar på medborgarförslag om skatepark i Landvetter 
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2021-11-18 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 425 Svar på medborgarförslag om ridvägar runt Benareby 
§ 426 Svar på medborgarförslag om utveckling av bostadsområdeslekplats på Grönkullavägen i 

Landvetter 
§ 427 Svar på medborgarförslag om skateboardpark i Hindås 
§ 428 Svar på medborgarförslag om aktivitetsyta 
§ 429 Svar på medborgarförslag om grillplatser 
§ 430 Svar på medborgarförslag om basketkorgar 
§ 431 Val av ledamot (SD) till ungdomsrådet 
§ 432 Delgivning av välfärdsnämndens beslut med anledning av revisorernas granskning av elevers 

frånvaro i grundskolan 
§ 433 Delgivning av välfärdsnämndens beslut om verksamhetsberättelse per delår och prognos för 

helåret 2021 
§ 434 Delgivning av protokoll från råd 2021 
§ 435 Delgivningar 2021 
§ 436 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning, kultur och fritid 2021 
§ 437 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst 2021 
§ 438 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för samhällsbyggnad 2021 
§ 439 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för teknik och förvaltningsstöd 2021 
§ 440 Anmälan av delegationsbeslut från kommunledning och funktionerna: Utveckling, Personal, 

Ekonomi och upphandling 2021 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-11-18 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 390 

Fastställande av föredragningslistan 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer föredragningslistan med följande ändringar: 
Nya ärenden 

 Information om yttrande över ny kraftledning mellan Lindome - Skalmered - tidig 
myndighetsdialog. Tas upp som ärende 7. 

 Förslag att utföra obudgeterade underhållsåtgärder på belysningsanläggningar. Tas 
upp som ärende 25. 

 Val av ledamot (SD) till ungdomsrådet. Tas upp som ärende 42. 
 Initiativärende om att KS ledamöter delges ”210623 Beslutsunderlag SG – Maskad 

version 2”. Tas upp som ärende 32. 
 Initiativärende om ändring av ägardirektiv Landvetter Södra Utveckling AB 

(LSUAB). Tas upp som ärende 33. 
  

Reservation 
Peter Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet skriftligt i bilaga 3. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen fastställer föredragningslistan med följande 
ändringar: 
Nya ärenden 

 Information om yttrande över ny kraftledning mellan Lindome - Skalmered - tidig 
myndighetsdialog. Tas upp som ärende 7. 

 Förslag att utföra obudgeterade underhållsåtgärder på belysningsanläggningar. Tas 
upp som ärende 25. 

 Val av ledamot (SD) till ungdomsrådet. Tas upp som ärende 42. 
 Initiativärende om att KS ledamöter delges ”210623 Beslutsunderlag SG – Maskad 

version 2”. Tas upp som ärende 32. 
 Initiativärende om ändring av ägardirektiv Landvetter Södra Utveckling AB 

(LSUAB). Tas upp som ärende 33. 
  
Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen fastställer föredragningslistan enligt Per 
Vorbergs förslag med ändringen att ärende 32 flyttas före ärende 20 då ärendena hänger ihop. 
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Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att han kommer ställa Per Vorbergs förslag mot Peter Arvidssons 
förslag. 
  
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång. 
  
Per Vorbergs och Peter Arvidssons förslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Per 
Vorbergs förslag. 
  
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att bifalla Per Vorbergs förslag 
Nej-röst för att bifalla Peter Arvidssons förslag 
  
Med 12 ja-röster och 1 nej-röst bifaller kommunstyrelsen Per Vorbergs förslag. Hur var och 
en röstade framgår av omröstningslista 3. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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VOTERINGSLISTA 
Kommunstyrelsen 

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-11-18  

 

Voteringslista: § 390 
Ärende: Fastställande av föredragningslistan,   
 
Omröstningslista 3 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
David Dinsdale (L), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande X   
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot X   
Roland Jonsson (MP), ledamot X   
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Kristin Arplöw (S), ersättare X   
Resultat 12 1 0 
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2021-11-25 

RESERVATION KS 2021-11-18, Dagordningen 

Dagordningen som den blev beslutad är ologisk och odemokratisk. Initiativ om att inte behandla och 
delge ledamöterna Information om ”210623 Beslutsunderlag SG – Maskad version 2” före 
beslutspunkt om att ”Avbryta uppdrag med fördjupning av översiktsplan…” medförde att KS inte 
hade komplett beslutsunderlag om bakgrunden till beslutspunkten.   

För Sverigedemokraterna i Härryda 

Peter Arvidsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 3 till protokollet, kommunstyrelsen 2021-11-18 § 390 
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§ 391 

Information om kommunens arbete för att förebygga, hindra, 
upptäcka och anmäla hot och hat som kan påverka personal 
och/eller beslutsfattande 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Anders Pettersson, personalchef, Anna-Kajsa Tagesson, utredare, och Nicklas Svensson, 
säkerhetssamordnare informerar om kommunens arbete för att förebygga, hindra, upptäcka 
och anmäla hot och hat som kan påverka personal och/eller beslutsfattande. Anna Karlsson, 
facklig representant för Lärarnas Riksförbund och Sacorådet, och Monica Bengtsson facklig 
representant för Kommunal, deltar. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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Sammanträdesdatum 
2021-11-18 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 392 

Information om register och kommunala bidrag rörande bostäder 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ria Andersson, mark- och exploateringschef, och Pernilla Wallén, administrativ chef 
socialtjänst, informerar om register och kommunala bidrag rörande bostäder. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 393 

Information från Förbo AB om arbetet med otillåten 
andrahandsuthyrning 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Peter Granstedt, vd, och Mats Carlsson förvaltningschef på Förbo AB, informerar om arbetet 
med otillåten andrahandsuthyrning. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-11-18 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 394 

Information från Härryda vatten och avfall AB om arbetet utifrån 
regional avfallsplan 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Eliza Farmand, avfallsingenjör, informerar om arbetet som görs utifrån regional 
avfallsplan 2021-2030. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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2021-11-18 
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§ 395 

Information om att avbryta pågående arbetssätt med fördjupad 
översiktsplan för Landvetter södra och överföra det till 
översiktsplanarbetet 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Therese Axenborg, planarkitekt, informerar om förslaget att avbryta uppdrag med 
fördjupning av översiktsplanen och genomförandestrategi för Landvetter södra och att 
fortsätta arbetet inom översiktsplanarbetet. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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2021-11-18 
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§ 396 

Information om yttrande över ny kraftledning mellan Lindome - 
Skalmered - tidig myndighetsdialog 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Anna Wallin, planarkitekt, informerar om en tidig myndighetsdialog gällande ny kraftledning 
mellan Lindome - Skalmered och förvaltningens förslag till yttrande till Vattenfall 
Eldistribution AB. Yttrandet planeras att behandlas på kommunstyrelsens sammanträde 16 
december 2021. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 397  Dnr 2021KS494 

Information om antagande av byggentreprenör, Viola Gråstensplats 
inom Mölnlycke fabriker inom plan etapp 2  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Tayman Mashid, enhetschef projektledning trafik, informerar om kostnader, budget och 
alternativ gällande antagande av byggentreprenör, Viola Gråstensplats inom Mölnlycke 
fabriker inom plan etapp 2. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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Sammanträdesdatum 
2021-11-18 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 401  Dnr 2021KS631 

Taxa för anläggningsavgifter och brukningsavgifter avseende 
vattentjänster 2022  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer Taxa för anläggningsavgifter och brukningsavgifter avseende 
vattentjänster 2022 att gälla från och med den 1 januari 2022. 
  
Kommunfullmäktige upphäver Taxa för anläggningsavgifter och brukningsavgifter avseende 
vattentjänster 2021, beslutad den 12 november 2020 § 206, taxan tillämpas dock till och med 
31 december 2021. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Nuvarande taxa för anläggningsavgifter och brukningsavgifter avseende vattentjänster 
fastställdes av kommunfullmäktige den 12 november 2020 § 206. 
Härryda Vatten och Avfall AB står inför stora och kostsamma investeringar under de 
närmaste åren. Förutom ett helt nytt vattenverk och överföringsledningar mellan Hindås och 
Landvetter planeras även överföringsledningar mellan Hällingsjö och Rävlanda. Stora 
investeringar krävs för att öka kapaciteten i det befintliga ledningsnätet för att klara VA-
försörjningen till såväl nya detaljplaner som till områden som behöver anslutas till allmänt 
VA. Kapitalkostnader för dessa investeringar kan på sikt orsaka kraftiga höjningar på 
brukningstaxan om inte även anläggningstaxan justeras samtidigt. 2021 är det sista året som 
anläggningstaxans reduktionsregler har inverkan på anläggningsavgifterna och därmed även 
på intäkterna som ska bekosta bolagets verksamhet. Föreslagen justering av 
anläggningsavgifterna tillsammans med borttagande av reduktionsreglerna innebär en höjning 
med ca 10 % för typhus A och ca 33 % för typhus B. Vad gäller brukningsavgifterna föreslår 
bolaget att den sammanlagda årskostnaden höjs med ca 7 % för typhus A och 10 % för typhus 
B. 
 
Den nya taxan föreslås gälla från och med den 1 januari 2022. 

Beslutsunderlag 
 Skrivelse från Härryda Vatten och Avfall AB den 18 oktober 2021 
 Förslag till taxa för anläggningsavgifter och brukningsavgifter avseende vattentjänster 

2022 samt gällande taxa för 2021 
 Beräkningsexempel samt förändringar i anläggningsavgifter och brukningsavgifter 
 Kommunjämförelse 2021–2022 
 Protokoll styrelsemöte den 4 oktober 2021 § 5   
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 Kommunfullmäktiges beslut den 12 november 2020 § 206 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 402  Dnr 2021KS633 

Taxa för avfall och slam 2022  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer Taxa för avfall och slam 2022 att gälla från och med 1 januari 
2022. 
  
Kommunfullmäktige upphäver Taxa för avfall och slam 2021, beslutad den 12 november 
2020 § 207, taxan tillämpas dock till och med 31 december 2021. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 12 november 2020 § 207 att fastställa nuvarande taxa för 
avfall och slam som började gälla från den 1 januari 2021. Avgift för kommunens 
avfallshantering får enligt 27 kap. 4–6 §§ miljöbalken (1998:808) tas ut av kommunen. Avgift 
ska enligt 4 § betalas enligt den taxa som kommunfullmäktige antar. 
  
Avfallsverksamheten är finansierad med avgifter enligt taxan. 
  
I takt med att verksamhetens kostnader och intäkter förändras, behöver taxan anpassas i 
samma omfattning. Kostnaderna för avfallsverksamheten är idag större än intäkterna. 
  
För att kunna möta upp kommande kostnader föreslås en ny taxa för år 2022 med en generell 
höjning av sophämtningsavgiften med 16 % på den fasta avgiften. Viktavgiften och avgift för 
extratjänster samt avgiften för hämtning av avloppsslam från enskilda anläggningar förblir 
oförändrade för att så långt som möjligt hålla dessa kostnader på självkostnadsnivåer. 
  

Beslutsunderlag 
 Skrivelse från Härryda Vatten och Avfall AB 25 oktober 2021 
 Taxa för avfall och slam 2022 samt gällande taxa för 2021 
 Kommunfullmäktiges beslut den 12 november 2020 § 207 
 Styrelseprotokoll den 4 oktober 2021 § 6 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 403  Dnr 2021KS622 

Värdeöverföring från Förbo AB  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunens ombud i Förbo AB att vid ordinarie eller extra 
bolagsstämma rösta för en utdelning i bolaget om totalt 20 mnkr avseende räkenskapsåret 
2021. Detta i den mån sådan utdelning är förenlig med 17 kap. 3 § aktiebolagslagen 
(2005:551). Utdelningen sker med hänvisning till 5 § 1 p. lagen om (2010:879) allmännyttiga 
kommunala bostadsaktiebolag. Utdelningen ska användas för åtgärder inom ramen för 
bostadssociala ändamål. 
  

Reservation  
Roland Jonsson (MP) och Peter Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet. Patrik Linde (S), 
Ulla-Karin Johansson (S) och Kristin Arplöw (S) reserverar sig mot beslutet skriftligt i bilaga 
4. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ägarrådet för Förbo AB har vid sammanträde den 28 september 2021 lyft möjligheten att 
tillämpa undantaget i 5 § 1 p. i lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolag, AKBL, för att bereda ägarkommunerna en högre utdelning. Undantaget 
gör det möjligt att dela ut hela överskottet som uppkommit under föregående räkenskapsår, 
förutsatt att överskottet används för sådana åtgärder inom ramen för kommunens 
bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och social sammanhållning eller som 
tillgodoser bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar. 
  
Vid beaktande av prognosticerad vinst om 73 mnkr för 2021, bolagets soliditet och vad som 
kan anses vara rimlig nivå på utdelning under givna förutsättningar, föreslås en utdelning 
avseende räkenskapsåret 2021 på 20 mnkr att fördela proportionellt mellan ägarkommunerna 
utifrån andel i bolaget, där de utdelade medlen ska användas för åtgärder enligt ovan nämnda 
undantag. 
  
Utdelningen ska dock endast ske i den mån det är förenligt med bestämmelserna om skyddet 
för bolagets bundna egna kapital och försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen. 
  
Inför bolagsstämman kommer kommunens ombud att få del av underlag i form av 
årsredovisning med fastställt bokslut för 2021. 
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse den 22 oktober 2021 
 Styrelserapport kvartal 2 2021 

  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen, i enlighet med förvaltningens förslag, föreslår 
att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunens ombud i Förbo AB att vid ordinarie eller extra 
bolagsstämma rösta för en utdelning i bolaget om totalt 20 mnkr avseende räkenskapsåret 
2021. Detta i den mån sådan utdelning är förenlig med 17 kap. 3 § aktiebolagslagen 
(2005:551). Utdelningen sker med hänvisning till 5 § 1 p. lagen om (2010:879) allmännyttiga 
kommunala bostadsaktiebolag. Utdelningen ska användas för åtgärder inom ramen för 
bostadssociala ändamål. 
  
Patrik Linde (S) föreslår med instämmande av Ulla-Karin Johansson (S), Kristin Arplöw (S) 
och Roland Jonsson (MP) att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt 
kommunens ombud i Förbo AB att vid ordinarie eller extra bolagsstämma rösta emot 
utdelning från bolaget. 
  
Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen återremitterar ärendet där förslag tas fram 
av Förbo AB för att använda pengarna i verksamheten för att komma till rätta med problemet 
andrahandsuthyrning. Under kvällen inkom information från Förbo AB att om vi tillför medel 
till bolaget kan de lättare komma till rätta med problemet att vi idag inte vet vilka som bor i 
alla lägenheter och att otillåten andrahandsuthyrning förekommer. 

 
Beslutsgång   
Ordföranden redovisar att han kommer att ställa återremiss mot att avgöra ärendet idag. Om 
kommunstyrelsen återremitterar ärendet görs det enligt Peter Arvidssons förslag om 
återremiss. Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag kommer ordföranden ställa 
Per Vorbergs och Patrik Lindes förslag mot varandra. 
 
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång.   
 
Återremiss och avgöra ärendet idag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att 
avgöra ärendet idag. 
   
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:   
Ja-röst för att avgöra ärendet idag  
Nej-röst för att återremittera ärendet 
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Med 12 ja-röster och 1 nej-röst beslutar kommunstyrelsen att avgöra ärendet idag. Hur var 
och en röstade framgår av omröstningslista 4.    
  
Per Vorbergs och Patrik Lindes förslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Per 
Vorbergs förslag. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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VOTERINGSLISTA 
Kommunstyrelsen 

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-11-18  

 

Voteringslista: § 403 
Ärende: Värdeöverföring från Förbo AB,  2021KS622 
 
Omröstningslista 4 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
David Dinsdale (L), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande X   
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot X   
Roland Jonsson (MP), ledamot X   
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Kristin Arplöw (S), ersättare X   
Resultat 12 1 0 
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Bilaga 4 till protokollet, kommunstyrelsen 2021-11-18 § 403 

Reservation: 
Värdeöverföring från Förbo AB 
Det är nu återigen dags att åderlåta vårt kommunala bolag på pengar. Man vill 
även i år få till en utbetalning från Förbo på 20 miljoner kronor. För Härrydas 
del blir detta 8,4 miljoner kronor. Eller en straffskatt på hyresrätterna i Förbos 
bestånd med 4000 kronor per lägenhet och år.  

Dessa pengar borde användas för att bygga nya hyresrätter eller renovera inom 
det befintliga beståndet. Dessa pengar behövs inte för att ytterligare dryga ut 
den kommunala vinsten. Den kommunala vinsten är för närvarande på en 
rekordnivå tack var de generösa bidrag som vår Socialdemokratiskt ledda 
regering delat ut till Sveriges kommuner under pandemin. Det känns därför, om 
möjligt, än svårare än vanligt att se detta som en politik som gynnar vårt bolag 
eller vår kommun. 

Vi befinner oss i ett läge där det finns stora renoveringsbehov och framförallt 
stora investeringsbehov i nybyggnation. Vi ser att det finns en enorm 
bostadsbrist i vår region. Här borde vi låta Förbo använda sin vinst för att vara 
en aktiv del i byggandet av nya bostäder.  

Vi anser vidare att det är tveksamt att plocka ut dessa vinster utan att 
genomföra nya bostadssociala insatser. Man ger en förklaring vad pengar 
används till utan att egentligen tillägga något annat än uppdrag som ändå 
skulle ha utförts.  

Vi socialdemokrater yrkade på att man inte skulle plocka ut pengar från Förbo 
AB.  

Av de ovan nämnda anledningarna väljer vi Socialdemokrater att reservera oss.  

För Socialdemokraterna 

Patrik Linde
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§ 404  Dnr 2021KS84 

Redovisning av medborgarförslag 2021  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar redovisningen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Två gånger per år informeras kommunfullmäktige om de beslut som fattats med anledning av 
medborgarförslag samt vilka medborgarförslag som inte avgjorts eller beretts färdigt. 
  
Förvaltningen redovisar en sammanställning över kommunstyrelsens beslut gällande 49 
medborgarförslag, varav 28 är under beredning. 
  
Enligt prognosen kommer förslagen med ett undantag, där kommunstyrelsen remitterat 
ärendet till Härryda Vatten och Avfall AB för inhämtande av fakta och synpunkter innan 
beslut, att hanteras inom ett års tid inklusive beslut i ärendet. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 21 oktober 2021 

  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 405  Dnr 2021KS83 

Redovisning av medborgarförslag från välfärdsnämnden 2021  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige, i enlighet med 
välfärdsnämndens förslag 
Kommunfullmäktige noterar redovisningen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Två gånger per år informeras kommunfullmäktige om de beslut som fattats med anledning av 
medborgarförslag samt vilka medborgarförslag som inte avgjorts eller beretts färdigt. 
Förvaltningen redovisar en sammanställning över välfärdsnämndens beslut gällande fem 
medborgarförslag. Inga medborgarförslag är under beredning. 

 
Beslutsunderlag 

 Välfärdsnämndens beslut 20 oktober 2021 § 264 
 Tjänsteskrivelse 22 september 2021 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 406  Dnr 2021KS255 

Återremitterat ärende: Upphävande av strategi för övertagande av 
enskilda vägar inom tätorter  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen för att svara på följande fråga: Vad 
blir konsekvenserna för de som bor i kommunens omvandlingsområden? 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade med stöd av en minoritet att återremittera ärendet till 
kommunstyrelsen, 14 oktober 2021 § 193, för att genomföra en konsekvensanalys. 
  
Kommunstyrelsen beslutade den 31 mars 2021 § 142 att ge förvaltningen i uppdrag att göra 
en översyn av strategi för övertagande av enskilda vägar inom tätorter, antagen av 
kommunfullmäktige den 30 januari 2012 § 3. 
 
Sedan antagandet av strategin har endast tre detaljplaner för övertagande av vägar inom 
strategin antagits. Ett succesivt övertagande av enskilda vägar inom tätbebyggt område med 
kommunen som huvudman har visat sig resurskrävande och komplext. Utifrån gjord översyn 
med den nya bedömningen av resursbehovet som krävs för fortsatt arbete med övertagande av 
vägarna enligt strategin, gör förvaltningen bedömningen att det inte är försvarbart att arbeta 
vidare med frågan enligt strategin i nuvarande form. Därför föreslås att strategin i sin 
nuvarande form upphävs. 

 
Beslutsunderlag 

 Kommunfullmäktiges beslut 14 oktober 2021 § 193 
 Kommunstyrelsens beslut 23 september 2021 § 315 
 Tjänsteskrivelse 18 augusti 2021 
 Strategi för övertagande av enskilda vägar inom tätorter 
 Bilaga översyn av strategi för övertagande av enskilda vägar inom tätorter 
 Publikation 2010:03 Frågeställningar kring enskild väghållning i Härryda kommuns 

större tätorter - kortversion 
 Publikation 2010:04 Frågeställningar kring enskild väghållning i Härryda kommuns 

större tätorter 
 Kommunfullmäktiges beslut den 30 januari 2012 § 3 
 Kommunstyrelsens beslut den 20 november 2017 § 341 
 Kommunstyrelsens beslut den 29 augusti 2019 § 214 
 Kommunstyrelsens beslut den 31 mars 2021 § 142 
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Förslag till beslut på sammanträdet   
Patrik Linde (S) föreslår att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen för att 
svara på följande fråga: Vad blir konsekvenserna för de som bor i kommunens 
omvandlingsområden? 
  

Beslutsgång   
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Patrik Lindes förslag och finner att så sker.  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 407  Dnr 2021KS330 

Kommunstyrelsens verksamhetsplan med driftbudget 2022-2024 
samt investerings- och exploateringsbudget 2022-2026  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsplan för 2022-2024 med driftbudget per 
verksamhetsnivå 2022-2024 samt investering och exploateringsbudget på projektnivå 
avseende åren 2022-2026. 
  
Kommunstyrelsen noterar att Bostadsförsörjningsprogram 2022-2026 och Lokalresursplan 
2022-2026 ligger till grund för budgetförslaget. 
  
Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige Kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2022-
2024, Bostadsförsörjningsprogram 2022-2026 och Lokalresursplan 2022-2026. 
  
Kommunstyrelsen beslutar att alla investeringsposter som berör trafikverksamheten beläggs 
med startbesked. 
  

Avstår från att delta 
Patrik Linde (S), Kristin Arplöw (S), Ulla-Karin Johansson (S), Roland Jonsson (MP) och 
Peter Arvidsson (SD) avstår från att delta i beslutet. 
  

Protokollsanteckning 
Protokollsanteckning från socialdemokraterna bilaga 5. Protokollsanteckning från 
miljöpartiet bilaga 6. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige fattade den 17 juni 2021 §128 beslut om Budget 2022 med plan för 
perioden 2023-2026 samt mål och inriktningar för Härryda kommun. Anslagen fastställdes på 
nämndsnivå och kommunfullmäktige fastställde mål och inriktningar till kommunstyrelsen. 
  
Kommunstyrelsen uppdrog den 23 september 2021 § 318 åt förvaltningen att utarbeta förslag 
till verksamhetsplan och budget för 2022, samt perioden 2023-2026 utifrån dokumentet 
Kommunstyrelsens budget 2022 med plan för perioden 2023-2026 samt mål och inriktningar 
där kommunstyrelsen tagit hänsyn till fullmäktiges uppdrag. 
  
Förvaltningen har utarbetat förslag till verksamhetsplan där driftbudget 2022-2024 på 
verksamhetsnivå samt investerings- och exploateringsbudget på projektnivå ingår. I 
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verksamhetsplanen ingår plan för genomförande av kommunstyrelsens mål och inriktningar 
för perioden. 
  
Av investeringsbilagan i förslag till verksamhetsplanen framgår att följande projekt är belagda 
med startbesked: 

 IR08 Bro, Stationsgatan i Landvetter 
 IR75 Mölnlycke dagvattenpark 
 IR96 Biblioteksvägen i Mölnlycke, upprustning 
 IC28 Rävlandaskolans gård, trygghetshöjande åtgärder 
 IC43 Djupedalskolans yttertak 
 IA01 Konstnärlig utsmyckning 

  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 15 oktober 2021 
 Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022-2024 (2026) 
 Lokalresursplan 2022-2026 
 Bostadsförsörjningsprogram 2022-2026 

  

Yttrande  
Patrik Linde (S) meddelar att han vill göra en protokollsanteckning och läser upp den. 
Ordförande medger att det antecknas till protokollet. 
  
Roland Jonsson (MP) meddelar att han vill göra en protokollsanteckning och läser upp den. 
Ordförande medger att det antecknas till protokollet. 
  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av David Dinsdale (L), Ronny Sjöberg (C), 
Håkan Eriksson (KD) och Martin Tengfjord (SP) att 

 Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsplan för 2022-2024 med driftbudget per 
verksamhetsnivå 2022-2024 samt investering och exploateringsbudget på projektnivå 
avseende åren 2022-2026. 

 Kommunstyrelsen noterar att Bostadsförsörjningsprogram 2022-2026 och 
Lokalresursplan 2022-2026 ligger till grund för budgetförslaget. 

 Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige Kommunstyrelsens verksamhetsplan 
för 2022-2024, Bostadsförsörjningsprogram 2022-2026 och Lokalresursplan 2022-
2026. 

 Kommunstyrelsen beslutar att alla investeringsposter som berör trafikverksamheten 
beläggs med startbesked. 
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Beslutsgång   
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag och finner att så sker.  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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Bilaga 5 till protokollet, kommunstyrelsen 2021-11-18 § 407 

 

Protokollsanteckning 

Ärende 18: Kommunstyrelsens verksamhetsplan med driftbudget 2022-2024 samt investerings- 
och exploateringsbudget 2022-2026 

Vi Socialdemokrater anser att förvaltningen lyckats väl med framtagande av en verksamhetsplan 
utefter de av majoriteten beslutade dokumenten. Vi Socialdemokrater delar dock inte alla de 
politiska tankar som dessa dokument innehåller.   

Vi anser bland annat att det är viktigare att satsa på den kommunala verksamheten än att 
privatisera.   

Samt att det är bättre att låta den kommunala förvaltningen arbeta med planer än att låta privata 
byggherrar genomföra exploatörsdrivna planer.  

Vi hade naturligtvis hellre sett en verksamhetsplan baserad på den politik som vi föreslagit i de 
strategiska dokument som lett fram till denna verksamhetsplan. Vi anser att det hade blivit bättre 
politik för Härrydas invånare.   

Därför väljer vi att avstå från att delta i beslutet.   

Socialdemokraterna  
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Bilaga 6 till protokollet, kommunstyrelsen 2021-11-18 § 407 

 

Protokollsanteckning 

Ärende 18: Kommunstyrelsens verksamhetsplan med driftbudget 2022-2024 samt investerings- 
och exploateringsbudget 2022-2026 

Miljöpartiet konstaterar att förvaltningen har många positiva skrivningar om fossiloberoende 
kommun 2030, industriell symbios, högt i framtida miljörankingar, gång och cykelvägar, 
stomcykelnät, biologisk mångfald mm. Miljöpartiet anser dock att vår budget hade varit bättre som 
grund för förvaltningen för att arbeta för en hållbar kommun. 

När det gäller samhällsbyggnad anser vi att utvecklingen av kommunen bör ske i en kontrollerad 
form och att utveckla befintliga tätorter och kommunens östra delar. Vi anser även att Landvetter 
Södra är ett ohållbart projekt och äventyrar kommunens ekonomi på sikt. 

Därför väljer jag att avstå från att delta i beslutet.   

Miljöpartiet de gröna i Härryda 

Roland Jonsson 
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§ 408  Dnr 2021KS544 

Plan för uppföljning av verksamhetsplan  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer plan för uppföljning av verksamhetsplan. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens revisorer lämnade den 1 mars 2021 rapporten Grundläggande granskning till 
kommunstyrelsen.  
  
I samband med granskningen rekommenderades kommunstyrelsen bland annat att pröva om 
former för uppföljning och rapportering av verksamhet och ekonomi bör tydliggöras inom 
ramen för utvecklingsarbetet av styrmodellen. 
  
Som revisorerna konstaterar så sker rapportering kontinuerligt och enligt tidigare rutin. Denna 
är dock inte politiskt fastställd på lång tid. Kommunstyrelsen uppdrog därför åt förvaltningen 
att lämna förslag till tidsplan och innehåll för den löpande rapporteringen. 
  
Kommunstyrelsens ekonomiutskott diskuterade den 7 oktober förslag från förvaltningen på 
rapportering och uppföljning kopplat till antagen verksamhetsplan. Ekonomiutskottet noterade 
även att planen för uppföljning lämpligen bör bifogas verksamhetsplanen. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 20 oktober 2021 
 Tidpunkter för uppföljning av verksamhetsplan 

  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 409  Dnr 2016KS40 

Avbryta uppdrag med fördjupning av översiktsplanen och 
genomförandestrategi för Landvetter södra  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen avbryter uppdraget med fördjupning av översiktsplanen och 
genomförandestrategi för Landvetter södra. 
  
Kommunstyrelsen beslutar att planområdet för fördjupningen av Landvetter södra behandlas 
inom ramen för det pågående arbetet med den kommunomfattande översiktsplanen. 
  

Avstår från att delta 
Peter Arvidsson (SD) avstår från att delta i beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen uppdrog åt förvaltningen den 29 februari 2016 § 68 att ta fram en 
fördjupning av översiktsplanen för Landvetter södra och en genomförandestrategi. Sedan 
arbetet med den fördjupade översiktsplanen startades har förutsättningarna förändrats och 
flera andra beslut har fattats kring utvecklingen av området.  
  
Uppdraget med fördjupningen omfattar ett större geografiskt område och en längre tidsperiod 
än vad som vanligtvis behandlas i fördjupningar av översiktsplanen. Under 2020 och 2021 har 
olika alternativ övervägts för att skapa framdrift i processen, framförallt de två alternativen att 
avgränsa uppdraget eller att avsluta processen till förmån för andra processer. 
  
Förvaltningen bedömer att planeringen av området kan gå vidare i andra planeringsprocesser 
än i en fördjupning av översiktsplan. Den mest övergripande planeringen kan inkluderas i det 
pågående arbetet med den kommunövergripande översiktsplanen och det mer detaljerade 
arbetet genomförs inom kommande detaljplaner inom området.  
  
Framtaget material inom ramen för fördjupningen kommer att användas i det fortsatta arbetet 
utifrån behov och aktualitet. Utifrån samrådssynpunkterna, samrådshandlingarna och 
upprättade utredningar finns fortsatt ett stort antal frågor kopplat till planeringen och 
genomförandet av området. Dessa behöver behandlas i pågående och kommande processer.  
  
Förvaltningens sammanfattande bedömning är att arbetet med genomförandet av området kan 
ske på andra sätt än i detta uppdrag och att uppdraget med att ta fram en fördjupad 
översiktsplan och genomförandestrategi därför kan avbrytas och införlivas i andra pågående 
och kommande processer. 
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 20 oktober 2021 
 Kommunstyrelsen beslut den 29 februari 2016 § 68 
 Kommunstyrelsens beslut den 2 april 2020 § 140 
 Sammanställning av inkomna synpunkter 

  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Mikael Johannison (M) att kommunstyrelsen, i 
enlighet med förvaltningens förslag, avbryter uppdraget med fördjupning av översiktsplanen 
och genomförandestrategi för Landvetter södra, samt att kommunstyrelsen beslutar att 
planområdet för fördjupningen av Landvetter södra behandlas inom ramen för det pågående 
arbetet med den kommunomfattande översiktsplanen. 
  

Beslutsgång   
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag och finner att så sker.  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 410  Dnr 2021KS374 

Planbesked för Bråtared 1:106  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar planbesked för Bråtared 1:106. 
  
Arbetet med detaljplanen bedöms kunna påbörjas under 2024–2025. 
  

Jäv 
Marie Strid (MP) deltar inte i handläggning eller beslut i detta ärende på grund av jäv. 
  

Avstår från att delta 
Roland Jonsson (MP) avstår från att delta i beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Fastighetsägaren inkom den 28 maj 2021 med begäran om planbesked för fastigheten 
Bråtared 1:106. Begäran avser planläggning för ca 50 bostäder i mindre flerbostadshus.  
  
Området ligger strax nordväst om Rävlanda centrum, vid Bråtaredsvallen och är ca 1,8 ha 
stort. Området är till större delen utpekat som utvecklingsområde för bostäder på lång sikt i 
gällande översiktsplan (ÖP2012). Sökande har tidigare sökt förhandsbesked för 5 tomter för 
enbostadshus, men har efter dialog med kommunen återkallat ansökan till förmån för 
planbesked.  
  
Förvaltningen gör bedömningen att planbesked för Bråtared 1:106 kan beviljas. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 14 oktober 2021 
 Ansökan om planbesked 
 Ansökan planbesked, presentation 
 Bråtared 1:106 kartbilaga 

  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Martin Tengfjord (SP) och Grim Pedersen 
(M) att kommunstyrelsen beviljar planbesked för Bråtared 1:106, samt att arbetet med 
detaljplanen bedöms kunna påbörjas under 2024–2025. 
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Beslutsgång   
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag och finner att så sker.  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 411  Dnr 2020KS223 

Bordlagt ärende: Planbesked för Fäxhult 1:33  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet. 
  

Reservation 
Peter Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Fastighetsägaren inkom den 20 mars 2020 med en begäran om planbesked för fastigheten 
Fäxhult 1:33. Begäran avser att omvandla en deponi till verksamhetsmark för industri, lager 
och kontor. 
  
Området ligger strax nordost om Ryamotet, ca 400 m från väg 40, intill väg 156 mot Hindås. 
  
Förvaltningen gör bedömningen att planbesked för Fäxhult 1:33 inte kan beviljas. Föreslaget 
planområde berörs till större delen av Trafikverkets riksintresseanspråk för ny stambana 
Göteborg-Borås som förtydligades och preciserades den 16 september 2021.  
  
Kommunstyrelsen bordlade ärendet i avvaktan på markägarnas möte med trafikverket 
angående riksintressepreciseringen den 21 oktober 2021 § 365. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 13 september 2021 
 Ansökan om planbesked  
 Beskrivning planbesked 
 Översiktskarta 
 Fäxhult 1:33 Riksintresse, ny stambana 2021-09-16 
 PM Förtydligande av utpekande. Riksintresse för ny stambana, delen Göteborg–Borås 

(2021-09-16 version 2.0). 
  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Patrik Linde (S) att kommunstyrelsen 
bordlägger ärendet. 
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Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen beviljar ansökan om planbesked för 
Fäxhult 1:33. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att han kommer att ställa Per Vorbergs förslag om bordläggning mot 
att avgöra ärendet idag. Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag kommer 
ordföranden fråga om kommunstyrelsen bifaller Peter Arvidssons förslag. 
  
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång. 
  
Bordläggning och avgöra ärendet idag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att 
bordlägga ärendet. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 412  Dnr 2021KS628 

Föravtal inför planarbete inom Håltsås 1:8, Fläskebo deponi  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Föravtal mellan Härryda kommun och Renova Miljö AB. 
  

Avstår från att delta 
Patrik Linde (S), Kristin Arplöw (S), Ulla-Karin Johansson (S), Roland Jonsson (MP) och 
Peter Arvidsson (SD) avstår från att delta i beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 29 maj 2020 § 323 att bevilja ansökan om planbesked för 
Håltsås 1:8. Förslaget innebär att utöka området för befintlig avfallsverksamhet med områden 
för deponi (farligt och icke farligt avfall), avfallshantering, lakvattenhantering, bergtäkt, 
industriändamål samt naturområde.  
  
Renova Miljö AB medger i avtalet att de är medvetna om att de ska stå för alla framtida 
kostnader att genomföra projektet. Vidare regleras att Renova är medveten om att kommunen 
inte har några resurser att avvara innan dess att formellt planuppdrag ges. Det står Renova fritt 
att på egen hand och på egen bekostnad avropa konsulter för att göra egna utredningar innan 
arbetet med detaljplanen formellt påbörjas. 
  
Parterna avser att ingå följande avtal innan dess att planarbetet kan påbörjas: 
  
Planavtal, vilket ska reglera kostnaderna och arbetssätt för framtagande av detaljplan. 
Huvudingången är att detaljplanen ska genomföras enligt kommunens arbetsmodell med 
exploatörsdriven detaljplan. 
  
Ramavtal, vilket ska fastställa ansvarsfördelning gällande ekonomi och utförande mellan 
kommun och Renova vid genomförande av detaljplanen samt övriga krav som Renova kan 
förvänta sig i framtida exploateringsavtal. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 22 oktober 2021 
 Föravtal 
 Översiktskarta 
 Kommunstyrelsens beslut den 29 maj 2020 § 323 
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Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 413  Dnr 2021KS594 

Indexering av taxa för färdtjänst  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner indexering av färdtjänsttaxan att gälla från och med den 10 
januari 2022. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Härryda kommuns nuvarande färdtjänsttaxa fastställdes av kommunfullmäktige den 27 
februari 2020 § 29. Kommunfullmäktige uppdrog även åt kommunstyrelsen att årligen, från 
och med januari 2022, uppdatera taxan enligt konsumentprisindex (KPI) publicerad av 
Statistiska centralbyrån (SCB). Som basmånad räknas KPI som publiceras på SCB:s hemsida 
i september 2019. Nytt pris avrundas till hela kronor.  
  
Lagen om färdtjänst (1997:736) ger kommunen rätt att ta ut avgifter för en färdtjänstresa, så 
länge avgiften är skälig och inte överstiger självkostnaden. 
  
Färdtjänsttaxan omfattar avgifter för enkelresor, resa i annan kommun, arbets- och studieresor 
samt linjelagd färdtjänst. Ungdomsavgiften gäller från och med dagen resenären fyller 7 år till 
dagen innan den fyller 20 år och är 75 % av priset för vuxen. I indexeringen inkluderas inte 
arbets- och studieresor samt linjelagd färdtjänst.  
  
Det innebär en justering av de nuvarande avgifterna med 2,87 %, vilket ger en höjning med 
1–4 kronor beroende på vilken typ av resa som görs.   
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 6 oktober 2021 
 Kommunfullmäktiges beslut den 27 februari 2020 § 29 
 Indexering av färdtjänsttaxa i Härryda kommun 
 Gällande taxa för färdtjänst 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 414  Dnr 2021KS691 

Förslag att utföra obudgetarade underhållsåtgärder på 
belysningsanläggningar  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att verkställa underhållsåtgärder på 
belysningsanläggningar upp till 500 tkr utöver budget. 
  
Åtgärden finansieras inom ramen för kommunstyrelsens anslag.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen önskar genomföra underhållsåtgärder på kommunens belysningsanläggning för 
ca 500 tkr. Bakgrunden är att förvaltningen utifrån prognostiserat resultat vill öka 
belysningsunderhållet under 2021 och komma igång med arbetet tidigt i mörkerperioden. 
Syftet med åtgärderna är att främja trygghet och skapa fungerande och säkrare belysta miljöer 
i kommunen. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 10 november 2021 
 Överlåtelseavtal 
 Avtal om drift och underhåll av kommunal gatu- och parkbelysning 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 415  Dnr 2021KS395 

Uppföljning av klimatlöften 2021 samt antagande av klimatlöften 
2022  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen antar Härryda kommuns klimatlöften 2022. 
  
Kommunstyrelsen noterar förvaltningens uppföljning av klimatlöften för 2021. 
  

Reservation 
Roland Jonsson (MP) reserverar sig mot beslutet skriftligt i bilaga 7. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Härryda kommun har för andra året i rad bjudits in att delta i satsningen Kommunernas 
klimatlöften av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 
Kommunernas klimatlöften består av 20 olika åtgärder där kommunen har rådighet, som är 
beprövade och som ger utsläppsminskning. Syftet med satsningen är att förstärka 
klimatarbetet i kommunerna och bidra till omställningen att minska klimatutsläppen i Västra 
Götaland med 80 procent till 2030. Kommunstyrelsen i respektive kommun tar beslut om 
vilka och hur många åtgärder som ska genomföras under 2022.  
  
Härryda kommun antog inför 2021 elva av 20 klimatlöften och har under året arbetat med 
genomförandet av dessa. En uppföljning av arbetet visar att kommunen uppfyllt nio av 
klimatlöftena, se redovisning i bilaga 2 till tjänsteskrivelsen. 
  
Klimatlöftena för 2022 har delvis ny utformning jämfört med 2021. Förvaltningen föreslår att 
kommunstyrelsen antar nio klimatlöften för 2022. Kommunen arbetar redan idag med insatser 
inom dessa områden, men till vissa delar innebär klimatlöftena delvis nya insatser som 
kommunen åtar sig att genomföra under 2022. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 25 oktober 2021 
 Klimatlöften för 2022 och beskrivning av pågående arbete, 25 oktober 2021 
 Uppföljning av klimatlöften för 2021, 25 oktober 2021 
 Inbjudan till Kommunernas klimatlöften från Västra Götalandsregionen och 

Länsstyrelsen i Västra Götaland 
  

46 / 95



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-11-18 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen, i enlighet med förvaltningens förslag, antar 
Härryda kommuns klimatlöften 2022 samt noterar förvaltningens uppföljning av klimatlöften 
för 2021. 
  
Roland Jonsson (MP) föreslår med instämmande av Patrik Linde (S) att kommunstyrelsen 
beslutar att även punkt 18 skall ingå, vi har en koldioxidbudget.  
  

Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att han kommer ställa Per Vorbergs förslag mot Roland Jonssons 
förslag.  
  
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång.   
   
Per Vorbergs och Roland Jonssons förslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Per 
Vorbergs förslag. 
  
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att bifalla Per Vorbergs förslag 
Nej-röst för att bifalla Roland Jonssons förslag 
  
Med 9 ja-röster och 4 nej-röster bifaller kommunstyrelsen Per Vorbergs förslag. Hur var och 
en röstade framgår av omröstningslista 5. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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VOTERINGSLISTA 
Kommunstyrelsen 

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-11-18  

 

Voteringslista: § 415 
Ärende: Uppföljning av klimatlöften 2021 samt antagande av klimatlöften 2022,  
2021KS395 
 
Omröstningslista 5 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
David Dinsdale (L), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande  X  
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot X   
Kristin Arplöw (S), ersättare  X  
Resultat 9 4 0 
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Bilaga 7 till protokollet, kommunstyrelsen 2021-11-18 § 415 

 

Skriftlig reservation 

Ärende 26: Uppföljning av klimatlöften 2021 samt antagande av klimatlöften 2022 
Jag reserverar mig mot beslutet att inte bifalla mitt yrkande på att även punkt 18 antas som 
klimatlöfte: Vi har en koldioxid budget. 

 

Roland Jonsson 
MP Härryda 
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§ 416  Dnr 2021KS496 

Redovisning av uppdrag att ta fram förslag på hur aktivitetsområdet 
vid Djupedalsäng kan utvecklas och finansieras  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar förvaltningens förslag på hur aktivitetsområdet vid Djupedalsäng 
skulle kunna utvecklas och finansieras. 
  
Kommunstyrelsen beslutar att uppdraget att ta fram förslag på hur aktivitetsområdet vid 
Djupedalsäng kan utvecklas och finansieras är genomfört och därmed avslutat. 
  
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att ta fram en långsiktig plan för Djupedalsängs 
aktivitetsområde i bred dialog med berörda föreningar och invånare. Uppdraget ska 
rapporteras under 2022. 
  

Jäv 
Patrik Linde (S) och Peter Arvidsson (SD) deltar inte i handläggning eller beslut i detta ärende 
på grund av jäv. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 26 augusti § 285 att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta 
fram förslag på hur aktivitetsområdet vid Djupedalsäng kan utvecklas och finansieras. En av 
utgångspunkterna för uppdraget är ett föreningsinitiativ från Mölnlycke IF med förslag på 
vissa åtgärder för området. Förslagen handlar till viss del om förbättringar och nyinvesteringar 
i föreningens anläggning. 
  
Förvaltningen bedömer att flertalet av de föreslagna åtgärderna kan påbörjas under 2022 och 
kan i så fall finansieras inom ramen för kommunstyrelsen 2022, förutsatt att budget/plan 
fastställs. Utbyte av konstgräsplaner skulle kunna hanteras inom befintlig budget för mark och 
anläggning 2024 enligt plan. 
  
Förvaltningen kan tillsammans med Mölnlycke IF se över befintligt arrendeavtal för 
eventuellt nytecknande utifrån en förändring av arrendeområdet. 
  
Vidare bedömer förvaltningen att en långsiktig plan för området bör tas fram. Detta arbete bör 
ske ur ett folkhälsoperspektiv i bred dialog med verksamma föreningar i området och 
invånare. Även trygghetsskapande åtgärder bör beaktas i en sådan planering. I detta ingår att 
även att utreda möjlig flytt av hundrastgården. 
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 13 oktober 2021 
 Karta över området Djupedalsäng 
 Uppdrag om att utveckla Djupedalsäng för att stödja folkhälsan och föreningslivet, 

kommunstyrelsen den 26 augusti 2021 § 285 
  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Kristin Arplöw (S) och Martin Tengfjord (SP) 
att kommunstyrelsen, i enlighet med förvaltningens förslag, 
- noterar förvaltningens förslag på hur aktivitetsområdet vid Djupedalsäng skulle kunna 
utvecklas och finansieras. 
- beslutar att uppdraget att ta fram förslag på hur aktivitetsområdet vid Djupedalsäng kan 
utvecklas och finansieras är genomfört och därmed avslutat. 
- uppdrar åt förvaltningen att ta fram en långsiktig plan för Djupedalsängs aktivitetsområde i 
bred dialog med berörda föreningar och invånare. Uppdraget ska rapporteras under 2022. 
  

Beslutsgång   
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag och finner att så sker.  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 417  Dnr 2021KS593 

Redovisning av uppdrag att utveckla nämndkommunikation  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar förvaltningens redovisning av uppdraget att utveckla 
nämndkommunikation.  
  
Kommunstyrelsen beslutar att uppdraget från Budget 2021 och plan för perioden 2022- 2025 
om att utveckla nämndkommunikation är genomfört och därmed avslutat. 
  
Kommunstyrelsen beslutar att arbetet gällande pressträffar och studions användning 
genomförs enligt förslaget under en provperiod om 6 månader för att sedan utvärderas. 
  

Reservation 
Peter Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet skriftligt i bilaga 8. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 24 september 2020 § 328 om budget 2021 med plan för 
perioden 2022-2025 samt mål och inriktningar för kommunstyrelsens verksamhetsområde. Ett 
prioriterat mål för 2021, är att ”Inom kommunikations-enhetens ram införa 
nämndkommunikation”.  
  
Syftet med nämndkommunikation är att göra beslut och processer tydliga, tillgängliga och 
begripliga. Målgrupp för nämndkommunikationen är invånare, föreningar och företag i 
Härryda kommun samt de som påverkas av förslag och beslut. Målet är att invånarna ska 
erbjudas lättbegriplig, saklig information om vilka politiska ärenden som är aktuella och vilka 
beslut som ska fattas eller har fattats. 
  
Förvaltningen lämnar här rapport om arbetet med uppdraget. Förvaltningen har med 
utgångspunkt i kommunens kommunikationspolicy utvecklat befintlig 
nämndkommunikationen och genomfört flera förbättringsåtgärder. Ytterligare åtgärder pågår 
eller är planerade. Fyra fokusområden har identifierats för fortsatt utveckling;  
  

 Information på kommunens webbplats ska vara lätt att hitta och lätt att förstå 
 Beslutsunderlag ska vara överskådliga och lätta att förstå 
 Kommunikationen inför och efter politikens sammanträden förstärks 
 En studio med modern teknik ger nya möjligheter 
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 25 oktober 2021 
 Kommunikationspolicy för Härryda kommun, fastställd av kommunfullmäktige 19 

september 2019, § 120 
  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Kersti Lagergren (M), David Dinsdale (L), 
Håkan Eriksson (KD), Ronny Sjöberg (C) och Ulla-Karin Johansson (S) att kommunstyrelsen, 
i enlighet med förvaltningens förslag, noterar förvaltningens redovisning av uppdraget att 
utveckla nämndkommunikation samt att kommunstyrelsen beslutar att uppdraget från Budget 
2021 och plan för perioden 2022- 2025 om att utveckla nämndkommunikation är genomfört 
och därmed avslutat. 
  
Patrik Linde (S) föreslår med instämmande av Per Vorberg (M), Roland Jonsson (MP), Kersti 
Lagergren (M), David Dinsdale (L), Håkan Eriksson (KD), Kristin Arplöw (S) och Ulla-Karin 
Johansson (S) att kommunstyrelsen beslutar enligt Per Vorbergs förslag med tillägget att 
arbetet gällande pressträffar och studions användning genomförs enligt förslaget under en 
provperiod om 6 månader för att sedan utvärderas. 
 
Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen 
där dokumentet omarbetas så att alla partier får komma till tals och använda 
studion och komma till tals i kommunens kommunikation på kommunens kanaler. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att han kommer att ställa återremiss mot att avgöra ärendet idag. Om 
kommunstyrelsen återremitterar ärendet görs det enligt Peter Arvidssons förslag. Om 
kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag kommer ordföranden fråga om 
kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag. Därefter kommer ordföranden fråga om 
kommunstyrelsen bifaller eller avslår Patrik Lindes tillägg. 
 
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång.   
 
 
Återremiss och avgöra ärendet idag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att 
avgöra ärendet idag. 
   
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:   
Ja-röst för att avgöra ärendet idag  
Nej-röst för att återremittera ärendet 
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Med 12 ja-röster och 1 nej-röst beslutar kommunstyrelsen att avgöra ärendet idag. Hur var 
och en röstade framgår av omröstningslista 6.    
  
Per Vorbergs förslag 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag och finner att så sker. 
  
Patrik Lindes förslag om tillägg mot avslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Patrik 
Lindes förslag om tillägg. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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Kommunstyrelsen 

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-11-18  

 

Voteringslista: § 417 
Ärende: Redovisning av uppdrag att utveckla nämndkommunikation,  2021KS593 
 
Omröstningslista 6 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
David Dinsdale (L), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande X   
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot X   
Roland Jonsson (MP), ledamot X   
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Kristin Arplöw (S), ersättare X   
Resultat 12 1 0 
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2021-11-25 

RESERVATION KS 2021-11-18, ärende 28 om Nämndkommunikation dnr. 2021KS593 014 

Redovisningen av uppdraget innehåller flera odemokratiska skrivningar. Det är märkligt Härryda 
kommun inte kommit längre i hur ärenden presenteras och tillgängliggörs på ett tydligt och enkelt 
sätt för intresserade. Jämför exempelvis Bollebygds kommun där man använder Meetings (samma 
system som Härryda) även för publicering av handlingar för allmänheten. På så sätt kommer man åt 
bättre sökfunktioner och demokratin blir bättre då fler enkelt kan komma åt handlingar.   

Tv-studion som det investerats i kommer ha en låg nyttjandegrad då endast ett fåtal kommer få 
komma använda den. Istället får partierna som inte får använda studion använda partistödet för att 
få motsvarande möjlighet som aktuellt styre i Härryda kommun. Genom att låta flera partier använda 
studion kan vi på sikt sänka partistödet. 

Att det är upp till respektive nämndordförande, vilket framkom på mötet, att sätta agendan för vilka 
ärenden som skall kommuniceras och inte oppositionen får komma till tals är inte bra ur ett 
demokratiskt perspektiv. 

Har vi införskaffat en modern Tv-studio bör den användas exempelvis för debatter där de partier som 
önskar får komma till tals. Med neutral moderator och spridningen i kommunens kanaler kan vi 
därigenom gynna demokratin i Härryda.  

För Sverigedemokraterna i Härryda 

Peter Arvidsson 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 8 till protokollet, kommunstyrelsen 2021-11-18 § 417 
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§ 418  Dnr 2021KS686 

Ordförandeinitiativ om uppdrag om ändring av instruktion för rådet 
för funktionshinderfrågor  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att återkomma med förslag på ändringar i 
Instruktion för rådet för funktionshinderfrågor i enlighet med rådets synpunkter. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Den 18 oktober 2021 § 39 noterade rådet för funktionshinderfrågor behov av ändringar i 
Instruktion för rådet för funktionshinderfrågor. Rådet ser att det är angeläget att få in fler 
organisationer i rådet än de som anges i instruktionen. Inför nästa mandatperiod behöver nya 
ledamöter från organisationerna väljas och instruktionen begränsar urvalet. Kommunstyrelsen 
föreslås därför uppdra åt förvaltningen att återkomma med förslag på ändringar i enlighet med 
rådets synpunkter. Instruktionen ska fastställas av kommunstyrelsen. 
  

Beslutsunderlag 
 Ordförandeinitiativ om uppdrag om ändring av instruktion för rådet för 

funktionshinderfrågor från Per Vorberg, daterat 8 november 2021  
 Protokollsutdrag från rådet för funktionshinderfrågor 18 oktober 2021 § 39 
 Instruktion för rådet för funktionshinderfrågor, fastställd av kommunstyrelsen 7 

februari 2019 § 51 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 419  Dnr 2021KS655 

Initiativärende om skadegörelse på kommunens parkeringsplatser  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ulla-Karin Johansson (S), Robert Langholz (S) och Patrik Linde (S) har initierat ett 
ärende gällande skadegörelse på kommunens parkeringsplatser. 
  

Beslutsunderlag 
 Initiativärende gällande skadegörelse på kommunens parkeringsplatser, inkom 9 

november 2021. 
  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Patrik Linde (S) föreslår med instämmande av Peter Arvidsson (SD) att kommunstyrelsen 
- ger förvaltningen i uppdrag att öka antalet väktare i Mölnlycke samt att lägga till våra 
kommunala parkeringsplatser i deras rondering. Detta med avsikt att minska skadegörelsen. 
- ger förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av fältassistenternas uppdrag och fundera 
över möjligheter att göra extra punktinsatser för att minska skadegörelsen. 
- ger förvaltningen i uppdrag att omgående ansöka om kameraövervakning på våra mest 
utsatta kommunala parkeringsplatser. 
  
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen bordlägger ärendet. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att han kommer att ställa Per Vorbergs förslag om bordläggning mot 
att avgöra ärendet idag. Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag kommer 
ordföranden fråga om kommunstyrelsen bifaller Patrik Lindes förslag. 
  
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång. 
  
Bordläggning och avgöra ärendet idag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att 
bordlägga ärendet. 
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Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 420  Dnr 2021KS654 

Initiativärende om föreningsgården i Rävlanda  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ulla-Karin Johansson (S), Robert Langholz (S) och Patrik Linde (S) har initierat ett 
ärende gällande föreningsgården i Rävlanda. 
  

Beslutsunderlag 
 Initiativärende gällande Föreningsgården i Rävlanda, inkom 28 oktober 2021. 

  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Patrik Linde (S) föreslår med instämmande av Per Vorberg (M) att kommunstyrelsen 
bordlägger ärendet. 
  

Beslutsgång   
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Patrik Lindes förslag och finner att så sker.  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 421  Dnr 2021KS718 

Initiativärende om att KS ledamöter delges ”210623 
Beslutsunderlag SG – Maskad version 2”  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet. 
  

Reservation 
Peter Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet skriftligt i bilaga 9. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Peter Arvidsson (SD) har initierat ett ärende om att KS ledamöter delges ”210623 
Beslutsunderlag SG – Maskad version 2”. 
  

Beslutsunderlag 
 Initiativärende om att KS ledamöter delges ”210623 Beslutsunderlag SG – Maskad 

version 2”, daterat 2021-11-18. 
  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen ger i uppdrag till förvaltningen att 
skyndsamt begära ut handlingen ”210623 Beslutsunderlag SG – Maskad version 2” i 
omaskerat skick och delger dokumentet till ledamöter i KS, om nödvändigt under sekretess; 
  
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen bordlägger ärendet. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att han kommer att ställa Per Vorbergs förslag om bordläggning mot 
att avgöra ärendet idag. Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag kommer 
ordföranden fråga om kommunstyrelsen bifaller Peter Arvidssons förslag. 
  
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång. 
  
Bordläggning och avgöra ärendet idag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att 
bordlägga ärendet. 
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Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:   
Ja-röst för att bordlägga ärendet 
Nej-röst för att avgöra ärendet idag 
   
Med 12 ja-röster och 1 nej-röst beslutar kommunstyrelsen att bordlägga ärendet. Hur var och 
en röstade framgår av omröstningslista 7. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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VOTERINGSLISTA 
Kommunstyrelsen 

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-11-18  

 

Voteringslista: § 421 
Ärende: Initiativärende om att KS ledamöter delges ”210623 Beslutsunderlag SG – Maskad 
version 2”,  2021KS718 
 
Omröstningslista 7 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
David Dinsdale (L), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande X   
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot X   
Roland Jonsson (MP), ledamot X   
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Kristin Arplöw (S), ersättare X   
Resultat 12 1 0 

63 / 95



   

 
 

2021-11-25 

RESERVATION KS 2021-11-18, Ärende 32 initiativärende: 

KS ledamöter delges ”210623 Beslutsunderlag SG – Maskad version 2” 

Det förefaller märkligt att inte KS beslutat att ledamöter ens under sekretess inte kan få ta del av det 
viktiga beslutsunderlag om Landvetter södra som rubricerat dokument är. För protokollet redovisas 
initiativärendet i helhet. 

 

 

För Sverigedemokraterna i Härryda 

Peter Arvidsson 

 
 
 
 
 
 

Bilaga 9 till protokollet, kommunstyrelsen 2021-11-18 § 421 
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§ 422  Dnr 2021KS719 

Initiativärende om ändring av ägardirektiv Landvetter Södra 
Utveckling AB (LSUAB)  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet. 
  

Reservation 
Peter Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet skriftligt i bilaga 10. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Peter Arvidsson (SD) har initierat ett ärende om ändring av ägardirektiv Landvetter Södra 
Utveckling AB (LSUAB). 
  

Beslutsunderlag 
 Initiativärende om ändring av ägardirektiv Landvetter Södra Utveckling AB 

(LSUAB), daterat 2021-11-18. 
  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen inrättar arbetsgrupp som reviderar 
ägardirektivet för LSUAB, för att undvika risken för jäv utan representanter för LSUAB vilka 
har skyldighet att arbeta utefter nuvarande ägardirektiv. 
  
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen bordlägger ärendet. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att han kommer att ställa Per Vorbergs förslag om bordläggning mot 
att avgöra ärendet idag. Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag kommer 
ordföranden fråga om kommunstyrelsen bifaller Peter Arvidssons förslag. 
  
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång. 
  
Bordläggning och avgöra ärendet idag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att 
bordlägga ärendet. 
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Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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2021-11-25 

RESERVATION KS 2021-11-18, Ärende 33 initiativärende:  

Ändring av ägardirektiv Landvetter Södra Utvecklings AB (LSUAB) 

Mot bakgrund av den senaste utvecklingen i Landvetter södra projektet måste ägardirektivet för 
bolaget LSUAB skrivas om, annars riskerar kommunen onödiga kostnader i enlighet med initiativet 
som redovisas nedan. 

 

 
För Sverigedemokraterna i Härryda 

Peter Arvidsson 

Bilaga 10 till protokollet, kommunstyrelsen 2021-11-18 § 422 
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§ 423  Dnr 2021KS355 

Svar på medborgarförslag om en trevligare badplats vid 
Landvettersjön  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2021 § 120 att till kommunstyrelsen remittera 
medborgarförslag om en trevligare badplats vid Landvettersjön. Kommunstyrelsen fick även i 
uppdrag att besluta i ärendet. 
  
Medborgarförslaget föreslår att förvaltningen ökar trevnaden på badplatsen vid 
Sjöholmsvägen vid Landvettersjöns östliga del. Förslagsställaren menar att om det saknas 
utrymme på Sjöholmens badplats kan man nyttja ett område norr om Landvettersjön och där 
ligger Pålens badplats, hundra meter norrut mot Gamla Boråsvägen. Redan idag finns det 
bryggor, gungor, grillplats på Sjöholmens badplats men förslaget innebär att det bör utökas 
med ytterligare en grillplats samt redskap som kan aktivera barnen. Förslagsställaren refererar 
till balansbanor eller lekplatser i Hindås eller Partille. 
  
Härryda kommun har sju kommunala badplatser med ungefär samma servicenivå. De utgår 
från befintlig natur som tillgängliggjord sandstrand, torrtoa, parkering, rastplats och ibland 
gungor. Den tekniska nivån går dock inte att jämföra med exempelvis en kommunal lekplats 
eller bostadsområdeslekplats med högre tillhörande kostnad och kvalitetssäkring. 
  
Referensobjekten i Hindås och Partille har andra syften än att finnas vid en badplats och är ej 
placerade i friluftsmiljö. De är sannolikt dyra, eftersom de förutsätter markarbeten och andra 
urval av redskap som måste underkastas säkerhetsbestämmelser med höga kostnader. 
  
Förvaltningens uppfattning är att det kan finnas skäl att komplettera Sjöholmens badplats med 
redskap för att stimulera balans eller annan närliggande utmaning. Eftersom ytan är stor, kan 
det också finnas plats för ytterligare en plats för grillning. Investeringskostnaden bör rymmas 
inom 15 tkr. Av bland annat trafiksäkerhetsskäl vill förvaltningen undvika att uppmuntra till 
besök på Pålens badplats, eftersom den ligger nära vägen och där finns brist på 
parkeringsplatser. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 19 oktober 2021 
 Medborgarförslag om en trevligare plats vid Landvettersjön, Sjöholmsvägen 
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Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Peter Arvidsson (SD) att kommunstyrelsen 
bifaller medborgarförslaget. 
  

Beslutsgång   
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag och finner att så sker.  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 424  Dnr 2021KS282 

Svar på medborgarförslag om skatepark i Landvetter  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. I svaret till förslagsställaren ska informeras om 
att förvaltningen kan vara behjälplig med ytterligare kunskapsöverföring angående hur 
projektet med Chillskate och skateboardpark i Mölnlycke har genomförts.  
  

Reservation 
Patrik Linde (S), Kristin Arplöw (S), Ulla-Karin Johansson (S) och Roland Jonsson (MP) 
reserverar sig mot beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 20 maj 2021 § 106 att till kommunstyrelsens remittera 
medborgarförslag om en skatepark i Landvetter. Kommunfullmäktige gav även 
kommunstyrelsen i uppdrag att besluta i ärendet. 
  
Förslagsställaren lyfter fram fördelarna med att en skatepark någonstans i Landvetter. Det 
skulle göra att föräldrar inte behöver skjutsa sina barn och unga till skateparkerna i Mölnlycke 
eller Partille. Det skulle också stimulera sysselsättning och rörelseglädje. Medborgarförslaget 
refererar till skateboardpark i Mölnlycke. Den skateparken byggdes 2017 och initierades av 
Sjövalla Frisksportklubb. 
  
Förvaltningen delar förslagsställarens bedömning om värdet av sysselsättning och fysisk 
aktivitet. Av det skälet erbjuder kommunen såväl ekonomiskt stöd till föreningslivet liksom 
ett brett utbud av anläggningar för friluftsliv, motion och idrott, såväl inom- som utomhus. 
Många är ekonomiskt subventionerade, ännu fler avgiftsfria. 
  
Det går inte att överblicka möjligheterna till samverkan med externa finansiärer. Den totala 
kostnaden för att anlägga en skateboardpark är betydande varför medborgarförslaget föreslås 
att avslås. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 31 augusti 2021 
 Medborgarförslag om skatepark i Landvetter 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget och att det i svaret 
till förslagsställaren ska informeras om att förvaltningen kan vara behjälplig med ytterligare 
kunskapsöverföring angående hur projektet med Chillskate och skateboardpark i Mölnlycke 
har genomförts. 
  
Patrik Linde (S) föreslår med instämmande av Ulla-Karin Johansson (S), Peter Arvidsson 
(SD), Kristin Arplöw (S) och Roland Jonsson (MP) att kommunstyrelsen bifaller 
medborgarförslaget. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Per 
Vorbergs förslag. 
  
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att bifalla Per Vorbergs förslag 
Nej-röst för att bifalla Patrik Lindes förslag 
  
Med 7 ja-röster, 5 nej-röster och 1 avstår, bifaller kommunstyrelsen Per Vorbergs förslag. Hur 
var och en röstade framgår av omröstningslista 8. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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Voteringslista: § 424 
Ärende: Svar på medborgarförslag om skatepark i Landvetter,  2021KS282 
 
Omröstningslista 8 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
David Dinsdale (L), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande  X  
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot   X 
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Kristin Arplöw (S), ersättare  X  
Resultat 7 5 1 
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§ 425  Dnr 2021KS209 

Svar på medborgarförslag om ridvägar runt Benareby  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 februari 2021 § 76 att till kommunstyrelsen remittera 
medborgarförslaget om en ridväg runt Benareby. Kommunfullmäktige uppdrog åt 
kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 
  
Medborgarförslaget innebär en ridväg runt Benareby för att därmed stärka Mölnlyckes profil 
och nå upp till samma standard som Mölndal. 
  
I Härryda kommun finns totalt cirka fem kilometer ridvägar. Dessa finns i Tahult och 
Gallhålan i Landvetter liksom i Hårskeröd och Råda säteri i Mölnlycke. De två senare är 
länkade med ridvägar i Mölndal och Göteborg så att den totala sträckan blir cirka trettio 
kilometer sammanlänkade ridvägar. Dessa initierades av ideella och privata aktörer i 
lokalsamhället och därefter inleddes ett arbete från förvaltningens sida med flertalet 
markägarkontakter. De två senast tillkomna ridvägar hade en total investeringskostnad på ca 1 
200 tkr/km. De möjliggjordes genom finansiell samverkan med EU:s landsbygdsfond 
respektive Naturvårdsverket som bidrog med 50 procent medan resten betalades gemensamt 
av de lokala aktörerna i privata- och ideella sektorerna samt av förvaltningen. 
  
Förvaltningen har gjort en beräkning utifrån en ridslinga på 1-1,5 km. Området (se bilaga) har 
många markägare och en sträcka på 1-1,5 km skulle kosta 1 200-1 800 tkr. Det går idag inte 
att bedöma om finansiering från externa fonder och från lokala aktörer är möjlig. 
  
Förvaltningen delar förslagsställarens bedömning av värdet att främja ungdomsverksamheter 
däribland ridsport. Det finns tre ridklubbar i Mölnlycke och Landvetter som samtliga har 
tillgång till ridstigar. Det går inte att överblicka möjligheterna till samverkan med externa 
finansiärer. Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 21 juli 2021. 
 Karta över fastighetsindelning i Benareby 
 Medborgarförslag om ridvägar i Benareby 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget, i enlighet med 
förvaltningens förslag. 
  
Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att han kommer ställa Per Vorbergs förslag mot Peter Arvidssons 
förslag. 
  
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång. 
  
Per Vorbergs och Peter Arvidssons förslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Per 
Vorbergs förslag. 
  
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att bifalla Per Vorbergs förslag 
Nej-röst för att bifalla Peter Arvidssons förslag 
  
Med 12 ja-röster och 1 nej-röster bifaller kommunstyrelsen Per Vorbergs förslag. Hur var och 
en röstade framgår av omröstningslista 9. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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VOTERINGSLISTA 
Kommunstyrelsen 

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-11-18  

 

Voteringslista: § 425 
Ärende: Svar på medborgarförslag om ridvägar runt Benareby,  2021KS209 
 
Omröstningslista 9 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
David Dinsdale (L), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande X   
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot X   
Roland Jonsson (MP), ledamot X   
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Kristin Arplöw (S), ersättare X   
Resultat 12 1 0 
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§ 426  Dnr 2021KS331 

Svar på medborgarförslag om utveckling av 
bostadsområdeslekplats på Grönkullavägen i Landvetter  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Medborgarförslaget föreslår upprustning och utveckling av en bostadsområdeslekplats som 
sannolikt funnits i 35-40 år. Platsen är relativt perifert belägen och i närområdet finns andra 
likartade möjligheter till lek och spel. Kostnaden skulle bli betydande både som investering 
och för framtida årlig skötsel. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 13 oktober 2021 

  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Patrik Linde (S) och Peter Arvidsson (SD) att 
kommunstyrelsen bordlägger ärendet. 
  

Beslutsgång   
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag och finner att så sker.  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 427  Dnr 2021KS225 

Svar på medborgarförslag om skateboardpark i Hindås  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. I svaret till förslagsställaren ska informeras om 
att förvaltningen kan vara behjälplig med ytterligare kunskapsöverföring angående hur 
projektet med Chillskate och skateboardpark i Mölnlycke har genomförts. 
  

Reservation 
Patrik Linde (S), Kristin Arplöw (S), Ulla-Karin Johansson (S) och Roland Jonsson (MP) 
reserverar sig mot beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 april 2021 § 76 att till kommunstyrelsen remittera ett 
medborgarförslag om skateboardpark i Hindås. Kommunfullmäktige uppdrog till 
kommunstyrelsen att besluta i ärendet.  
  
Medborgarförslaget handlar om anläggande av skateboardpark i Hindås jämförbar med de 
som finns i Mölnlycke eller Partille. Förslagsställaren beskriver att detta skulle vara gynnsamt 
i synnerhet för barn boende i Hindås som då slipper resa till Mölnlycke för att nyttja 
skateparken där.  
  
Utöver ökat utbud av möjligheter för fysisk aktivitet lyfter förslagsställaren fram fördelar ur 
ett socioekonomiskt perspektiv eftersom en skatepark kan vara öppen för alla, även för barn 
vars föräldrar har begränsade möjligheter att bekosta medlemskap i idrottsföreningar. 
Medborgarförslaget refererar till skateboardparken på Djupedalsområdet i Mölnlycke. Den 
skateparken byggdes 2017 och initierades av Sjövalla Frisksportklubb.  
  
Förvaltningen delar förslagsställarens bedömning om värdet av sysselsättning och fysisk 
aktivitet. Av det skälet erbjuder kommunen såväl ekonomiskt stöd till föreningslivet liksom 
ett brett utbud av anläggningar för friluftsliv, motion och idrott, såväl inom- som utomhus. 
Många är ekonomiskt subventionerade, ännu fler avgiftsfria. 
  
Det går inte att överblicka möjligheterna till samverkan med externa finansiärer. Den totala 
kostnaden för att anlägga en skateboardpark är betydande varför medborgarförslaget föreslås 
att avslås. 
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 31 augusti 2021 
 Medborgarförslag om skateboardpark i Hindås. 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. I svaret till 
förslagsställaren ska informeras om att förvaltningen kan vara behjälplig med ytterligare 
kunskapsöverföring angående hur projektet med Chillskate och skateboardpark i Mölnlycke 
har genomförts. 
  
Patrik Linde (S) föreslår med instämmande av Ulla-Karin Johansson (S), Peter Arvidsson 
(SD), Kristin Arplöw (S) och Roland Jonsson (MP) att kommunstyrelsen bifaller 
medborgarförslaget. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Per 
Vorbergs förslag. 
  
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att bifalla Per Vorbergs förslag 
Nej-röst för att bifalla Patrik Lindes förslag 
  
Med 7 ja-röster, 5 nej-röster och 1 avstår, bifaller kommunstyrelsen Per Vorbergs förslag. Hur 
var och en röstade framgår av omröstningslista 10. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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VOTERINGSLISTA 
Kommunstyrelsen 

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-11-18  

 

Voteringslista: § 427 
Ärende: Svar på medborgarförslag om skateboardpark i Hindås,  2021KS225 
 
Omröstningslista 10 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
David Dinsdale (L), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande  X  
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot   X 
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Rickard Rosengren (M), ersättare X   
Kristin Arplöw (S), ersättare  X  
Resultat 7 5 1 
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§ 428  Dnr 2021KS199 

Svar på medborgarförslag om aktivitetsyta  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 april 2021 § 76 att till kommunstyrelsen remittera 
medborgarförslag om aktivitetsyta. Kommunfullmäktige uppdrog till kommunstyrelsen att 
besluta i ärendet.  
  
Förslaget innebär anläggning av en aktivitetsyta av exempelvis betong, gummi, plast eller 
akrylmassa. Den ska användas för idrotter som kan utövas utomhus exempelvis 
inlineshockey, basket eller handboll. Vintertid kan den spolas för skridskoåkning. Vid kontakt 
med förslagsställaren nämns Djupedalsområdet i Mölnlycke som en lämplig placering för en 
sådan yta. 
  
Det finns många kommunala idrotts- och motionsanläggningar inom Härryda kommun för 
flera av de nämnda och närliggande idrotterna exempelvis ishockey, basket eller handboll. 
Djupedalsområdet är stort och innehåller föreningslokal, omklädningsrum och tre 
fotbollsplaner (varav två stora). Där finns också boulebana, hundrastgård, utegym, lekplats 
och skateboardbana. Området gränsar till Djupedalskolan på vars skolgård det redan finns en 
yta för exempelvis basket och fotboll. Planen har hårdgjord yta på cirka 400 kvm och ingår i 
ett område som är cirka 700 kvm.  
  
Djupedalsområdet har varit föremål för utvecklingsförslag från föreningslivet för att 
ytterligare stärka områdets profil. Kommunstyrelsen beslutade den 26 augusti 2021 § 285 att 
ge förvaltningen i uppdrag att arbeta fram förslag på hur Djupedalsäng kan utvecklas för att 
stödja folkhälsan och föreningslivet. Förvaltningen bedömer att uppdraget från 
kommunstyrelsen bör genomföras innan beslut kan fattas om vilka åtgärder som ska vidtas i 
det aktuella området. Förvaltningen föreslår mot denna bakgrund att medborgarförslaget 
avslås.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 2 september 2021 
 Medborgarförslag om aktivitetsyta 
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Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 429  Dnr 2021KS224 

Svar på medborgarförslag om grillplatser  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 april 2021 § 76 att till kommunstyrelsen remittera 
medborgarförslag om grillplatser. Kommunfullmäktige gav kommunstyrelsen i uppdrag att 
besluta i medborgarförslaget. 
  
Medborgarförslaget lyfter fram fördelarna med grillplatser då det ökar möjligheter att vistas 
och umgås utomhus. Det finns tre platser angivna i förslaget som skulle kunna vara lämpliga 
för detta: Stockasjön i Rävlanda, Alhagen i Mölnlycke och före detta föreningsstugan för 
Rådasjönssegelsällskap/RÅSS Råda församlingshem i Mölnlycke. De två första platserna i 
förslaget kan inte bli föremål för prövning eftersom de i det ena fallet ligger på privat mark 
och det andra på kommunal mark med ett arrende till en villasamfällighet. 
  
Den tredje platsen som nämns i medborgarförslaget ligger väster om rondellen och infarten 
till Mölnlycke. Platsen saknar status som kommunal badplats eller grillplats men används 
ändå som detta. Under 2021 har det kompletterats med ett trädäck vid den gamla kajen. 
Området är första delen på ett igenväxt område som sträcker sig ända bort till Råda säteri. På 
platsen står klubbstugan som brandskadades delvis våren 2021. Under hösten 2021 har 
skadegörelse upprepats på bland annat det nyanlagda trädäcket.  
  
Det finns gott om områden med grönska och friluftsområden i kommunen, några har också 
grillplats. I exemplet med Rävlanda finns det minst två grillplatser, i Mölnlycke finns det 
minst sex stycken, ytterligare minst lika många i samhällets kringområden mot Mölndal och 
Göteborg. Förvaltningens bedömning är att antalet grillplatser är redan är tillgodosett varför 
medborgarförslaget föreslås avslås.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 1 september 2021. 
 Medborgarförslag om grillplatser. 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 430  Dnr 2021KS174 

Svar på medborgarförslag om basketkorgar  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 april 2021 § 76 att till kommunstyrelsen remittera 
medborgarförslag om basketkorgar. Kommunfullmäktige uppdrog till kommunstyrelsen att 
besluta i ärendet.  
  
Förslaget innebär att förvaltningen ska sätta upp basketkorgar på grusplanen bredvid Ljungna 
förskola på Krokusgatan i Mölnlycke. Förslagsställaren beskriver att de två basketkorgar som 
finns på näridrottsplatsen söder om Säteriets bostadsområde ofta är upptagna. Avståndet 
mellan Säteriets näridrottsplats och den föreslagna platsen är ca 650 meter. På ca 400 meters 
avstånd på Säteriskolans gård finns ytterligare fyra basketkorgar. Bägge platserna har 
hårdgjort underlag lämpligt för basket. 
  
Den föreslagna grusplanen är 800 kvm, försedd med stängsel på kortsidorna men har ingen 
övrig utrustning. Det ligger i förvaltningens planering att placera två fotbollsmål på platsen. 
Dessa skulle kunna kompletteras med basketkorgar ovanpå målkonstruktionen.  
  
Kostnad för att komplettera de två fotbollsmålen med två basketkorgar kommer bli försumbar. 
För att kunna nyttja planen enbart för basketspel borde marken förses med en hårdgjord yta 
exempelvis asfalt men det skulle bli kontraproduktivt för fotbollsspel.  
  
Den totala kostnaden för att hårdgöra ytan inklusive basketkorgar skulle då bli drygt cirka 425 
tkr. Förvaltningen delar förslagets innebörd med värdet av fysisk aktivitet. Av det skälet 
erbjuder kommunen ett brett utbud av anläggningar för friluftsliv, motion och idrott, både 
inom och utomhus.  
  
Mot bakgrund av att det finns sex basketkorgar på hårdgjord spelyta och att dessa finns på 
promenadavstånd 400–650 meter anser förvaltningen att utbudet för basketspel under perfekta 
förhållanden är tillgodosett men menar att en hybrid av fotbolls- och basketplan är ett 
alternativ som tillfredsställer medborgarförslagets innebörd. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 3 september 2021. 
 Medborgarförslag om basketkorgar. 
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§ 431  Dnr 2021KS17 

Val av ledamot (SD) till ungdomsrådet  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen utser Johannes Backlund (SD) till ledamot i ungdomsrådet för återstoden 
av mandatperioden. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen entledigade Natalija Löfgren (SD) från uppdraget som ledamot i 
ungdomsrådet den 21 oktober 2021 § 374.  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 432  Dnr 2021KS351 

Delgivning av välfärdsnämndens beslut med anledning av 
revisorernas granskning av elevers frånvaro i grundskolan  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen delges följande: 

 Välfärdsnämndens beslut 20 oktober 2021 §261 Svar med anledning av revisorernas 
granskning av elevers frånvaro i grundskolan 

 Tjänsteskrivelse - Svar med anledning av revisorernas granskning av elevers frånvaro i 
grundskolan 

 Svar med anledning av revisorernas granskning av elevers frånvaro i grundskolan 
 Granskning av elevers frånvaro i grundskolan 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 433  Dnr 2021KS46 

Delgivning av välfärdsnämndens beslut om verksamhetsberättelse 
per delår och prognos för helåret 2021  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen delges följande: 

 Välfärdsnämndens beslut 20 oktober 2021 §263 om verksamhetsberättelse per delår 
och prognos för helåret 2021 

 Tjänsteskrivelse - Välfärdsnämndens verksamhetsberättelse och prognos - delår 2021 
 Verksamhetsberättelse och prognos, delår 2021 
 Statusrapportering politiska mål VFN 2021-delår 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 434  Dnr 2021KS8 

Delgivning av protokoll från råd 2021  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen delges följande: 

 Protokoll Rådet för funktionshinderfrågor 2021-10-18. 
 Protokoll Pensionärsrådet 2021-10-28. 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 435  Dnr 2021KS9 

Delgivningar 2021  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen delges följande: 

 ÅVS Rapport stråket Göteborg - Borås 
 Bilaga 1 Sammanställning befintliga utredningar Kust till kust 
 Bilaga 2Kartläggning Kustbanan 1.1 
 Bilaga 3 Godstrafik på Kust till kustbanan 
 Samlad effektbedömning, Trafikverket, jva2210 paket A 
 Samlad effektbedömning, Trafikverket jva2209 paket B 
 Dialogfrågor om seniorerbjudande Delregionala kollektivtrafikråden, DKR, hösten 

2021 
 Statusrapport utredning seniorerbjudande september 2021, Västtrafik och VGR 
 Tolkförmedling - Budget och verksamhetsplan 2022-2024 
 Protokoll Landvetter Södra 2021-10-06 
 Granskning av intern kontroll i intäktsprocessen, från kommunens revisorer 2021-10-

25 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 436  Dnr 2021KS25 

Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning, kultur 
och fritid 2021  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen delges delegationsbeslut från sektorn för utbildning, kultur och fritid. 
Förteckning över anmälda delegationsbeslut, daterad den 3 november 2021, föreligger. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 437  Dnr 2021KS4 

Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst 2021  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen delges delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst. Förteckning över 
anmälda delegationsbeslut, daterad den 9 november 2021, föreligger. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 438  Dnr 2021KS11 

Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för samhällsbyggnad 
2021  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen delges delegationsbeslut från sektorn för samhällsbyggnad. Förteckning 
över anmälda delegationsbeslut, daterad den 9 november 2021, föreligger. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 439  Dnr 2021KS2 

Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för teknik och 
förvaltningsstöd 2021  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen delges delegationsbeslut från sektorn för teknik och 
förvaltningsstöd. Förteckning över anmälda delegationsbeslut, daterad den 8 november 2021, 
föreligger. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-11-18 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 440  Dnr 2021KS61 

Anmälan av delegationsbeslut från kommunledning och 
funktionerna: Utveckling, Personal, Ekonomi och upphandling 2021  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen delges delegationsbeslut från utvecklingsfunktionen. Förteckning över 
anmälda delegationsbeslut, daterad den 9 november 2021, föreligger. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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