
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 
2021-12-16 
 

 

 

Plats och tid Rådasjön kl. 16:00-19:54 
 

Beslutande ledamöter 
Per Vorberg (M) (ordförande) 
David Dinsdale (L) (vice ordförande) 
Patrik Linde (S) (2:e vice ordförande) 
Grim Pedersen (M) 
Mikael Johannison (M) 
Ronny Sjöberg (C) 
Håkan Eriksson (KD) 
Martin Tengfjord (SP) 
Ulla-Karin Johansson (S) 
Robert Langholz (S) 
Roland Jonsson (MP) 
Peter Arvidsson (SD) (kl. 16:00-19:24) §§441-449 
Rickard Rosengren (M)  ersätter Kersti Lagergren (M) 
Per Olov Risman (SD) §§450-479 ersätter Peter Arvidsson (SD) 
 
Ej tjänstgörande ersättare 
Ingemar Lindblom (M) 
Bengt Johansson (M) 
Hengameh Mokhtari (M) 
Anders Halldén (L) 
Steinar Walsö-Kanstad (KP) 
Marie Strid (MP) 
Per Olov Risman (SD) §§441-449 
 
Övriga närvarande 
Gunnar Häggström (M) (adjungerad, kommunfullmäktiges 1:e vice 
ordförande) 
Peter Lönn (kommundirektör) 
Anders Ohlsson (sektorschef samhällsbyggnad) 
Päivi Malmsten (sektorschef för utbildning och kultur) 
Per-Arne Larsson (sektorschef för teknik och förvaltningsstöd) 
Bo Ekström (ekonomichef) 
Anders Pettersson (personalchef) 
Birgitta Flärdh (utvecklingschef) 
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Matilda Johansson (kommunsekreterare) 
Josefin Wiberg (praktikant) 
Ria Andersson (mark- och exploateringschef) §§442-443 
Maja Andersson (plan- och bygglovschef) §443 
Marlene Sahibzada (upphandlingschef) §§441-443 
Knut Fahlén (Ekan AB) §442 
Andreas Hagberg (Ekan AB) §442 
Kenneth Fondén (Tyréns AB) §443 
Emma Nevander (kommunekolog) §444 
Thomas Hammarlund (miljöchef) §444 
Deria Abda Amin (utvecklingsledare miljö) 
Maria Ådahl (vd Landvetter Södra Utveckling AB) §§447-449 
Irmana Cukur (administrativ chef samhällsbyggnad) §§442-444 
 
Utses att justera 
Patrik Linde 
 

Justeringens plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke, 2021-12-21 14:00 

 

Protokollet omfattar §§441-479 

 

 

Sekreterare _________________________________________________ 
 Matilda Johansson 
 
Ordförande _________________________________________________ 
 Per Vorberg  
 
Justerande _________________________________________________ 
 Patrik Linde  
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 BEVIS 

Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag på 
kommunens anslagstavla 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum då anslag sätts 
upp 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Underskrift  

Kommunstyrelsen 

2021-12-16 

2021-12-22 Datum då anslag 2022-01-13 
  tas ner  

Kansli, arkiv 

 
___________________________________________________ 

Matilda Johansson 
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ÄRENDELISTA 
 

§ 441 Fastställande av föredragningslistan 
§ 442 Delredovisning om uppdraget att utreda hur kommunens skog bör förvaltas på bästa sätt 
§ 443 Utvärdering av exploatörsdrivna detaljplaner 
§ 444 Information om kommunens medverkan i vattenråd och vattenvårdsförbund - 

sammanställning utifrån uppdrag 
§ 445 Information om hantering av ersättning för skadegörelse samt tipspeng 
§ 446 Redovisning av uppdrag om översyn av medborgarförslag 
§ 447 Ekonomisk månadsuppföljning för kommunstyrelsen per oktober 2021 
§ 448 Uppdrag att upprätta detaljplan för Assmundtorp 2:9 m.fl., ishall och travelpark m.m. 
§ 449 Uppdrag att upprätta detaljplan för Landvetter södra etapp 1 
§ 450 Uppdrag att upprätta detaljplan för Företagsparken etapp III 
§ 451 Planbesked för Mölnlycke 1:159 och 1:55 
§ 452 Planbesked för Mölnlycke 1:168 
§ 453 Bordlagt ärende: Planbesked för Fäxhult 1:33 
§ 454 Redovisning av uppdrag om förstärkning av detaljplanearbetet genom ny projektgrupp 
§ 455 Lokal trafikföreskrift om laddplats på Metallvägen 
§ 456 Information om införande av servicegarantier för sektorn för samhällsbyggnad och 

näringslivsenheten 
§ 457 Entledigande av arbetsgrupp samt utökat uppdrag till utskottet för ny översiktsplan gällande 

parkeringsstrategi och parkeringsnorm 
§ 458 Yttrande över Ny kraftledning mellan Lindome - Skalmered - tidig myndighetsdialog 
§ 459 Yttrande till Länsstyrelsen om Beredskapsplan för civilt försvar Västra Götaland 
§ 460 Redovisning av uppdrag att ta fram underlag av brottsstatistik och kostnader för skadegörelse 

inom ramen för pågående uppdrag (VEP2021) om att öka tryggheten för medborgarna 
§ 461 Policy för resor och möten 
§ 462 Dokumenthanteringsplan fastighetsfunktionen, sektorn för teknik och förvaltningsstöd 
§ 463 Svar gällande medborgarförslag om reklam i offentliga rummet 
§ 464 Svar på medborgarförslag om att Härryda kommun saknar avtal med Grefab 
§ 465 Svar på medborgarförslag om att Härryda kommun bör utlysa klimatnödläge 
§ 466 Bordlagt ärende: Svar på medborgarförslag om utveckling av bostadsområdeslekplats på 

Grönkullavägen i Landvetter 
§ 467 Bordlagt ärende: Initiativärende om skadegörelse på kommunens parkeringsplatser 
§ 468 Bordlagt ärende: Initiativärende om att KS ledamöter delges ”210623 Beslutsunderlag SG – 

Maskad version 2” 
§ 469 Bordlagt ärende: Initiativärende om ändring av ägardirektiv Landvetter Södra Utvecklings AB 

(LSUAB) 
§ 470 Initiativärende om medborgarförslag - E-petitioner 
§ 471 Initiativärende om startbesked för investeringar 
§ 472 Delgivning av välfärdsnämndens verksamhetsplan med driftbudget 2022-2024 samt 

investeringsbudget 2022-2026 
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§ 473 Delgivningar 2021 
§ 474 Statistiska uppgifter per september 2021 
§ 475 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning, kultur och fritid 2021 
§ 476 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst 2021 
§ 477 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för samhällsbyggnad 2021 
§ 478 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för teknik och förvaltningsstöd 2021 
§ 479 Anmälan av delegationsbeslut från kommunledning och funktionerna: Utveckling, Personal, 

Ekonomi och upphandling 2021 
 

5 / 76



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-12-16 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 441 

Fastställande av föredragningslistan 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer föredragningslistan med följande ändringar: 

 Ärende 28 Bordlagt ärende: Initiativärende om föreningsgården i Rävlanda, utgår då 
Patrik Linde (S) tar tillbaka initiativärendet. 

 Nytt ärende, Initiativärende om medborgarförslag – E-petitioner, tas upp som ärende 
31. 

 Nytt ärende, Initiativärende om startbesked för investeringar, tas upp som ärende 32. 
 

Sammanfattning av ärendet 

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

 Ärende 28 Bordlagt ärende: Initiativärende om föreningsgården i Rävlanda, utgår då 
Patrik Linde (S) tar tillbaka initiativärendet. 

 Nytt ärende, Initiativärende om medborgarförslag – E-petitioner, tas upp som ärende 
31. 

 Nytt ärende, Initiativärende om startbesked för investeringar, tas upp som ärende 32. 
  
Peter Arvidsson (SD) förslår att kommunstyrelsen fastställer föredragningslistan enligt Per 
Vorbergs förslag med ändringen att ärendena 29 och 30 behandlas före ärende 9. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Per 
Vorbergs förslag. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 442  Dnr 2021KS479 

Delredovisning om uppdraget att utreda hur kommunens skog bör 
förvaltas på bästa sätt  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Knut Fahlén och Andreas Hagberg från Ekan AB informerar om utredningen av 
skogsförvaltning i Härryda kommun. 
  
Den 27 maj 2021 § 243 beslutade kommunstyrelsen att inte utse leverantör för 
skogsförvaltning på grund av bristande konkurrens med anledning av få inkomna anbud. 
Vidare uppdrog kommunstyrelsen åt förvaltningen den 26 augusti 2021 § 283 att utreda 
förutsättningar och olika möjligheter för förvaltning av kommunens skog. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 443 

Utvärdering av exploatörsdrivna detaljplaner 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kenneth Fondén från Tyréns AB informerar om utvärdering av exploatörsdrivna detaljplaner. 
  
Härryda kommun har arbetat med exploatörsdrivna detaljplaner sedan kommunstyrelsen 
uppdrog åt förvaltningen, den 29 maj 2017 § 177, att starta upp och genomföra tre 
byggherredrivna detaljplaner som testpiloter. Den 24 september 2020 § 342 uppdrog 
kommunstyrelsen åt förvaltningen att utvärdera de tre byggherredrivna detaljplaner som 
ingick i pilotprojektet. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 444 

Information om kommunens medverkan i vattenråd och 
vattenvårdsförbund - sammanställning utifrån uppdrag 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Emma Nevander, kommunekolog, informerar om kommunens medverkan i vattenråd och 
vattenvårdsförbund. 
  
Kommunstyrelsen har fått en förfrågan om finansiering av Mölndals vattenråd. Den 26 
augusti 2021 § 274 återremitterade kommunstyrelsen ärendet till förvaltningen för att få en 
genomlysning av arbetet med vattenfrågor ur ett organisatoriskt och finansiellt 
perspektiv, samt hur kommunen arbetar med riskområden i kommunen och i samverkan. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 445 

Information om hantering av ersättning för skadegörelse samt 
tipspeng 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Per-Arne Larsson, sektorschef teknik och förvaltningsstöd, informerar om hantering av 
ersättning för skadegörelse samt tipspeng. 
  
Kommunstyrelsen beslutade den 26 augusti 2021 § 286 att ge förvaltningen i uppdrag att ta 
fram underlag som beskriver brottssituation, kostnader, ersättningar och annat som ska utgöra 
underlag för prioriteringar av konkreta åtgärder i det pågående uppdraget med att öka 
tryggheten för medborgarna. Kommunstyrelsen behandlar ärendet om redovisning av 
uppdraget under aktuellt sammanträde, 16 december 2021 § 460. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 446  Dnr 2021KS327 

Redovisning av uppdrag om översyn av medborgarförslag  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utforma och implementera Härrydaidén. 
  
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att ta fram förslag på ändringar i 
nämndernas reglementen och kommunfullmäktiges arbetsordning utifrån medborgarförslagets 
avvecklande.  
  
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdraget om översyn av medborgarförslag är genomfört och 
därmed avslutat.  
  
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att 
utforma och implementera Härrydaidén, ges förvaltningen i uppdrag att utarbeta plan för 
införande samt riktlinjer för Härrydaidén, samt att ta fram förslag på ändringar i nämndernas 
reglemente och kommunfullmäktiges arbetsordning, utifrån medborgarförslagets 
avvecklande. 
  

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

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen uppdrog åt förvaltningen den 27 maj 2021, § 216, att göra en översyn av 
hanteringen av medborgarförslag och ta fram förslag på kompletterande och/eller alternativa 
former för medborgarinflytande och hantering av förslag och synpunkter.  
  
Medborgarförslag infördes i Härryda kommun 2012 efter beslut i kommunfullmäktige den 14 
november 2011, § 131. Det har fram till oktober 2021 inkommit 205 medborgarförslag, varav 
sex har bifallits och 96 har avslagits, övriga har ansetts besvarade med förvaltningens 
genomförda utredning. Processen för medborgarförslag regleras i kommunallagen och innebär 
att samtliga förslag passerar kommunfullmäktige för att därifrån oftast remitteras till 
kommunstyrelsen eller välfärdsnämnden för beslut efter utredning av förvaltningen. Det 
innebär att handläggningen är administrativt betungande, särskilt sett i förhållande till de få 
förslag som bifallits.  
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Förvaltningen redovisar förslag på modeller för hur kommunen kan arbeta med förslag från 
kommunens invånare och förordar ett införande av modellen Härrydaidén, vilket också 
innebär en avveckling av medborgarförslag. Härrydaidén bedöms ge invånarna bättre 
förutsättningar att bidra till kommunens utveckling, göra processen snabbare och mindre 
byråkratisk samt frigöra resurser hos förvaltningen.  
  
Ett införande av Härrydaidén kommer kräva justeringar i kommunfullmäktiges arbetsordning 
och i kommunstyrelsens respektive välfärdsnämndens reglementen. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 22 november 2021 
 Rapport – Översyn av medborgarförslaget den 22 november 2021 
 Kommunstyrelsens beslut den 27 maj 2021, § 216 
 Ordförandeinitiativ daterat den 18 maj 2021 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 447  Dnr 2021KS165 

Ekonomisk månadsuppföljning för kommunstyrelsen per oktober 
2021  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner prognosen och beslutar att inte vidta ytterligare åtgärder. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Totalt prognostiseras ett resultat för Härryda kommun om 193,5 mnkr för 2021 och med ett 
budgeterat resultat om 36,2 mnkr innebär det en positiv budgetavvikelse om 157,3 mnkr. 
Kommunstyrelsen avviker negativt med 3,5 mnkr (exklusive exploateringsintäkter) och 
Välfärdsnämnden visar överskott om 34,7 mnkr. Finansförvaltningens avvikelse är positiv om 
79,4 mnkr medan den politiska verksamheten visar underskott om 2,3 mnkr. I prognosen 
ingår även intäkter från exploateringsverksamheten om 49 mnkr. 
  
De finansiella målen för god ekonomisk hushållning mäts i rullande fyraårsperioder. 
Prognosen innebär att båda de finansiella målen uppfylls, både för 2021 och sett över en 
rullande fyraårsperiod.  
  
Prognosen för årets investeringar uppgår till 244 mnkr, vilket ligger inom ramen för godkända 
nivåer. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 18 november 2021 
 Månadsprognos per oktober 2021 KS 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 448  Dnr 2021KS693 

Uppdrag att upprätta detaljplan för Assmundtorp 2:9 m.fl., ishall 
och travelpark m.m.  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att upprätta en detaljplan för Assmundtorp 2:9 
m.fl. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 4 april 2019 § 110 att bevilja ansökan om planbesked för 
Assmundtorp 2:9. Beslut om att bygga en ny ishall togs av kommunfullmäktige den 19 
november 2018 § 190 i verksamhetsplan för 2019–2021 samt budget och planer för 2019–
2023.   
  
Projektet syftar till att ta fram en detaljplan i Härryda för ishall, idrottshall, kontor, hotell, 
parkeringshus med mera. Nuvarande ishall i Landvetter har nått sin tekniska livslängd och 
kommunen är i stort behov att uppföra en ny. Ärendet bedöms vara av betydande intresse för 
kommunen och invånarna. Området är redovisat som befintlig markanvändning i gällande 
översiktsplan, ÖP2012. Området ligger på jordbruksmark. Ett ianspråktagande av 
jordbruksmark ska motiveras utifrån 3 kap. 4 § miljöbalken. 
  
Förutsättningarna på platsen är komplexa och det är många frågor som behöver utredas och 
hanteras inom arbetet med detaljplan. Förvaltningen gör bedömningen att ett planuppdrag kan 
ges och arbetet med detaljplanen kan startas upp. 
  
En gemensam detaljplan ska startas för ishall, idrottshall, kontor, hotell, parkeringshus med 
mera. Efter genomfört samråd kan ställning tas om detaljplanearbetet är i behov att delas upp 
till flera detaljplaner för den aktuella platsen. Vid en eventuell uppdelning kan plan- och 
ramavtal behöva tas fram samt ställning tas för formerna som parallella processer. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 10 november 2021 
 Kommunstyrelsens beslut den 4 april 2019 § 110 
 Kommunstyrelsens beslut den 31 mars 2021 § 132 
 Karta 
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Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande Håkan Eriksson (KD), Ronny Sjöberg (C), David 
Dinsdale (L), Patrik Linde (S), Robert Langholz (S), Peter Arvidsson (SD), Martin Tengfjord 
(SP) och Ulla- Karin Johansson (S) att kommunstyrelsen, i enlighet med förvaltningens 
förslag, uppdrar åt förvaltningen att upprätta en detaljplan för Assmundtorp 2:9 m.fl. 
 
Roland Jonsson (MP) föreslår att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till 
förvaltningen för att undersöka om det finns en lämpligare mark. 
  

Beslutsgång   
Ordföranden redovisar att han kommer att ställa återremiss mot att avgöra ärendet idag. Om 
kommunstyrelsen återremitterar ärendet görs det enligt Roland Jonssons förslag om 
återremiss. Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag kommer ordföranden fråga 
om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag. 
 
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång.   
 
Återremiss och avgöra ärendet idag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att 
avgöra ärendet idag. 
  
Per Vorbergs förslag 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag och finner att så sker.  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 449  Dnr 2021KS659 

Uppdrag att upprätta detaljplan för Landvetter södra etapp 1  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att upprätta detaljplan för Landvetter södra etapp 
1. Detaljplanen genomförs som exploatörsdriven detaljplan enligt Härryda kommuns modell. 
  

Reservation 
Roland Jonsson (MP) reserverar sig mot beslutet skriftligt i bilaga 1. Peter Arvidsson (SD) 
reserverar sig mot beslutet skriftligt i bilaga 2. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Landvetter Södra är det största utpekade utvecklingsområdet i Härryda kommuns 
översiktsplan. Arbetet med utvecklingen av Landvetter Södra har pågått sedan 2016, dels 
genom att förvaltningen arbetat med en fördjupad översiktsplan och dels genom det helägda 
kommunala bolaget Landvetter Södra Utveckling AB (LSUAB). 
  
Med stöd i avsiktsförklaringen och samarbetsavtalet I har konsortiet för Landvetter Södra 
tagit fram underlag för kommande exploatörsdriven detaljplan. I norra delen av området vill 
konsortiet skapa en unik boendemiljö med ca 4 000 bostäder i olika storlekar, olika typer av 
hus och med olika upplåtelseformer. 
  
Konsortiet avser att i det inledande strukturarbetet för hela området avgränsa delområden för 
att utgöra planområden för flera detaljplaner som kan startas succesivt. 
  
Förvaltningen gör en sammanfattande bedömning att ett planuppdrag för området kan ges och 
ett arbete med detaljplanen kan startas upp och genomföras som en exploatörsdriven 
detaljplan enligt Härryda kommuns modell. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 15 november 2021 
 Samverkansavtal 1 
 Kommunstyrelsens beslut den 4 februari 2021 § 53, Samarbetsavtal I avseende etapp 1 

inom Landvetter Södra 
 Avsiktsförklaring 
 Kommunstyrelsens beslut den 25 september 2019 § 246, Avsiktsförklaring gällande 

etapp 1 inom Landvetter Södra 

16 / 76



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-12-16 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

 Kommunstyrelsens beslut den 18 november 2021 § 409, Avbryta uppdrag med 
fördjupning av översiktsplanen och genomförandestrategi för Landvetter södra 

 Landvetter Södra etapp 1, översiktlig beskrivning 
  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av David Dinsdale (L), Håkan Eriksson (KD), 
Mikael Johannison (M), Ronny Sjöberg (C), Martin Tengfjord (SP), Grim Pedersen (M) 
och Rickard Rosengren (M) att kommunstyrelsen, i enlighet med förvaltningens förslag, 
uppdrar åt förvaltningen att upprätta detaljplan för Landvetter södra etapp 1. Detaljplanen 
genomförs som exploatörsdriven detaljplan enligt Härryda kommuns modell. 
  
Roland Jonsson (MP) föreslår att kommunstyrelsen avslår Per Vorbergs förslag. 
  
Peter Arvidsson (SD) föreslår i första hand att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till 
förvaltningen för att ta fram självständig riskanalys och djupare ekonomisk bedömning. I 
andra hand föreslår Peter Arvidsson (SD) att ärendet hänskjuts till kommunfullmäktige för 
beslut då planen är av principiell beskaffenhet och av stor vikt för kommunen, samt att 
kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår förslaget att lämna uppdrag om att 
upprätta detaljplan för Landvetter södra etapp 1. 
 
Robert Langholz (S) föreslår att kommunstyrelsen hänskjuter ärendet till kommunfullmäktige 
för beslut samt att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller förslaget att 
lämna uppdrag om att upprätta detaljplan för Landvetter södra etapp 1, med ändringen 
att ”enligt Härrydas kommuns modell” styrks. Om ärendet ska avgöras i kommunstyrelsen 
föreslår Robert Langholz att kommunstyrelsen beslutar enligt Per Vorbers förslag med 
ändringen att ”enligt Härrydas kommuns modell” stryks. 
  

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl. 18:58-19:08. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att han kommer att ställa förslag om återremiss mot att avgöra ärendet 
idag. Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag kommer ordföranden ställa 
förslag om att hänskjuta ärendet till kommunfullmäktige mot att ärendet ska avgöras 
i kommunstyrelsen. 
  
Om kommunstyrelsen beslutar att hänskjuta ärendet till kommunfullmäktige kommer 
ordföranden ställa Peter Arvidssons förslag om att kommunstyrelsen ska föreslå att 
kommunfullmäktige avslår förslaget mot Robert Langholz förslag om att kommunstyrelsen 
ska förslå att kommunfullmäktige bifaller förslaget mot varandra. Om kommunstyrelsen 
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beslutar att föreslå att kommunfullmäktige bifaller förslaget kommer ordföranden ställa 
Robert Langholz ändringsförslag mot avslag.  
  
Om kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras i kommunstyrelsen istället för att 
hänskjuta ärendet till kommunfullmäktige kommer ordföranden ställa Per Vorbergs förslag, 
Roland Jonssons förslag och Robert Langholz förslag mot varandra. 
  
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång. 
  
Återremiss och avgöra 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 
  
Med 11 ja-röster, 1 nej-röst och 1 avstår beslutar kommunstyrelsen att avgöra ärendet idag. 
Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 1.   
  
Avgöra ärendet i kommunstyrelsen och hänskjuta ärendet till kommunfullmäktige 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att 
ärendet ska avgöras i kommunstyrelsen. 
  
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att ärendet ska avgöras i kommunstyrelsen 
Nej-röst för att hänskjuta ärendet till kommunfullmäktige 
  
Med 8 ja-röster och 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att ärendet ska avgöras i 
kommunstyrelsen. Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 2.   
  
Per Vorbergs förslag, Roland Jonssons förslag, Roberts Langholz förslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Per 
Vorbergs förslag. 
  
Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att Per Vorbergs förslag är huvudförslag och att 
motförslag ska tas fram. 
 
Motförslag 
Ordföranden ställer Roland Jonssons förslag mot Robert Langholz förslag och finner att 
kommunstyrelsen utser Roland Jonssons förslag till motförslag i huvudomröstningen. 
 
Huvudomröstning 
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Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att bifalla Per Vorbers förslag 
Nej-röst för att bifalla Roland Jonssons förslag 
  
Med 11 ja-röster och 2 nej-röster bifaller kommunstyrelsen Per Vorbergs förslag. Hur var och 
en röstade framgår av omröstningslista 3.  
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-12-16  

 

Voteringslista: § 449 
Ärende: Uppdrag att upprätta detaljplan för Landvetter södra etapp 1,  2021KS659 
 
Omröstningslista 1 

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   
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   
Robert Langholz (S), ledamot X   
Roland Jonsson (MP), ledamot   X 
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Rickard Rosengren (M), ersättare X   
Resultat 11 1 1 

Omröstningslista 2 

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   
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  
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Rickard Rosengren (M), ersättare X   
Resultat 8 5 0 

Omröstningslista 3 
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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   
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   
Robert Langholz (S), ledamot X   
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Rickard Rosengren (M), ersättare X   
Resultat 11 2 0 
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Ärende nr 9: Uppdrag att upprätta detaljplan för Landvetter Södra etapp 1. 

Jag reserverar mig emot beslutet att upprätta detaljplan för Landvetter Södra etapp 1. 
Miljöpartiet yrkade på avslag med nedanstående motivering. 

I underlaget för beslutet saknas många uppgifter och dokument som förvaltningen 
tidigare har tagit fram. Allt material som förvaltningen tog fram i den fördjupade 
översiktsplanen finns inte med och i tjänsteskrivelsen saknas en tydlig beskrivning på 
de ”knäckfrågor” som förvaltningen lyfte fram i sin sammanfattning av 
samrådsredogörelsen. 

Vid andra uppdrag att upprätta byggherredrivna detaljplaner har förvaltningen haft ett 
antal rubriker och förklarande text. 

Genom att förvaltningen har en god kunskap och knäckfrågor/komplexitet från den 
fördjupade översiktsplanen om området så är det anmärkningsvärt att dessa inte 
tydligt lyft fram i tjänsteskrivelsen. 

När det gäller ekonomiska risker står det: ” Utgångspunkten är att kommunen ska få 
kostnadstäckning för utfört arbete och åtaganden genom kommande markförsäljning 
i området” 

I tjänsteskrivelsen skrivs inte ett ord om: 

o Att det kommer krävas en miljökonsekvensbeskrivning
o Artskyddsförordningen nämns inte
o De 8 områden som enligt Länsstyrelsen kommer att kräva dispens behandlas

ej. 6 av områdena finns inom området eller gränsar till området
o I tjänsteskrivelsen hänvisas till ett samarbetsavtal som inte har laga kraft
o Hur skall bebyggelsen anpassas till den kommande järnvägskorridoren som

nu är framflyttad minst tre år?

Det är inte det som står i tjänsteskrivelsen som är mest anmärkningsvärt utan det 
som saknas.  
Jag får tankar om att avbrytandet av den Fördjupade översiktsplanen innebär att 
etapp 1 kommer att genomdrivas i små små bitar utan att ta hänsyn helheten. 
Informationen och kunskaperna som kom fram i den fördjupade översiktsplanen 
verka förvaltningen ha glömt bort. 

I den översiktliga beskrivningen som är framtagen av Landvetter Södra 
Utvecklings AB är många uppgifter ofullständiga: 

o Kartan för området saknar färgmarkeringar
o Det går inte att exakt se detaljer på kartan
o Byggbara ytor. Etapp 1B är inritad med 1A saknas

Bilaga 1 till kommunstyrelsens protokoll 2021-12-16 § 449
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Det finns ingen beskrivning av de svårigheter/knäckfrågor som projektet har. Det 
hänvisas även här till ett samarbetsavtal som inte har laga kraft. 

En sammanfattning av mina iakttagelser är att den styrande majoriteteten inte vill 
ha en transparant process och att inte lyfta fram svårigheter och knäckfrågor 
förrän det är för sent 

 

Roland Jonsson 
MP Härryda 
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2021-12-21 

RESERVATION KS Härryda 2021-11-18, 2021KS659 210 

Uppdrag att upprätta detaljplan för Landvetter södra etapp 1 

Oklarheter föreligger kring ärendets beredning inklusive formalia kring vem och hur planstart 
begärts. Tjänsteskrivlens tar upp outredda ”komplexa” hinder som föreligger i och utanför 
planområdet. Det och bl.a. avsaknad av viktiga beslutsunderlag, däribland om ekonomiska 
konsekvenser och riskanalyser för kommunen föranleder reservation.  

För Sverigedemokraterna i Härryda 

Peter Arvidsson 

Bilaga 2 till kommunstyrelsens protokoll 2021-12-16 § 449
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§ 450  Dnr 2021KS692 

Uppdrag att upprätta detaljplan för Företagsparken etapp III  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att upprätta en detaljplan 
för Företagsparken etapp III.  
  

Avstår från att delta  
Roland Jonsson (MP) och Per Olov Risman (SD) avstår från att delta i beslutet.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Projektet syftar till att ta fram en detaljplan för verksamheter i en fortsatt utökning av 
Mölnlycke företagspark. Enligt översiktsplanen, ÖP 2012, är det aktuella området beläget 
inom utbyggnadsområde för verksamhet på kort sikt och inom område för värdefullt 
friluftsliv.   
  
Efterfrågan på verksamhetsmark i kommunen samt regionen är stor. Att kunna erbjuda 
företagare verksamhetsmark för etablering eller tillväxt är ett av Göteborgsregionen högst 
prioriterade områden och viktigt för att fortsatt vara en attraktiv näringslivskommun. För 
området föreslås en inriktning mot mindre industriverksamheter, kontor, omlastningscentraler 
för stadsnära logistik, personalintensiva verksamheter samt en blandning av områdesservice 
liknande lunchrestauranger och företagshälsovård.   
  
Förutsättningarna på platsen är komplexa och det är många frågor som behöver utredas och 
hanteras inom arbetet med detaljplanen. Förvaltningen gör bedömningen att ett planuppdrag 
kan ges och ett arbete med detaljplan kan startas upp. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 15 december 2021 
 Karta 

  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Patrik Linde (S), David Dinsdale (L) och 
Martin Tengfjord (SP) att kommunstyrelsen, i enlighet förvaltningens förslag, uppdrar åt 
förvaltningen att upprätta en detaljplan för Företagsparken etapp III.  
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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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§ 451  Dnr 2021KS447 

Planbesked för Mölnlycke 1:159 och 1:55  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen avslår ansökan om planbesked för bostadsändamål inom fastigheterna 
Mölnlycke 1:159 och Mölnlycke 1:55. 
 

Sammanfattning av ärendet 
En begäran om planbesked inkom den 5 juli 2021 och syftar till att möjliggöra 
bostadsändamål inom fastigheterna Mölnlycke 1:159 och Mölnlycke 1:55. Ansökan omfattar 
ändring av detaljplan för den befintliga Strandvillan. För området gäller detaljplan för 
Mölnlycke fabriker, med en pågående genomförandetid fram till 25 september 2028. Enligt 
plan- och bygglagen (PBL) 4 kap. 39 § får en detaljplan inte ändras eller upphävas före 
genomförandetidens utgång, om någon fastighetsägare som berörs motsätter sig det. 
  
Förvaltningen bedömer att ansökan om planbesked ska avslås. Bedömningen grundar sig i att 
förslagets påverkan bedöms bli omfattande och risk för människors hälsa kommer att 
påverkas negativt om inte större åtgärder vidtas. 
  
Ansökan innebär en ändrad markanvändning och det krävs att marken och ändamålen bedöms 
som lämpliga för att en ändring ska kunna bli genomförandebar. Åtgärder behöver vidtas för 
den i området förorenade marken. Undersökningar krävs för att fastställa om föroreningar 
finns och behöver åtgärdas i aktuell byggnad och bottenplatta. Konsekvenserna av en ändring 
till bostadsändamål för Strandvillan blir att den planerade offentliga mötesplatsen i 
Mölnlyckes planerade stadspark vid Massetjärn blir privatiserad. Människor kommer att 
uppehålla sig i området stadigvarande. Kommunen behöver därmed att göra ett större ingrepp 
i mark- och vattenområdet för Massetjärn och saneringar måste åstadkommas för att 
människors hälsa inte ska påverkas negativt. För området föreligger även en betydande 
översvämningsrisk. För Strandvillan finns kulturhistoriska värden som behöver skyddas och 
bevaras. Strandvillan har en strategisk placering vid fabriksområdets entré invid vattnet och 
förstärker områdets historiska karaktär. En ändring av detaljplan ger upphov till andra 
planfrågor för avfallshantering, skydd och hantering av träd och vikten av allmänhetens 
fortsatta tillträde till Massetjärns strand och parkmiljö. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 10 november 2021 
 Begäran av planbesked 5 juli 2021 
 Karta   
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Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 452  Dnr 2021KS448 

Planbesked för Mölnlycke 1:168  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar ansökan om planbesked för bostads- och centrumändamål inom 
fastigheten Mölnlycke 1:168, under förutsättning att ett föravtal mellan Härryda kommun och 
exploatör och /eller markägare tecknas innan detaljplanearbetet startas. 
  
Detaljplanen ska upprättas som en exploatörsdriven detaljplan och kan inledas under 2023–
2025. Antagande av detaljplanen kan ske efter genomförandetiden den 25 september 2028. 
  

Avstår från att delta  
Per Olov Risman (SD) avstår från att delta i beslutet.  
 

Sammanfattning av ärendet 
En begäran om planbesked inkom den 5 juli 2021 och syftar till att möjliggöra bostads- och 
centrumändamål inom fastigheten Mölnlycke 1:168. Ansökan omfattar ändring av detaljplan 
för befintliga fabriksbyggnader, panncentral och skorsten. För området gäller detaljplan för 
Mölnlycke fabriker, med en pågående genomförandetid fram till 25 september 2028. Enligt 
plan- och bygglagen (PBL) 4 kap. 39 § får en detaljplan inte ändras eller upphävas före 
genomförandetidens utgång, om någon fastighetsägare som berörs motsätter sig det. 
 
 
Förvaltningen bedömer att ansökan om planbesked kan beviljas med förbehåll att en ändring 
av detaljplan sker efter gällande genomförandetids utgång, det vill säga tidigast den 25 
september 2028. Bedömningen grundar sig i gällande detaljplans antagandehistorik och ett 
effektivt förfogande av förvaltningens resurser. 
  
En ändring av detaljplan enligt ansökan innebär en ändrad markanvändning. Det krävs att 
marken och ändamålen bedöms som lämpliga för att en ändring ska kunna bli 
genomförandebar. Åtgärder behöver vidtas för den i området förorenade marken. 
Undersökningar krävs för att fastställa om föroreningar finns och behöver åtgärdas i aktuella 
byggnader och dess bottenplattor. Förslaget behöver analyseras och motiveras ur riskhänsyn 
och riskfrågan behöver beaktas i en fortsatt hantering av ärendet. För de aktuella byggnaderna 
finns kulturhistoriska värden som var för sig och tillsammans symboliserar det 
industrihistoriska arvet i området och utgör en viktig del i den miljöskapande och autentiskt 
industriella karaktären för området i Mölnlycke fabriker. Fri vattenpassage i Mölndalsån för 
fisk och gynnandet av vattenförekomstens ekologiska status bör ses över. 
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Platsens förutsättningar medför att omfattningen av bostads- och centrumändamål inom 
området som denna ansökan avser är osäker och inte kan anges i detta tidiga skede. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 10 november 2021  
 Begäran om planbesked, 5 juli 2021 
 Gatuvy Byggnad 12, 5 juli 2021 
 Bestämmelser Byggnad 12, 5 juli 2021 
 Situationsplan Byggnad 12, 5 juli 2021 
 Bestämmelser Pannhuset, 5 juli 2021 
 Visualisering Pannhuset, 5 juli 2021 
 Situationsplan Pannhuset, 5 juli 2021 
 Konsekvenser avseende bilparkeringsbehov inför planändring Byggnad 12, 5 juli 2021 
 Riskbedömning Byggnad 12, 5 juli 2021 
 Riskbedömning Pannhuset, 5 juli 2021 
 Karta   

 

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

Bordlagt ärende: Planbesked för Fäxhult 1:33  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet till sammanträdet den 13 januari 2022. 
 

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 den 18 november 2021 § 411. 
  

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 att kommunstyrelsen bordlägger ärendet till sammanträdet den 13 
januari 2022.  
  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller förslaget och finner att så sker. 
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§ 454  Dnr 2021KS724 

Redovisning av uppdrag om förstärkning av detaljplanearbetet 
genom ny projektgrupp  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen anser uppdraget fullgjort och därmed avslutat. 
 

Sammanfattning av ärendet 
I kommunfullmäktiges budgetdokument för 2019–2023 antagen den 18 juni 2018 § 119 finns 
ett antal uppdrag till kommunstyrelsen som skulle arbetas in i verksamhetsplan för 2019. Ett 
av dessa uppdrag avsåg en förstärkning av detaljplanearbete genom ny projektgrupp. Enlig 
uppdraget ska en självfinansierad konsultgrupp inrättas för att lösa bristen på planberedskap, 
möjliggöra en ökad produktion av detaljplaner, effektivisera arbetsprocesser, höja 
servicegraden samt, stå för och genomföra överenskommelser som kommunen har med 
medborgare och företag.  
  
Under maj 2021 gav kommundirektören advokatfirman Glimstedt i uppdrag att utreda de 
grundläggande juridiska förutsättningarna för införande av konsultgruppen. Utredningens 
slutsatser är att det inte finns lagstöd för att införa en självständig konsultgrupp såsom 
avsikterna i uppdraget var. Dock kan osjälvständiga/beroende konsulter som arbetar under 
kommunens arbetsledning likställas kommunens anställda och lyda under de författningar och 
ansvarsbestämmelser som ska garantera en rättssäker myndighetsutövning och förvaltning i 
stort. 
  
Genom att tillsätta en projektansvarig som är anställd av kommunen och som leder och 
samordnar externa upphandlade konsulter, bedömer förvaltningen att konsulter ska kunna 
utföra åtgärder som innefattar myndighetsutövning, frånsett själva beslutsfattandet som måste 
göras av tjänsteman eller nämnd utifrån delegationsbestämmelsernas utformning.  
  
Förvaltningen kommer att inrätta en ny roll inom sektorn för samhällsbyggnad - 
Projektansvarig exploatörsdrivna detaljplaner – som leder och samordnar konsulter. 
Förvaltningen bedömer att intentionerna i det politiska uppdraget med att möjliggöra ökad 
produktion av detaljplaner, effektivisera arbetsprocesser och höja servicegraden för 
medborgare och företag ska kunna nås. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 23 november 2021 
 Uppdrag om förstärkning av detaljplanearbetet genom ny projektgrupp, utdrag ur 

budget 2019 antagen av kommunfullmäktige 18 juni 2018 § 119  
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 Utredning konsultgrupp 
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--------------------- 

34 / 76



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-12-16 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 455  Dnr 2021KS708 

Lokal trafikföreskrift om laddplats på Metallvägen  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen antar Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om laddplats på 
Metallvägen, 1401 2021:00021. 
 

Sammanfattning av ärendet 
I trafikförordningen (1998:1276) finns de allmänna trafikreglerna beskrivna. De allmänna 
trafikreglerna är beslutade av regeringen och gäller i hela landet. Utöver de allmänna 
trafikreglerna har regeringen överlåtit åt kommuner att besluta om lokala trafikföreskrifter, 
vilka meddelas med stöd av 10 kap. 1 och 3 §§ trafikförordningen. De lokala 
trafikföreskrifterna är regler som gäller inom ett begränsat område i kommunen eller på en 
särskild plats. Det kan exempelvis handla om parkeringsförbud eller hastighetsbegränsning på 
en kommunal väg. 
  
Förvaltningen föreslår att kommunen antar lokala trafikföreskrifter om ändamålsplats på 
Metallvägen för att utöka antalet allmänna laddplatser i Mölnlycke.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 15 november 2021 
 Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om laddplats på Metallvägen, 1401 

2021:00021  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 456  Dnr 2021KS709 

Information om införande av servicegarantier för sektorn för 
samhällsbyggnad och näringslivsenheten  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Den 7 januari 2021 § 18, beslutade kommunstyrelsen att fastställa principer för 
servicegarantier inom kommunstyrelsens verksamhetsområde, samt att uppdra åt 
förvaltningen att utforma och fastställa servicegarantier i enlighet med principerna.  
  
Kommunstyrelsen ska löpande informeras om fastställda servicegarantier inom 
kommunstyrelsens ansvarsområde. Uppföljning av hur garantierna fallit ut sker i 
verksamhetsberättelsen.  
  
Sektorn för samhällsbyggnad och utvecklingsfunktionens näringslivsenhet har utarbetat 13 
servicegarantier enligt de antagna principerna samt en utfästelse om garantierna inte uppfylls. 
Dessa servicegarantier fastställdes av kommundirektör den 28 september 2021.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 22 november 2021 
 Kommunstyrelsens beslut den 7 januari 2021, § 18, Principer för servicegarantier 

inom kommunstyrelsens verksamhetsområde i Härryda kommun 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 457  Dnr 2021KS270 

Entledigande av arbetsgrupp samt utökat uppdrag till utskottet för 
ny översiktsplan gällande parkeringsstrategi och parkeringsnorm  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar sammanfattande slutsatser från kommunstyrelsens arbetsgrupp för 
politiskt inspel på samrådshandlingar för översiktsplan och parkeringsstrategi. 
  
Kommunstyrelsen entledigar kommunstyrelsens arbetsgrupp för politiskt inspel på 
samrådshandlingar för översiktsplan och parkeringsstrategi. 
  
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens utskott för ny översiktsplan att bereda 
ärendet om parkeringsstrategi och parkeringsnorm till kommunstyrelsen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelse beslutade 29 april 2021 § 168 att tillsätta en arbetsgrupp för politiskt inspel 
på samrådshandlingar för översiktsplan och parkeringsstrategi. Arbetsgruppen fick i uppdrag 
att tillsammans med förvaltningen arbeta fram och förankra hur parkeringsplaneringen ska 
utformas i Härryda kommun, och att uppdraget redovisas på kommunstyrelsens sammanträde 
16 december 2021. Parkeringsstrategin och parkeringsnormen ska fungera som stöd och 
planeringsverktyg för förvaltningen och externa aktörer för att utveckla kommunen i en 
gemensam riktning. 
  
Under hösten har arbetsgruppen haft fyra möten för att arbeta fram parkeringsstrategi och 
parkeringsnorm. Arbetsgruppens bedömning är att materialet behöver bearbetas ytterligare 
och föreslår därför att utskottet för ny översiktsplan får ansvar över att driva 
parkeringsfrågorna vidare till ett beslutsunderlag som presenteras för kommunstyrelsen under 
2022. Utskottet är styrgrupp för arbetet och ett forum för dialog. 
  
Ordförande i arbetsgruppen Mikael Johannison (M) lämnar förslag till beslut i skrivelse 
daterad 22 november 2021. I bilagan till skrivelsen Sammanfattande slutsatser från KS 
arbetsgrupp för parkeringsstrategi och parkeringsnorm redogörs för ett antal överväganden 
som det förefaller finnas en majoritet för, vilka beaktas i det fortsatta arbetet i utskottet. 
  

Beslutsunderlag 
 Skrivelse 22 november 2021 från Mikael Johannison (M) ordförande i arbetsgruppen. 
 Sammanfattande slutsatser från kommunstyrelsens arbetsgrupp för parkeringsstrategi 

och parkeringsnorm 2021-10-26. 
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 Kommunstyrelsens beslut 29 april 2021 § 168 - Tillsättande av arbetsgrupp för 
politiskt inspel på samrådshandlingar för översiktsplan och parkeringsstrategi. 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 458  Dnr 2021KS690 

Yttrande över Ny kraftledning mellan Lindome - Skalmered - tidig 
myndighetsdialog  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen antar Yttrande över ny kraftledning mellan Lindome- Skalmered - tidig 
myndighetsdialog från sektorn för samhällsbyggnad som eget yttrande till Vattenfall 
Eldistribution AB. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Vattenfall Eldistribution AB avser att ansöka om koncession (tillstånd) för en ny 132 kV 
luftledning, mellan Lindome och Skalmered i Mölndals stad Härryda kommun i Västra 
Götalands län. Detta med anledning av att de har fått en kundförfrågan från Härryda Energi 
AB om en ny anslutning på grund av stora exploateringsplaner, vilka kommer att kräva en 
ökad elleverans. En ny inmatningspunkt från Vattenfall Eldistribution behövs med anledning 
av detta i Skalmered. 
  
För att tillgodose detta behov utreder Vattenfall Eldistribution AB bästa framkomlighet för en 
ny kraftledning mellan Lindome och Skalmered. Tre sträckningsalternativ studeras och 
utreds. 
  
Vattenfall Eldistribution AB har bjudit in berörda myndigheter, där ibland Härryda kommun, 
att inkomma med synpunkter och information som kan vara till hjälp i det fortsatta arbetet. 
Skriftliga synpunkter och upplysningar ska vara Vattenfall Eldistribution AB tillhanda senast 
15 oktober 2021. Härryda kommun har begärt och beviljats förlängd svarstid. 
  
Härryda kommun förordar ledningsdragningen som beskrivs i sträckningsalternativ A, då 
denna dragning i stor utsträckning följer befintlig ledningsgata med begränsad ytterligare 
påverkan på landskapet, naturvärden, nyckelbiotoper, sumpskog, våtmark med mera. 
Sträckningsalternativ A berör dessutom minst antal befintliga bostadshus inom 100 m från 
sträckningen och har fördelen att befintliga ledningsgator samt tillfarts- och byggvägar kan 
nyttjas och på så vis minimera behovet av nya vägar. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 23 november 2021 
 Yttrande daterat den 23 november 2021 
 Underlag för myndighetsdialog Ny 132 kV kraftledning mellan Lindome – Skalmered, 

Mölndals och Härrydas kommuner, Västra Götalands län 
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 Följebrev myndighetsdialog övriga    
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 459  Dnr 2021KS608 

Yttrande till Länsstyrelsen om Beredskapsplan för civilt försvar 
Västra Götaland  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen antar Yttrande om beredskapsplan för civilt försvar Västra Götaland från 
sektorn för teknik och förvaltningsstöd som sitt eget yttrande till Länsstyrelsen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen har skickat en remiss för yttrande om Beredskapsplan för civilt försvar Västra 
Götaland. Kommunen förväntas yttra sig senast den 31 december 2021 över 
huvuddokumentet samt de färdigställda bilagorna 1 (Ledning och samordning), 7.1 
(Befolkningsskydd, skyddsrummet), 7.2 (Befolkningsskydd, utrymning och inkvartering), 7.3 
(Befolkningsskydd, räddningstjänst under höjd beredskap), 13 (Utbildningsväsendet och 
barnomsorg), 14 (Undanförsel och förstöring).  
  
Beredskapsplan för civilt försvar Västra Götaland har tagits fram i samarbete mellan flera 
olika aktörer inom länet. Syftet med planen är att kunna ställa om verksamheter i länet från 
beredskap till den verksamhet som ska bedrivas under höjd beredskap. Planen ska inrikta, 
vägleda och stödja kommunerna i deras planläggning men också vara ett stöd för myndigheter 
med anknytning till länet. 
  
Samråd har skett med Räddningstjänsten Storgöteborg om underlag till yttrandet. 
Räddningstjänsten väljer dock att lämna ett eget yttrande istället för att gå via respektive 
medlemskommun.  
  
Förvaltningen ställer sig positiv till att Länsstyrelsen tar fram en inriktande, vägledande och 
stödjande beredskapsplan för aktörerna i länet i deras planläggning för civilt försvar. 
Förvaltningen anser dock att planen inte är tillräckligt genomarbetad och att det finns flera 
delar som behöver förtydligas och utvecklas innan planen fyller sitt syfte. Eftersom samtliga 
planerade bilagor ännu inte är framtagna anser förvaltningen att det är svårt att bedöma 
beredskapsplanen i sin helhet.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 18 november 2021  
 Yttrande om Beredskapsplan för civilt försvar Västra Götaland 
 Huvuddokument Beredskapsplan med bilagor 
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§ 460  Dnr 2021KS495 

Redovisning av uppdrag att ta fram underlag av brottsstatistik och 
kostnader för skadegörelse inom ramen för pågående uppdrag 
(VEP2021) om att öka tryggheten för medborgarna  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdraget är genomfört och därmed avslutat. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 26 augusti 2021 § 286 att ge förvaltningen i uppdrag att ta 
fram underlag som beskriver brottssituation, kostnader, ersättningar och annat som ska utgöra 
underlag för prioriteringar av konkreta åtgärder i det pågående uppdraget med att öka 
tryggheten för medborgarna. 
  
Kommunstyrelsen fick en muntlig redovisning utifrån uppdraget på sammanträdet den 21 
oktober 2021. 
  
Vad gäller brottsstatistik i Härryda kommun har antalet anmälda brott ökat under senaste 20 
åren. I den nationella jämförande statistiken kan bl. a. utläsas att invånarna i Härryda kommen 
enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) medborgarundersökning från år 2020 upplever sig 
något tryggare än genomsnittet av de kommuner som deltog i undersökningen. I SKR:s öppna 
jämförelse om Trygg och säker kommun har Härryda kommun placerat sig runt plats 20 under 
de senaste 10 åren. Under 2021 har dock antalet allvarliga händelser i form av 
blåljussabotage, mordbrand, försök till mord och mord ökat jämfört med tidigare år. 
  
Kommunens kostnader för skadegörelser på fastigheter har under de senaste åren ökat, 
framförallt från år 2020 vilket främst beror på bränder i två av kommunens skolor men även 
att annan skadegörelse har ökat. 
  
Förvaltningen har för uppdraget anlitat Advokatfirman Glimstedt för att beskriva möjligheter 
till ersättning vid skadegörelse samt tipspeng. 
  
Förvaltningen bedömer att krav på ersättning från den som begått skadegörelsen ska ställas 
om skadegörelsen leder till en brottmålsrättegång eller om den som begår skadegörelsen är 
identifierad. Förvaltningen bedömer också att tipspeng inte ska användas eftersom det 
troligtvis strider mot den kommunala kompetensen. En rutin för hantering av skadegörelse 
kommer att tas fram av förvaltningen. 
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 18 november 2021 
 Advokatfirman Glimstedts rapport om ersättning, sekretess och tipspeng 
 Uppdrag att ta fram underlag av brottsstatistik och kostnader för skadegörelse inom 

ramen för pågående uppdrag (VEP2021) om att öka tryggheten, kommunstyrelsen 26 
augusti 2021 § 286 
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--------------------- 
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§ 461  Dnr 2019KS756 

Policy för resor och möten  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen för att arbeta om förslaget så att 
policy och riktlinjer också innehåller funktions-, tids-, effektivitets- och kostnadsmässig 
hänsyn till olika funktioner, t.ex. hemtjänstens arbetsförutsättningar. Vidare ska specificerade 
sträckor tas bort och funktionen av resor måste ses i ett ”dörr till dörrperspektiv”. Alla 
transportsätt kompletterar varandra, det är funktionen av förflyttning och den samlade 
bedömningen utifrån ovan som ska vara styrande av val av transportsätt. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Härryda kommuns trafiksäkerhets- och resepolicy antogs av kommunstyrelsen den 28 oktober 
2013 § 314. Policyn består av två delar; en trafiksäkerhetspolicy för kommunens medarbetare 
med tillhörande riktlinjer för fordonskrav samt en resepolicy för medarbetare och 
förtroendevalda. 
  
Förvaltningen har sett över trafiksäkerhets- och resepolicyn med syfte att förmedla 
kommunens nuvarande syn och målsättning i dessa frågor. För att göra policyn mer 
lättillgänglig föreslår förvaltningen att trafiksäkerhets- och resefrågor delas upp i separata 
styrdokument – en policy för resor och möten för kommunens medarbetare med tillhörande 
riktlinjer samt riktlinjer för trafiksäkerhet och fordonskrav för förvaltningen. 
  
Policy och riktlinjer för resor och möten har setts över ur ett hållbarhetsperspektiv och i linje 
med kommunens Agenda 2030-arbete. Förslaget innefattar ett förtydligande av 
prioritetsordningen vid val av färdsätt vid tjänsteresor samt ett tillägg kring möten och 
konferenser. Policyn syftar till att främja ett resurseffektivt, trafiksäkert och miljömedvetet 
resande. Policyn ska styra mot god hushållning med resurser och bidra till minskad påverkan 
på miljö och klimat. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 22 november 2021 
 Policy för resor och möten – förslag, 25 oktober 2021 
 Riktlinjer för resor och möten - förslag 25 oktober 2021 
 Nuvarande trafiksäkerhets- och resepolicy antagen av kommunstyrelsen den 28 

oktober 2013 § 314 
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Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Patrik Linde (S) att 
kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen för att arbeta om förslaget så att 
policy och riktlinjer också innehåller funktions-, tids-, effektivitets- och kostnadsmässig 
hänsyn till olika funktioner, t.ex. hemtjänstens arbetsförutsättningar. Vidare ska specificerade 
sträckor tas bort och funktionen av resor måste ses i ett ”dörr till dörrperspektiv”. Alla 
transportsätt kompletterar varandra, det är funktionen av förflyttning och den samlade 
bedömningen utifrån ovan som ska vara styrande av val av transportsätt. 
  

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

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 462  Dnr 2021KS615 

Dokumenthanteringsplan fastighetsfunktionen, sektorn för teknik 
och förvaltningsstöd  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer Dokumenthanteringsplan för fastighetsfunktionen och därtill 
kopplade gallringsbeslut. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunens arkivreglemente, som antogs av kommunfullmäktige den 26 februari 2018 
i § 31, ska varje myndighet (nämnd) upprätta en dokumenthanteringsplan som redovisar 
myndighetens aktuella handlingar samt gallringsfrister. Allmänna handlingar får inte förstöras 
utan att det sker med stöd av gallringsbeslut eller enligt lag eller förordning. Gallringsbeslut 
fattas normalt i form av en dokumenthanteringsplan. 
  
Dokumenthanteringsplanen fungerar som styrdokument för allmänna handlingar inom 
myndigheten och anger vilka handlingar som får gallras, när detta ska ske, vilka handlingar 
som ska bevaras för framtiden och förvaringsplatser för handlingarna. 
  
Revidering har gjorts av dokumenthanteringsplan för fastighetsfunktionen, sektorn för teknik 
och förvaltningsstöd. Dokumenthanteringsplanen har anpassats utifrån funktionens enheter så 
att handlingstyperna listas under respektive enhet. Nya handlingar har tillkommit för samtliga 
enheter inom funktionen. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 16 november 2021  
 Dokumenthanteringsplan fastighetsfunktionen 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 463  Dnr 2021KS482 

Svar gällande medborgarförslag om reklam i offentliga rummet  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 september 2021 § 151 att till kommunstyrelsen 
remittera medborgarförslag från förslagsställaren gällande reklam i offentliga rum och 
uppdrog åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet. I medborgarförslaget föreslås att 
kommunen ska ta bort all reklam ifrån det offentliga rummet.  
  
Reklam är en del av en levande gatumiljö och en naturlig del i den moderna stadskärnan. 
Förvaltningen tycker inte att all reklam ska tas bort från det offentliga rummet och därför 
föreslår förvaltningen att medborgarförslaget ska avslås.  
  

Beslutsunderlag  
 Tjänsteskrivelse 4 november 2021 
 Medborgarförslag reklam i offentliga rummet 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 464  Dnr 2021KS334 

Svar på medborgarförslag om att Härryda kommun saknar avtal 
med Grefab  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget besvarat. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2021 § 120 att till kommunstyrelsen remittera 
medborgarförslag om att Härryda kommun saknar avtal med Grefab (Göteborgsregionens 
fritidshamnar). 
  
Medborgarförslaget innebär att Härryda kommun ska ansöka om medlemskap i det 
flerkommunala bolaget Grefab. Grefab ägs av fyra kommuner: Göteborg (80%), Mölndal 
(8%), Partille (8%) och Ale (4%). Bolaget förvaltar cirka 7 000 båtplatser och cirka 4 200 
platser för vinteruppläggning. Ytterligare cirka 4 000 personer står i kö för båtplats. Grefab 
vill expandera men saknar mark. 
  
Efter beslut i kommunstyrelsen den 4 april 2019 § 119 ansökte Härryda kommun om 
delägarskap 2019 varefter ansökan avslogs. Beslutet motiverades med att om Härryda 
kommun skulle beviljas delägarskap skulle befintliga ägarkommuner få proportionellt färre 
platser till sin kvot. Under 2021 har kommunstyrelsens ordförande lämnat ett förslag till 
Grefabs ägarråd om en förnyad prövning. Den 6 juni 2021 beslutade ägarrådet om att vidhålla 
sin inställning från 2019 med anledning av att förutsättningarna inte hade förändrats.  
  
Härryda kommuns inställning är oförändrad och arbetet för delägarskap i Grefab kommer att 
fortgå i enlighet med tidigare beslut i kommunstyrelsen. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 14 oktober 2021 
 Medborgarförslag om att Härryda kommun saknar avtal med Grefab 
 Kommunstyrelsens beslut 4 april 2019 §119 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget besvarat. 
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§ 465  Dnr 2021KS219 

Svar på medborgarförslag om att Härryda kommun bör utlysa 
klimatnödläge  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 
  

Reservation 
Patrik Linde (S), Robert Langholz (S) och Ulla-Karin Johansson (S) reserverar sig mot 
beslutet.  
  
Roland Jonsson (MP) reserverar sig mot beslutet skriftligt i bilaga 3. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 april 2021 § 76 att till kommunstyrelsen remittera 
medborgarförslag om att Härryda kommun bör utlysa klimatnödläge. Kommunfullmäktige 
uppdrog åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 
  
Förslagsställaren föreslår att kommunfullmäktige, med hänvisning till Klimat 2030 - Västra 
Götaland ställer om, Parisavtalet, Agenda 2030 och 
1 kap 2 § Regeringsformen: Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en 
god miljö för nuvarande och kommande generationer, ska anta följande: 
1. Erkänner att vi befinner oss i ett klimatnödläge 
2. Erkänner att nödläget kräver massmobilisering och akuta genomgripande åtgärder på lokal, 
regional, nationell och internationell nivå 
3. Erkänner att nödläget varar tills världens nationer säkerställt uppnåelsen av målet att hindra 
den globala uppvärmningen från att passera förödande 1,5°C 
4. Ger kommunen i uppdrag att skyndsamt ta fram en klimatnödlägesplan och prioritera 
verkställande av planen i kommunens strategiska arbete 
5. Fastställer att kommunen i klimatnödlägesplanen prioriterar att påverka andra kommuner 
och högre politiska nivåer att också utlysa klimatnödläge 
6. Fastställer att kommunen i klimatnödlägesplanen prioriterar att samarbeta med andra 
kommuner internationellt och nationellt för att bygga upp kompetens, samt ta 
kompensatoriskt ansvar för en snabb omställning tills högre nivåer tar sitt fulla ansvar 
7. Fastställer att kommunen i klimatnödlägesplanen tar på sig att informera alla Härrydabor 
om klimatnödläget och samverka med lokala aktörer för en skyndsam omställning. 
  
Förvaltningen har gjort utrett begreppet klimatnödläge och vad det skulle innebära för 
kommunen i praktiken att genomföra förslaget. Förvaltningen delar förslagsställarens 
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bedömning om vikten av att främja och prioritera klimatarbetet, dock finns i dagsläget för lite 
och för få tydliga indikationer på att kommuner som infört eller erkänt klimatnödläge har 
kommit längre i arbetet med klimatfrågor och dess effekter för en enskild kommun. 
Förvaltningen anser att klimatnödläge är en nationell fråga som en enskild kommun inte kan 
ta ställning till med enkelhet. Det går heller inte att överblicka storleken på den omställning 
och de omprioriteringar som hade behövt ske om kommunen skulle anta de punkter som 
förslagsställaren lyfter fram. 
  
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 22 november 2021 
 Medborgarförslag om att Härryda kommun bör utlysa klimatnödläge 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen, i enlighet med förvaltningens förslag, avslår 
medborgarförslaget. 
  
Roland Jonsson (MP) föreslår med instämmande av Patrik Linde (S) 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 Roland Jonssons förslag 
  
Med 8 ja-röster och 4 nej-röster och 1 avstår, bifaller kommunstyrelsen Per Vorbergs förslag. 
Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 4. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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Voteringslista: § 465 
Ärende: Svar på medborgarförslag om att Härryda kommun bör utlysa klimatnödläge,  
2021KS219 
 
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   
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  
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Rickard Rosengren (M), ersättare X   
Per Olov Risman (SD), ersättare   X 
Resultat 8 4 1 
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Ärende 25: Klimatnödläge  
Jag reserverar mig mot beslutet att inte bifalla medborgarförslaget om klimatnödläge. 

Det är ett mycket bra medborgarinitiativ från den generation som kommer att få 
uppleva konsekvenserna av att vi inte agerar kraftfullt nu! 

I förvaltningens förslag till beslut står det att det inte går överblicka storleken på den 
omställning och de omprioriteringar som hade behövt ske om kommunen skulle anta 
de punkter som förslagsställaren lyfter fram. Syftet med medborgarförslagets 7 
punkter var att ta fram en klimatnödlägesplan för att beskriva vilka åtgärder som 
behöver göras samt göra en prioritering 
Om vi i kommunen erkänner att vi befinner oss i ett klimatnödläge och tar fram en 
klimatnödlägesplan så innebär det att vi kan prioritera vilka åtgärder som ger störst 
effekt. 

Kommunens klimatåtgärder är mest löften om kommande arbeten. Vi saknar 
konkreta åtgärder nu. 
För 2022 har kommunen antagit 9 klimatlöften (av Västra Götalands 20 klimatlöften) 
som på sikt antagligen är bra men har mycket lite påverkan på våra koldioxidutsläpp 
nu. Det är för lite och det är för sent! 

För att minska Sveriges koldioxidutsläpp krävs det enligt forskarna ca 15 % 
minskning per år fram till 2030. Under pandemiåret 2020 var det för Sveriges del ca 9 
%. Det är bråttom nu om vi skall uppfylla Parisavtalet och varje kommun måste bidra 
med sitt klimatarbete. 

Roland Jonsson 
MP Härryda 

Bilaga 3 till kommunstyrelsens protokoll 2021-12-16 § 465
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§ 466  Dnr 2021KS331 

Bordlagt ärende: Svar på medborgarförslag om utveckling av 
bostadsområdeslekplats på Grönkullavägen i Landvetter  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgaförslaget. 
 

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. 
  
Kommunstyrelsen bordlade ärendet den 18 november 2021 § 426. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 13 oktober 2021 

 

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

Bordlagt ärende: Initiativärende om skadegörelse på kommunens 
parkeringsplatser  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen avslår Patrik Lindes förslag gällande skadegörelse på kommunens 
parkeringsplatser. 
  

Reservation  
Patrik Linde (S) reserverar sig mot beslutet skriftligt i bilaga 4.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Ulla-Karin Johansson (S), Robert Langholz (S) och Patrik Linde (S) har initierat ett 
ärende gällande skadegörelse på kommunens parkeringsplatser. Kommunstyrelsen bordlade 
ärendet 18 november 2021 § 419. 

 
Beslutsunderlag 

 Initiativärende gällande skadegörelse på kommunens parkeringsplatser, inkom 9 
november 2021. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Patrik Linde (S) föreslår med instämmande av Per Olov Risman (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 med instämmande av David Dinsdale (L) att kommunstyrelsen 
avslår Patrik Lindes förslag gällande skadegörelse på kommunens parkeringsplatser. 
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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 8 ja-röster och 5 nej-röster bifaller kommunstyrelsen Per Vorbergs förslag. Hur var och 
en röstade framgår av omröstningslista 5. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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Voteringslista: § 467 
Ärende: Bordlagt ärende: Initiativärende om skadegörelse på kommunens parkeringsplatser,  
2021KS655 
 
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   
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  
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Rickard Rosengren (M), ersättare X   
Per Olov Risman (SD), ersättare  X  
Resultat 8 5 0 
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Reservation: 

§27 Initiativärende om skadegörelse på kommunens
parkeringsplatser

Det har under en längre tid varit stor skadegörelse mot parkerade bilar på kommunens 
parkeringsplatser i Mölnlycke. Detta är ett problem för många av våra invånare som behöver parkera 
sina bilar på dessa av kommunen angivna parkeringsplatser. Eftersom det är kommunens 
parkeringsplatser så anser vi att Härryda kommun borde agera i frågan.  

Tyvärr så tyckte inte den politiska majoriteten att detta var en viktig fråga. Man valde att avslå vårt 
initiativärende trots att det även fortsättningsvis riskerar skadegörelse mot privat egendom. Detta 
tycker vi är mycket beklagligt.  

VI önskar att den politiska majoriteten hade vågat att agera med kraft. 

För Socialdemokraterna 

Patrik Linde 

Bilaga 4 till kommunstyrelsens protokoll 2021-12-16 § 467
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§ 468  Dnr 2021KS718 

Bordlagt ärende: Initiativärende om att KS ledamöter delges 
”210623 Beslutsunderlag SG – Maskad version 2”  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen avslår Per Olov Rismans förslag om att KS ledamöter delges ”210623 
Beslutsunderlag SG – Maskad version 2”. 
  

Reservation 
Per Olov Risman (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet i bilaga 5. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Peter Arvidsson (SD) har initierat ett ärende om att KS ledamöter delges ”210623 
Beslutsunderlag SG – Maskad version 2”. Kommunstyrelsen bordlade ärendet 18 november 
2021 § 421. 

 
Beslutsunderlag 

 Initiativärende om att KS ledamöter delges ”210623 Beslutsunderlag SG – Maskad 
version 2”, daterat 2021-11-18. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Olov Risman (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 avslår Per Olov Rismans förslag om att KS 
ledamöter delges ”210623 Beslutsunderlag SG – Maskad version 2”. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Per 
Vorbergs förslag. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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2021-12-21 

RESERVATION KS Härryda 2021-11-18, 2021KS718 

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

Det är anmärkningsvärt att ordföranden i kommunstyrelsen yrkar på avslag om begäran att 
kommunstyrelseledamöter, ens under sekretess, får ta del av det beslutsunderlag ”210623 
Beslutsunderlag SG” för Landvetter södras fortsatta framdrift. Under mötet togs beslut om planstart 
för etapp 1 utan att ledamöterna fick ta del av de ekonomiska bedömningarna som ligger till grund 
för beslutet och kan påverka Härryda kommuns ekonomi. 

För Sverigedemokraterna i Härryda 

Per Olov Risman 

Bilaga 5 till kommunstyrelsens protokoll 2021-12-16 § 468
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§ 469  Dnr 2021KS719 

Bordlagt ärende: Initiativärende om ändring av ägardirektiv 
Landvetter Södra Utvecklings AB (LSUAB)  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen avslår Per Olov Rismans förslag om ändring av ägardirektiv Landvetter 
Södra Utveckling AB (LSUAB). 
 

Sammanfattning av ärendet 
Peter Arvidsson (SD) har initierat ett ärende om ändring av ägardirektiv Landvetter Södra 
Utveckling AB (LSUAB). Kommunstyrelsen bordlade ärendet 18 november 2021 § 422. 

 
Beslutsunderlag 

 Initiativärende om ändring av ägardirektiv Landvetter Södra Utveckling AB 
(LSUAB), daterat 2021-11-18. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Olov Risman (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 avslår Per Olov Rismans förslag om ändring 
av ägardirektiv Landvetter Södra Utveckling AB (LSUAB). 
  

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 Roland Jonssons förslag 
  
Med 12 ja-röster och 1 nej-röst bifaller kommunstyrelsen Per Vorbergs förslag. Hur var och 
en röstade framgår av omröstningslista 6. 
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Kommunstyrelsen 

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-12-16  

 

Voteringslista: § 470 
Ärende: Bordlagt ärende: Initiativärende om ändring av ägardirektiv Landvetter Södra 
Utvecklings AB (LSUAB),  2021KS719 
 
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   
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   
Robert Langholz (S), ledamot X   
Roland Jonsson (MP), ledamot X   
Rickard Rosengren (M), ersättare X   
Per Olov Risman (SD), ersättare  X  
Resultat 12 1 0 

65 / 76



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-12-16 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 470  Dnr 2021KS792 

Initiativärende om medborgarförslag - E-petitioner  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet till sammanträdet 13 januari 2022. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Peter Arvidsson (SD) har initierat ett ärende om medborgarförslag - E-petitioner. 

 
Beslutsunderlag 

 Initiativärende om medborgarförslag – E-petitioner, daterat 16 december 2021. 
  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Olov Risman (SD) föreslår att kommunstyrelsen ger i uppdrag till förvaltningen att utreda 
om e-petitioner är en bra lösning för problemkomplexet kring medborgarförslag. 
  
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen bordlägger ärendet till sammanträdet 13 
januari 2022. 
  

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 Per Olov Rismans förslag. 
  
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång. 
  
Bordläggning och avgöra ärendet idag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bordlägger 
ärendet. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 471  Dnr 2021KS793 

Initiativärende om startbesked för investeringar  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet till sammanträdet 13 januari 2022. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Peter Arvidsson (SD) har initierat ett ärende om startbesked för investeringar. 

 
Beslutsunderlag 

 Initiativärende om om startbesked för investeringar, daterat 16 december 2021. 
  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Olov Risman (SD) föreslår att kommunstyrelsen 

 belägger samtliga investeringar över 5 mnkr med startbesked; även redan beslutade 
med startbesked, budget, verksamhetsplan eller på annat sätt; startbesked innebär att 
förvaltningen måste inhämta beslut från kommunstyrelsen innan de går vidare med 
projekt i aktiv fas för investeringar på över 5mnkr 

 belägger samtliga investeringar över 50 mnkr med startbesked samt hänskjuter till 
kommunfullmäktige för beslut, även redan beslutade med startbesked, budget, 
verksamhetsplan eller på annat sätt; startbesked innebär att förvaltningen måste 
inhämta beslut från kommunfullmäktige innan de går vidare med projekt i aktiv fas för 
investeringar på över 50 mnkr 

  
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen bordlägger ärendet till sammanträdet 13 
januari 2022. 
  

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 Per Olov Rismans förslag. 
  
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång. 
  
Bordläggning och avgöra ärendet idag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bordlägger 
ärendet. 
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§ 472  Dnr 2021KS46 

Delgivning av välfärdsnämndens verksamhetsplan med driftbudget 
2022-2024 samt investeringsbudget 2022-2026  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen delges välfärdsnämndens verksamhetsplan 2022 med driftbudget per 
verksamhetsnivå 2022-2024 samt investeringsbudget på projektnivå avseende åren 2022-
2026. Välfärdsnämnden beslutade 17 november 2021 § 286 att godkänna verksamhetsplanen 
och notera att Lokalresursplanen 2022-2026 (LRP) ligger till grund för 
budgetförslaget. 
  

Beslutsunderlag 
 Välfärdsnämndens beslut 17 november 2021 § 286 
 Tjänsteskrivelse 18 oktober 2021 
 Välfärdsnämndens verksamhetsplan 2022-2024 
 Lokalresursplan 2022-2026 
 Synpunkter från Lärarnas riksförbund på VEP VFN 
 Synpunkter från Lärarförbundet på VEP 2022-2024 VFN 

 

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

Sammanträdesdatum 
2021-12-16 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 473  Dnr 2021KS9 

Delgivningar 2021  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen delges följande: 

 Beslut från Bollebygd KF 2021-11-11 § 166 Upphävande av utvecklingsplan BoHäM 
 Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg mål nr 2148-21, 2021-11-29 
 Verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet i Härryda kommun 2022 
 Beslut från Länsstyrelsen 2021-11-15 - Föreläggande enligt lagen om allmänna 

vattentjänster avseende fastigheterna på Bocköhalvön i Härryda kommun 
 Utvärdering Krisledning Coronapandemin - Samarbetsavtal, forskningsprogrammet 

KomCo 
 Utvärdering Krisledning Coronapandemin - Bilaga 1, inbjudan till KomCo 
 Skrivelse till kommunstyrelsen 2021-12-09 angående planarbete Bocköhalvön 

 

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

Sammanträdesdatum 
2021-12-16 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 474  Dnr 2021KS213 

Statistiska uppgifter per september 2021  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen delges statistiska uppgifter per september 2021. 
 

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

71 / 76



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-12-16 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 475  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 30 november 2021, föreligger. 
 

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

Sammanträdesdatum 
2021-12-16 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 476  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 6 december 2021, föreligger. 
 

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

Sammanträdesdatum 
2021-12-16 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 477  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 29 november 2021, föreligger. 
 

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

Sammanträdesdatum 
2021-12-16 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 478  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 6 december 2021, 
föreligger. 
 

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

Sammanträdesdatum 
2021-12-16 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 479  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 kommunledning och funktionerna: 
Utveckling, Personal, Ekonomi och upphandling. Förteckning över anmälda 
delegationsbeslut, daterad den 6 december 2021, föreligger. 
 

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