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Tannaz Ghaderi (kanslichef) 
Bo Ekström (ekonomichef) 
Louise Skålberg (sektorchef samhällsbyggnad) 
Annika Andersson (beredningssekreterare) 
Maja Andersson (plan- och bygglovschef) §§355-356 
Tayman Mashid (enhetschef projektledningsenheten) §§355-356 
Ulrica von Pfaler (stadsarkitekt) §§355-362 
Karin Dahl (kommunikationschef) §§355-358 
Päivi Malmsten (sektorchef utbildning, kultur och fritid) §§355-362 
Amanda Östman (utvecklingsledare hållbar utveckling) §358 
Sanna Nadj (ekonom) §§355-356 
 
Utses att justera 
Patrik Linde 
 

Justeringens plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke, 2022-11-02 13:30 

 

Protokollet omfattar §§355-372, §§375-393 

 

 

Sekreterare _________________________________________________ 
 Oskar Anlend 
 
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 

2022-10-27 

2022-11-03 Datum då anslag 2022-11-25 
  tas ner  

Kansli, arkiv 

 
___________________________________________________ 

Oskar Anlend 
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ÄRENDELISTA 
 

§ 355 Fastställande av föredragningslistan 
§ 356 Uppföljning av aktuella detaljplaner och genomförandeprojekt (projektportföljen) 
§ 357 Information gällande ÖP-utskottets arbete 
§ 358 Lägesrapport om arbetet med hållbarhetsstrategiskt program för Härryda kommun 
§ 359 Taxa för anläggningsavgifter och brukningsavgifter avseende vattentjänster 2023 
§ 360 Taxa för avfall och slam 2023 
§ 361 Taxa för kart- och mättjänster, del av Plan- och bygglovstaxa 
§ 362 Budget 2023 med plan för perioden 2024-2027 samt mål och inriktningar för Härryda 

kommun 
§ 363 Delårsbokslut per den 31 augusti samt helårsprognos för 2022 
§ 364 Partistöd 2023 
§ 365 Återlämnande av ansvar för den operativa tillsynen av samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken 

till länsstyrelsen 
§ 366 Kommungemensamt reglemente för Härryda kommuns styrelse och nämnder 
§ 367 Reglemente för kommunstyrelsen 
§ 368 Reglemente för socialnämnden 
§ 369 Reglemente för nämnd för utbildning, kultur och fritid 
§ 370 Svar på motion om att upprätta en koldioxidbudget 
§ 371 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse per delår och prognos för helåret 2022 
§ 372 Mål och inriktningar till kommunstyrelsens verksamhetsplan 2023- 2025 
§ 375 Ramavtal för detaljplan för Assmundtorp 2:9 m.fl., ishall och travelpark mm. i Härryda 
§ 376 Begäran om planbesked för fastighet Bråta 2:9 
§ 377 Nyttjanderättsavtal med JM AB avseende parkeringsplatser i samband med byggnation av 

ägarlägenheter i Mölnlycke centrum 
§ 378 Uppdrag att utreda användningen av allmän platsmark i Alhagen, Mölnlycke 
§ 379 Initiativärende om uppdrag att utreda förutsättningar och kostnader för fria skolkort inom Zon 

A+B+C från 12 år 
§ 380 Initiativärende om att utreda kostnaden tillköp kollektivtrafik zon-A 
§ 381 Svar på medborgarförslag om gång- och cykelbana mellan Rävlanda och Bollebygd 
§ 382 Svar på medborgarförslag om gång- och cykelbana mellan Hindås och Landvetter 
§ 383 Svar på medborgarförslag om att kommunen tar över den del av Vällsjövägen som tillhör 

Pixbo vägförening 
§ 384 Revidering av Instruktion för ungdomsrådet 
§ 385 Anmälan av personuppgiftsincidenter till kommunstyrelsen 
§ 386 Avsägelse från Sven Karlsson (M) som ledamot i rådet för idéburna organisationer, samt 

fyllnadsval 
§ 387 Delgivning: Nya ägardirektiv för Förbo AB 
§ 388 Delgivningar 2022 
§ 389 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst 2022 
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§ 390 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för samhällsbyggnad 2022 
§ 391 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för teknik och förvaltningsstöd 2022 
§ 392 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning, kultur och fritid 2022 
§ 393 Anmälan av delegationsbeslut från kommunledning och funktionerna: Utveckling, Personal, 

Ekonomi och upphandling 2022 
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§ 355 

Fastställande av föredragningslistan 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer föredragningslistan med följande ändringar: 
  
Nytt ärende 

 Initiativärende om uppdrag att utreda förutsättningar och kostnader för fria skolkort 
inom Zon A+B+C från 12 år tas upp som ärende 25. 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 356 

Uppföljning av aktuella detaljplaner och genomförandeprojekt 
(projektportföljen) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Louise Skålberg, sektorchef samhällsbyggnad, Tayman Mashid enhetschef för 
projektledningsenheten och Maja Andersson, plan- och bygglovschef informerar om aktuella 
detaljplaner i Härryda kommun och genomförandeprojekt. 
  
I dagsläget visar prognosen att det fram till år 2032 planeras att startas byggen av 9 635 
lägenheter vilket möjliggör ett underlag för framtagandet av framtida service och 
verksamhetsområden. Nivåerna är i dagsläget endast en prognos då siffrorna ändras i och med 
det skiftande omvärldsläget. 
  
Presentatörerna går sedan igenom tre pågående projekt och status på dessa. De projekt 
som presenterades är Mölnlycke fabriker, Gärdesområdet och Enebacken 2. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 357 

Information gällande ÖP-utskottets arbete 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Mikael Johannison (M), ordförande i kommunstyrelsens utskott för arbete med ny 
översiktsplan, informerar om hur arbetet i utskottet fortgår. 
  
Utskottet har i dagsläget tre huvuduppdrag, att arbeta fram en ny översiktsplan för Härryda 
kommun som ska kunna ersätta den gamla översiktsplanen från 2012, ta fram handlingar för 
ny parkeringsstrategi och parkeringsnorm samt ta fram nya principer för förhandsbesked. 
  
Utskottet har till dagens datum haft 21 sammanträden. I dagsläget återstår fem sammanträden 
innan utskottets tid för uppdraget är slut. Utskottets ordförandes prognos är att utskottet 
kommer att klara att hålla tidsplanen för när utskottet ska vara klart med handlingarna. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 358 

Lägesrapport om arbetet med hållbarhetsstrategiskt program för 
Härryda kommun 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Amanda Östman, utvecklingsledare hållbar utveckling, informerar om hur förvaltningen 
hanterar de remissvar om det hållbarhetsstrategiska programmet som inkommit och hur vägen 
framåt ser ut. 
  
De inkomna remissvaren är generellt positiva till programmet i sin helhet och till 
insatsområdena.  
  
Nästa steg är justeringar av förslaget när beredningsprocessen nu går mot slutet. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 359  Dnr 2022KS477 

Taxa för anläggningsavgifter och brukningsavgifter avseende 
vattentjänster 2023  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer taxa för anläggningsavgifter och brukningsavgifter avseende 
vattentjänster 2023 att gälla från och med den 1 januari 2023. 
  
Kommunfullmäktige upphäver taxa för anläggningsavgifter och brukningsavgifter avseende 
vattentjänster 2022, beslutad den 9 december 2021 § 238. Taxan tillämpas till och med 31 
december 2022. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Nuvarande taxa för anläggningsavgifter och brukningsavgifter avseende vattentjänster 
fastställdes av kommunfullmäktige den 9 december 2021 § 238. 
  
Taxan bygger på självkostnadsprincipen och kostnadstäckningen ska vara 100 %. Härryda 
Vatten och Avfall AB (HVAAB) prognosticerar en kostnadsökning på totalt 19 mnkr för 2023 
jämfört med 2022. Den största delen av kostnadsökningen härleds till räntekostnader och 
avskrivningar för pågående och framtida investeringar. Även personalkostnaderna ökar med 
anledning av nyanställningar för att bemanna de nya anläggningarna samt för att kunna 
genomföra utbyggnad utifrån kommunens tillväxtmål om lägst 1,5 % befolkningsökning. 
Bolaget har i föreslagen taxehöjning tagit viss hänsyn till ökade kostnader med anledning av 
inflation och stigande elpriser, dock på en lägre nivå än rådande läge. Med ovan som underlag 
föreslår HVAAB att den sammanlagda årskostnaden höjs med ca 9 % för typhus A och ca 14 
% för typhus B från och med 1 januari 2023. 
  
HVAAB 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. Föreslagen justering av anläggningsavgifterna innebär en 
höjning med 10 % för typhus A och 20 % för typhus B. 
  
HVAAB:s styrelse beslutade om bolagets förslag till taxa 2023 för anläggningsavgifter och 
brukningsavgifter avseende vattentjänster 2023 enligt sammanträdesprotokoll den 5 
september 2022 § 5. 
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Förvaltningen gör ingen annan bedömning än bolagets förslag till ny taxa för 
anläggningsavgifter och brukningsavgifter avseende vattentjänster 2023 att gälla från och med 
den 1 januari 2023. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 17 oktober 2022 
 Skrivelse 27 september 2022 
 Förslag till taxa för anläggningsavgifter och brukningsavgifter avseende vattentjänster 

2023 
 Beräkningsexempel samt förändringar i anläggningsavgifter och brukningsavgifter 
 Kommunjämförelse 2022–2023 
 Protokoll styrelsemöte den 5 september 2022 § 5 
 Kommunfullmäktiges beslut den 9 december § 238 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 360  Dnr 2022KS478 

Taxa för avfall och slam 2023  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer Taxa för avfall och slam 2023 att gälla från och med 1 januari 
2023. 
 
  
Kommunfullmäktige upphäver taxa för avfall och slam 2022, beslutad den 9 december 2021 § 
239. Taxan tillämpas till och med 31 december 2022. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 9 december 2021 § 239 att fastställa nuvarande taxa för 
avfall och slam som började gälla från den 1 januari 2022. Avgift för kommunens 
avfallshantering får enligt 27 kap. 4–6 §§ miljöbalken tas ut av kommunen. Avgift ska enligt 
4 § betalas enligt den taxa som kommunfullmäktige antar. Avfallsverksamheten är finansierad 
med avgifter enligt taxan. 
  
Avfallsverksamheten prognostiserar ett överskott om 5,4 mnkr för 2022, främst med 
hänvisning till förlikning gjord med en tidigare leverantör. Överskottet bokförs på 
resultatfonden och återställer tidigare års negativ resultatfond. Fonden kommer efter år 2022 
att uppgå till cirka en miljon kronor och kommer att nyttjas för att möta upp prisökningar med 
hänvisning till inflation och bränslepriser. Med detta som grund föreslår Härryda Vatten och 
Avfall AB (HVAAB) ingen höjning av nuvarande taxa. 
  
Taxan utökas med avgifter för tre nya tjänster för år 2023. Verksamheten föreslår införa en 
taxa för mindre mängder bygg- och rivningsavfall samt en taxa för hämtning av farligt avfall 
från mindre verksamheter i enlighet med nya lagkrav gällande från och med 1 januari 2023. 
På grund av efterfrågan föreslås även en taxa för låsbart kärl införas. 
  
HVAAB:s styrelse beslutade om bolagets förslag till taxa 2023 avseende avfall och slam 
enligt sammanträdesprotokoll den 5 september 2022 § 6. 
  
Förvaltningen gör ingen annan bedömning än bolagets förslag till ny taxa för avfall och slam 
2023. 
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse den 17 oktober 2022 
 Skrivelse - Taxa för avfall och slam 2023 
 Förslag till taxa för avfall och slam 2023 
 Kommunfullmäktiges beslut den 9 december 2021 § 239 
 Styrelseprotokoll den 5 september 2022 § 6 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 361  Dnr 2022KS457 

Taxa för kart- och mättjänster, del av Plan- och bygglovstaxa  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag, i enlighet med miljö- och bygglovsnämnden, till beslut i 
kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer Taxa för kart- och mättjänster, del av Plan- och bygglovstaxa. 
Taxan gäller från och med den 1 januari 2023. 
  
Kommunfullmäktige uppdrar åt miljö- och bygglovsnämnden att årligen uppdatera taxan 
enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) publicerad av Sveriges kommuner och 
regioner (SKR). Utgångspunkten för indexuppräkningen är oktober år 2022. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Plan- och bygglagen (2010:900), PBL, ger kommunerna rätt att ta ut avgifter så att 
kommunen kan täcka kostnaderna för alla åtgärder som normalt ingår i ärenden om lov eller 
anmälan. 
  
Härryda kommuns nuvarande plan- och bygglovstaxa antogs av kommunfullmäktige den 12 
december 2019 § 120. Kommunfullmäktige uppdrog även åt miljö- och bygglovsnämnden att 
årligen uppdatera taxan enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) publicerad av 
Sveriges kommuner och regioner (SKR). Miljö- och bygglovsnämnden beslutade den 7 
december 2021 § 224 att uppdatera taxan enligt PKV att gälla från och med den 1 januari 
2022. 
  
Plan- och bygglovstaxan omfattar tjänster inom ramen för plan- och bygglovsverksamheten 
samt mät- och kartverksamheten. Förslaget till revideringar rör endast de delar av taxan som 
handlar om avgifter för kart- och mättjänster och syftar till att bättre svara mot mark- och 
exploateringsverksamhetens kostnader för ärenden som gäller stora markområden. Gällande 
taxa utgår från ett fast pris för produktion av nybyggnadskarta i områden större än 10 000 
kvm, vilket leder till att verksamheten inte får kostnadstäckning för ärenden som kräver fler 
nedlagda handläggningstimmar. 
  
Avgifterna för förenklad nybyggnadskarta och husutsättningar föreslås även att delas upp i 
fler avgiftskategorier, för att bättre svara mot faktisk nedlagd handläggningstid.  

  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 13 september 2022 
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 Förslag till reviderad Taxa för kart- och mättjänster 
 Nuvarande Plan- och bygglovstaxa för 2022 
 Beskrivning av föreslagna revideringar av kapitel 3 i Plan- och bygglovstaxa 
 Kommunfullmäktiges beslut den 12 december 2019 § 120 
 Miljö- och bygglovsnämndens beslut den 7 december 2021 § 224 
 Miljö- och bygglovsnämndens beslut den 4 oktober 2022 § 151 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 362  Dnr 2022KS284 

Budget 2023 med plan för perioden 2024-2027 samt mål och 
inriktningar för Härryda kommun  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer Budget 2023 med plan för perioden 2024-2027 samt mål och 
inriktningar för Härryda kommun enligt kommunfullmäktiges beslut den 16 juni 2022 § 100 
med tillägget att kommunfullmäktige noterar att ett nytt strategiskt program för 
mandatperioden 2022-2026 ska arbetas fram och behandlas av kommunfullmäktige under 
första delen av 2023. 
  

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

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige fattade 16 juni 2022 beslut om budget 2023 med plan för perioden 2024-
2027 samt mål och inriktningar för Härryda kommun. 
  
I 11 kap. 10 § kommunallagen (2017:725) anges att anges att ”de år val till fullmäktige har 
hållits i hela landet ska budgeten fastställas av det nyvalda fullmäktige”. Det innebär att 
kommunfullmäktige ska behandla budgeten ytterligare en gång. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 22 september 2022 
 Kommunfullmäktiges beslut 16 juni 2022 § 100 
 Kommunstyrelsens beslut 2 juni 2022 § 225 
 Budget 2023 för Härryda kommun med plan för perioden 2024-2027 samt 

kommunövergripande mål och inriktningar från Moderaterna, Liberalerna, 
Centerpartiet, Kristdemokraterna, Sportpartiet och Kommunpartiet 

 Förvaltningens bedömning och underlag för budget 2023-2025 inklusive bilagorna: 
Befolkningsprognos 2022-2031, Lokalresursplan 2023-2027 tabeller, Investering och 
exploatering 2023-2027, bostadsförsörjningsprogram 2023-2027 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer 
Budget 2023 med plan för perioden 2024-2027 samt mål och inriktningar för Härryda 
kommun enligt kommunfullmäktiges beslut den 16 juni 2022 § 100 med tillägget att 
kommunfullmäktige noterar att ett nytt strategiskt program för mandatperioden 2022-2026 
ska arbetas fram och behandlas av kommunfullmäktige under första delen av 2023. 
  

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

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 363  Dnr 2022KS503 

Delårsbokslut per den 31 augusti samt helårsprognos för 2022  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslut per den 31 augusti 2022. 
  
Kommunfullmäktige noterar helårsprognos för år 2022. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Från förvaltningen föreligger förslag till delårsrapport per den 31 augusti samt helårsprognos 
för 2022. Rapporten innehåller uppgift om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering 
och den ekonomiska ställningen per den 31 augusti och bedömd ställning vid årets slut. En 
bedömning av måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning görs för året. I rapporten ingår 
koncernredovisning. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 3 oktober 2022 
 Delårsbokslut per den 31 augusti samt helårsprognos för 2022 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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Kommunstyrelsen 
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§ 364  Dnr 2022KS445 

Partistöd 2023  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att partistöd för 2023 ska betalas ut till Socialdemokraterna, 
Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Liberalerna, 
Kristdemokraterna, Sportpartiet och Kommunpartiet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog den 26 februari 2018 § 29 reglemente för partistöd i Härryda 
kommun. 
  
Av bestämmelserna framgår att partistödet består av ett grundstöd, som uppgår till 80 procent 
av ett prisbasbelopp per parti och år, samt ett mandatstöd, som uppgår till 40 procent av ett 
prisbasbelopp per mandat och år. Partistöd betalas ut årligen i förskott under januari månad 
efter beslut av fullmäktige. 
  
En förutsättning för erhållande av partistöd är att partiet senast den 30 juni året före det år som 
partistödet avser, lämnat en skriftlig redovisning som visar att föregående års partistöd har 
använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket kommunallagen (2017:725). 
Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg.  
  
Av de partier som erhållit partistöd för 2021 har samtliga partier, det vill säga 
Socialdemokraterna, Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet, 
Vänsterpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna, Sportpartiet och Kommunpartiet, inkommit 
med redovisning och granskningsintyg inom föreskriven tid. Partistödet för 2023 föreslås 
därför betalas ut i enlighet med gällande reglemente till nämnda partier. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 28 september 2022 
 Uträkning – partistöd 2022, daterad den 28 september 2022 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 365  Dnr 2022KS455 

Återlämnande av ansvar för den operativa tillsynen av samråd 
enligt 12 kap. 6 § miljöbalken till länsstyrelsen  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag, i enlighet med miljö- och bygglovsnämnden, till beslut i 
kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att återlämna ansvaret för den operativa tillsynen av samråd 
enligt 12 kap. 6 § miljöbalken till länsstyrelsen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
För åtgärder som inte är tillståndspliktiga eller anmälningspliktiga enligt andra regler i 
miljöbalken gäller i många fall skyldighet att anmäla åtgärden för samråd till 
tillsynsmyndigheten. Av 12 kap. 6 § miljöbalken framgår att allmän anmälningsplikt gäller 
för den som ska bedriva en verksamhet eller utföra en åtgärd som väsentligt kan komma att 
ändra naturmiljön. 
  
Härryda kommun begärde 2011 att ta över den operativa tillsynen gällande samråd enligt 12 
kap. 6 § miljöbalken. Länsstyrelsen överlät denna tillsyn från den 1 januari 2012 till 
kommunen genom beslut den 22 november 2011. 
  
Erfarenheten av att ha denna tillsyn under tio år har visat att handläggningen inte blir 
tillräckligt effektiv. Förvaltningen föreslår därför att kommunen ska återlämna den operativa 
tillsynen av samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken till länsstyrelsen. Datum för överlämnande 
bestäms i dialog med länsstyrelsen. 

  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 9 september 2022 
 Miljö- och bygglovsnämndens beslut den 4 oktober 2022 § 162 

  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 366  Dnr 2022KS456 

Kommungemensamt reglemente för Härryda kommuns styrelse och 
nämnder  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer Kommungemensamt reglemente att gälla från och med 1 
januari 2023. 
  

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

Sammanfattning av ärendet 
Den 31 mars 2022 § 46 beslutade kommunfullmäktige att fastställa en ny politisk organisation 
i enlighet med förslag från beredningen för demokratifrågor. Vidare gav fullmäktige 
kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på nya styrdokument samt förslag på ändringar 
i befintliga styrdokument med anledning av ny politisk organisation. Kommunstyrelsen gav 
den 5 maj 2022 § 207 ekonomiutskottet i uppdrag att bereda ärendena kopplade till 
kommunstyrelsens uppdrag. 
  
Ekonomiutskottet har med stöd av förvaltningen arbetat fram förslag till ett 
kommungemensamt reglemente för kommunens styrelse och nämnder. Syftet med ett 
kommungemensamt reglemente är att skapa ett enhetligt arbetssätt i de delar där styrelse och 
nämnderna bör arbeta på lika sätt. 
  
Förslaget till nytt kommungemensamt reglemente är i huvudsak baserat på Sveriges 
Kommuner och Regioners (SKR) förslag till bestämmelser i reglemente, men anpassningar 
har gjorts utifrån Härryda kommuns arbetssätt. Vidare har beredningen för demokratifrågors 
rekommendationer legat till grund för framtaget förslag. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 6 oktober 2022 
 Förslag till kommungemensamt reglemente, 6 oktober 2022 
 Förslag till kommungemensamt reglemente – med kommentarer 
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§ 367  Dnr 2022KS495 

Reglemente för kommunstyrelsen  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer Reglemente för kommunstyrelsen att gälla från och med 1 
januari 2023. 
  
Kommunfullmäktige upphäver Reglemente för kommunstyrelsen fastställd av 
kommunfullmäktige 26 mars 2020 § 47. Reglementet tillämpas dock till och med 31 
december 2022. 
  

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

Sammanfattning av ärendet 
Den 31 mars 2022 § 46 beslutade kommunfullmäktige att fastställa en ny politisk organisation 
i enlighet med förslag från beredningen för demokratifrågor. Vidare gav fullmäktige 
kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på nya styrdokument samt förslag på ändringar 
i befintliga styrdokument med anledning av ny politisk organisation. Kommunstyrelsen gav 
den 5 maj 2022 § 207 ekonomiutskottet i uppdrag att bereda ärendena kopplade till 
kommunstyrelsens uppdrag. 
  
Ekonomiutskottet har med stöd av förvaltningen arbetat fram förslag till reglemente för 
kommunstyrelsen. Förslaget till reglemente baseras i huvudsak på Sveriges Kommuner och 
Regioners (SKR) förslag till bestämmelser i reglemente, men anpassningar har gjorts utifrån 
Härryda kommuns arbetssätt. Vidare har beredningen för demokratifrågors rekommendationer 
legat till grund för framtaget förslag. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 6 oktober 2022 
 Förslag till reglemente för kommunstyrelsen, 6 oktober 2022 
 Förslag till reglemente för kommunstyrelsen – med kommentarer 
 Reglemente för kommunstyrelsen, fastställd av kommunfullmäktige 26 mars 2020 § 

47 
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§ 368  Dnr 2022KS496 

Reglemente för socialnämnden  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer Reglemente för socialnämnden att gälla från och med 1 
januari 2023. 
  
Kommunfullmäktige upphäver Reglemente för välfärdsnämnden fastställd av 
kommunfullmäktige 26 mars 2020 § 49. Reglementet tillämpas dock till och med 31 
december 2022. 
  

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

Sammanfattning av ärendet 
Den 31 mars 2022 § 46 beslutade kommunfullmäktige att fastställa en ny politisk organisation 
i enlighet med förslag från beredningen för demokratifrågor. Vidare gav fullmäktige 
kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på nya styrdokument samt förslag på ändringar 
i befintliga styrdokument med anledning av ny politisk organisation. Kommunstyrelsen gav 
den 5 maj 2022 § 207 ekonomiutskottet i uppdrag att bereda ärendena kopplade till 
kommunstyrelsens uppdrag. 
  
Ekonomiutskottet har med stöd av förvaltningen arbetat fram förslag till reglemente för 
socialnämnden. Förslag till reglemente är i huvudsak baserat på Sveriges Kommuner och 
Regioners (SKR) förslag till bestämmelser i reglemente samt välfärdsnämndens nuvarande 
reglemente. Vidare har beredningen för demokratifrågors rekommendationer legat till grund 
för framtaget förslag. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 6 oktober 2022 
 Förslag till reglemente för socialnämnden, 6 oktober 2022 
 Förslag till reglemente för socialnämnden – med kommentarer 
 Reglemente för välfärdsnämnden, fastställd av kommunfullmäktige 26 mars 2020 § 49 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 369  Dnr 2022KS497 

Reglemente för nämnd för utbildning, kultur och fritid  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer Reglemente för nämnd för utbildning, kultur och fritid att 
gälla från och med 1 januari 2023. 
  

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

Sammanfattning av ärendet 
Den 31 mars 2022 § 46 beslutade kommunfullmäktige att fastställa en ny politisk organisation 
i enlighet med förslag från beredningen för demokratifrågor. Vidare gav fullmäktige 
kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på nya styrdokument samt förslag på ändringar 
i befintliga styrdokument med anledning av ny politisk organisation. Kommunstyrelsen gav 
den 5 maj 2022 § 207 ekonomiutskottet i uppdrag att bereda ärendena kopplade till 
kommunstyrelsens uppdrag. 
  
Ekonomiutskottet har med stöd av förvaltningen arbetat fram förslag till reglemente för 
nämnd för utbildning, kultur och fritid. Förslaget till reglemente är i huvudsak baserat på 
Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) förslag till bestämmelser i reglemente samt 
välfärdsnämndens nuvarande reglemente. Vidare har beredningen för demokratifrågors 
rekommendationer legat till grund för framtaget förslag. 
  
Välfärdsnämndens nuvarande reglemente föreslås upphävas genom ärendet om reglemente för 
socialnämnden. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 6 oktober 2022 
 Förslag till reglemente för nämnd för utbildning, kultur och fritid, 6 oktober 2022 
 Förslag till reglemente för nämnd för utbildning, kultur och fritid – med kommentarer 
 Reglemente för välfärdsnämnden, fastställd av kommunfullmäktige 26 mars 2020 § 49 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 370  Dnr 2021KS505 

Svar på motion om att upprätta en koldioxidbudget  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 
  

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

Reservation 
Roland Jonsson (MP) reserverar sig skriftligt mot beslutet i bilaga 1. 
  
Patrik Linde (S), Ulla-Karin Johansson (S) och Thomas Gustafsson (S) reserverar sig skriftligt 
mot beslutet i bilaga 2. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 september 2021 § 152 att till kommunstyrelsen 
remittera motion från Marie Strid (MP) och Roland Jonsson (MP) om att upprätta en 
koldioxidbudget. Motionärerna yrkar att Härryda kommun upprättar en koldioxidbudget samt 
att en modell för kontinuerlig uppföljning införs. 
  
Förvaltningen har utrett konceptet kring koldioxidbudget och hur det skulle bidra till ett mer 
utvecklat miljö- och klimatarbete. En koldioxidbudget kan användas för att åskådliggöra och 
upplysa om det återstående utsläppsutrymmet för att nå tvågradersmålet från Parisavtalet. För 
kommuner fungerar koldioxidbudget främst som ett kommunikativt verktyg som ger tydlighet 
och stöd i omställningsarbetet. 
  
Förvaltningen arbetar idag på olika sätt med att minska klimatavtryck och utsläpp, bland 
annat genom en särskild plan för fossiloberoende förvaltning. Förvaltningen följer 
utvecklingen, bland annat genom ett miljöbokslut som upprättas vart fjärde år och genom 
årlig uppföljning av indikatorer och nyckeltal. Därtill finns nu underlag via Klimatkollen, 
vilket fungerar väl som ett verktyg för att följa och bevaka uppsläppsförändringar i 
kommunen. 
  
Förvaltningen bedömer att det därutöver inte finns behov av att utveckla ytterligare 
uppföljning genom en egen koldioxidbudget. Det är viktigt att inte tillskapa ytterligare 
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administrativt arbete för att upprätta, försörja och använda en egen koldioxidbudget utan 
istället ha fokus på att genomföra konkreta åtgärder som bidrar till utsläppsminskningar. 
  
Förvaltningen föreslår att motionen ska anses besvarad. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 3 oktober 2022 
 Motion om att upprätta en koldioxidbudget 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen, i enlighet med förvaltningens förslag, föreslår 
för kommunfullmäktige att anse motionen som besvarad. 
  
Roland Jonsson (MP) föreslår med instämmande av Patrik Linde (S), Ulla-Karin Johansson 
(S) och Thomas Gustafsson (S) att kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att 
bifalla motionen. 
  

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, 4 nej-röster och 1 avstår bifaller kommunstyrelsen Per Vorbergs förslag. Hur 
var och en röstade framgår av omröstningslista 1. 
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2022-10-27  

 

Voteringslista: § 370 
Ärende: Svar på motion om att upprätta en koldioxidbudget,  2021KS505 
 
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   
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 
Tony Wahl (C), ersättare X   
Thomas Gustafsson (S), ersättare  X  
Resultat 8 4 1 
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Bilaga 1 till kommunstyrelsens protokoll 2022-10-27 § 370 
 

 

Kommunstyrelse 2022-10-27 

Ärende 16 Motion om att upprätta en koldioxidbudget 
 
Miljöpartiet vill lämna följande skriftliga reservation. 
 

Vi reserverar oss mot att vår motion om att upprätta en koldioxidbudget inte bifalles. 

Förvaltningens bedömning 
I tjänsteskrivelsen skriver förvaltningen: ” Förvaltningen är medveten om allvaret och komplexiteten i 
klimatfrågan och om vikten av att kommunen bidrar i arbetet med att minska utsläppen för att nå 
målen i Parisavtalet”  

”Det finns idag nyckeltal och indikatorer som visar på nuläget både för kommuner och nationellt, och 
det finns en generell beräkning som pekar på att utsläppen behöver minska med minst 16 procent 
per år. Det kan därmed konstateras att det redan finns information för att se att det behövs kraftfulla 
åtgärder för att minska utsläppen” 

”Förvaltningen bedömer att det underlag som presenteras via Klimatkollen fungerar väl som ett 
verktyg för att följa och bevaka uppsläppsförändringar i kommunen.” 

”Förvaltningen bedömer att det därutöver inte finns behov av att utveckla ytterligare uppföljning 
genom en egen koldioxidbudget. Det är viktigt att inte tillskapa ytterligare administrativt arbete för 
att upprätta, försörja och använda en egen koldioxidbudget utan istället ha fokus på att genomföra 
konkreta åtgärder som bidrar till utsläppsminskningar. Förvaltningen föreslår att motionen ska anses 
besvarad.” 

Miljöpartiets motion 
I vår motion yrkade vi att: Härryda kommun upprättar en koldioxidbudget samt att en modell för 
kontinuerlig uppföljning införs. 

En koldioxidbudget är ett tydligt och transparent verktyg som gör det möjligt att se att vi inte tar 
utsläppsutrymme från våra barn och barnbarn. Nu behöver politiken utgå från det som vetenskapen 
visar är nödvändigt. 

Syftet med att upprätta en Koldioxidbudget är att: 
o Visa hur mycket utsläpp Härryda kommun har råd med för att leva upp till 

Parisavtalet 
o Visa hur mycket Härryda kommun behöver minska utsläppen med per år för att 

hålla budgeten 
 

Förvaltningen skriver i sitt svar ”Att beräkna en koldioxidbudget är inte speciellt svårt, det finns 
nyckeltal och schablonvärden att utgå ifrån vid framtagandet och numera även färdiga verktyg 
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som Klimatkollen” Vi håller med att den delen av en koldioxidbudget inte är svår att ta fram. 
Förvaltningen skriver även att: ”Utmaningarna ligger istället i hur koldioxidbudgeten ska 
användas, följas upp och vilken funktion den ska fylla” 
 
Syftet med vår motion var framförallt att Härryda kommun skulle ta fram hur utsläppen måste 
minska med per år för att leva upp till Parisavtalet. I förvaltningen svar finns inga bevis på att 
kommunens klimatarbete minskar vår klimatpåverkan och att vi lever upp till Parisavtalet 
 
 
 

Roland Jonsson 
MP Härryda
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Bilaga 2 till kommunstyrelsens protokoll 2022-10-27 § 370 

Reservation:

Svar på motion om att upprätta en koldioxidbudget

Vår jord befinner sig i ett kritiskt läge. Vi behöver ta beslut för att 
minska utsläppen av växthusgaser så som t.ex. koldioxid. Tar vi inte 
problemet på allvar så är det snart försent. 

En koldioxidbudget skulle vara en bra modell för att möjliggöra 
styrning, från politisk sida, för att hantera de problem som finns och 
säkerställa vår kommuns arbete för att uppnå målen i Parisavtalet.

När vi som politiker väljer att INTE ta fram en koldioxidbudget 
försätter vi nuvarande och kommande generationers liv i risk. Detta 
är vi socialdemokrater inte beredda att göra. Vi ser klimathotet som 
verkligt och är beredda på att göra insatser för att göra vår del.

Tyvärr valde man att avstå från att ta detta viktiga steg. Därför väljer 
vi att reservera oss.

För Socialdemokraterna
Patrik Linde
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§ 371  Dnr 2022KS66 

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse per delår och prognos 
för helåret 2022  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelse och prognos och beslutar inte att vidta 
ytterligare åtgärder. 
  
Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige verksamhetsberättelse och prognosen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen prognostiserar en positiv avvikelse om 136 mnkr. Samhällsbyggnad 
avviker negativt med 0,9 mnkr, teknik och förvaltningsstöd avviker negativt med 4,7 mnkr 
och kommunledning och stödfunktionerna avviker positivt med 18,4 mnkr. 
  
Inför delåret har en prognos för intäkter från exploateringsverksamheten samt 
gatukostnadsersättningar gjorts, vilken pekar på 122,8 mnkr. 
  
Prognosen för årets investeringar uppgår till 185 mnkr vilket innebär ett överskott om 123 
mnkr. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 27 september 2022 
 Verksamhetsberättelse och prognos – delår 2022 KS 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 372  Dnr 2022KS285 

Mål och inriktningar till kommunstyrelsens verksamhetsplan 2023- 
2025  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att utarbeta förslag till verksamhetsplan och 
budget för 2023 samt perioden 2024-2027 utifrån kommunstyrelsens budget 2023 med plan 
för perioden 2024-2026 samt mål och inriktningar samt utifrån övergripande inriktning och 
mål fastställda av kommunfullmäktige 16 juni 2022 i § 100. 
  

Reservation 
Patrik Linde (S), Ulla-Karin Johansson (S) och Thomas Gustafsson reserverar sig skriftligt 
mot beslutet i bilaga 3. 
  
Roland Jonsson (MP) reserverar sig mot beslutet. 
  
Peter Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet och meddelar att han avser komma in med 
en skriftlig reservation före justeringen. Vid justeringen av protokollet finns ingen skriftlig 
reservation från Peter Arvidsson. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens budget 2023 med plan för perioden 2024-2027 samt mål och inriktningar, 
är en del i kommunens styrmodell. Dokumentet är årligt, utarbetas av partierna och fastställs 
av kommunstyrelsen. 
  
Budgetdokumentet utgår från den av fullmäktige fastställda budgeten för 2023 med plan för 
perioden 2024-2027 samt mål och inriktningar på kommunövergripande nivå. I 
kommunstyrelsens budgetdokument konkretiseras fullmäktiges inriktning för det som är 
kommunstyrelsens verksamhetsområden, dessutom beskrivs särskilda mål/målområden och 
inriktningar som är prioriterade för 2023. Den 29 september 2022 § 320 beslutade 
kommunstyrelsen att bordlägga ärendet. 
  

Beslutsunderlag 
 Förslag till kommunstyrelsens budget 2023 med plan för perioden 2024–2027 samt 

mål och inriktningar från Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, 
Sportpartiet och Kommunpartiet, daterat 27 september 2022 

 Kommunstyrelsens beslut om bordläggning den 29 september 2022 § 320 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av David Dinsdale (L) att 
kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att utarbeta förslag till verksamhetsplan och 
budget för 2023 samt perioden 2024-2027 utifrån kommunstyrelsens budget 2023 med plan 
för perioden 2024-2026 samt mål och inriktningar samt utifrån övergripande inriktning och 
mål fastställda av kommunfullmäktige 16 juni 2022 i § 100. 
  
Patrik Linde (S) föreslår med instämmande av Roland Jonsson (MP) och Peter Arvidsson 
(SD) att kommunstyrelsen bordlägger ärendet. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att han kommer att ställa Patrik Lindes förslag om bordläggning mot 
att avgöra ärendet idag. Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag kommer 
ordföranden fråga om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag. 
  
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång. 
  
Bordläggning 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 bordlägga ärendet  
  
Med 8 ja-röster och 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att avgöra ärendet idag. Hur var 
och en röstade framgår av omröstningslista 2. 
  
Per Vorbergs förslag 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag och finner att så 
sker.    
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2022-10-27  

 

Voteringslista: § 372 
Ärende: Mål och inriktningar till kommunstyrelsens verksamhetsplan 2023- 2025,  
2022KS285 
 
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   
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  
Tony Wahl (C), ersättare X   
Thomas Gustafsson (S), ersättare  X  
Resultat 8 5 0 
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Bilaga 3 till kommunstyrelsens protokoll 2022-10-27 § 372 

Reservation: 

Mål och inriktningar till kommunstyrelsens verksamhetsplan 2023-
2025 

 

Att anta mål och inriktningar utan en fastslagen budget är riskfyllt. 
Konsekvensen blir att förvaltningen riskerar att lägga ner onödiga 
arbetstimmar på att arbeta utifrån ett dokument som måste tas om 
ifall budgeten beslutas med en annan ram än den i mål och 
inriktningar gissade budgeten. 

Vi anser att detta dokument borde tas efter det att fullmäktige 
fastslagit en budget för perioden. Därför yrkade vi på bordläggning. 
Detta valde den styrande majoriteten att avslå. 

Av denna anledning valde vi att reservera oss. 

 

För Socialdemokraterna: 
Patrik Linde 
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§ 375  Dnr 2021KS693 

Ramavtal för detaljplan för Assmundtorp 2:9 m.fl., ishall och 
travelpark mm. i Härryda  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Ramavtal mellan Härryda kommun och Hyvens Logistik AB. 
  
Kommunstyrelsen uppdrar åt mark- och exploateringschefen att underteckna avtalet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 16 december 2021 § 448 om planuppdrag för rubricerat 
ärende. Projektet syftar till att ta fram en detaljplan i Härryda för ishall, idrottshall, kontor, 
hotell, parkeringshus med mera. Området omfattar kommunal och privatägd mark. 
  
Fastighetsägaren Hyvens Logistik AB, tillika en del av koncernen Kålltorps Bygg med 
koncernmoderbolaget Kålltorpsgruppen AB, äger fastigheterna Assmundtorp 2:9, 2:126, 
2:127 och 2:1288 inom det tänkta planområdet. Dessa fastigheter utgör ca 50 % av 
planområdets totala areal. 
  
Kommunstyrelsen godkände den 2 juni 2022 § 242 planavtal mellan Härryda kommun och 
Kålltorps Projektutveckling AB för att reglera förutsättningar och villkor för planarbetet. 
  
Förvaltningen har tagit fram förslag på ramavtal, där Hyvens Logistik AB åtar sig att 
tillsammans med kommunen stå för alla framtida kostnader för nödvändiga utredningar och 
genomförande av föreslagen bebyggelse inklusive för projektet nödvändig infrastruktur. 
Fördelning av kostnader jämte övriga villkor för genomförandet av detaljplanen kommer att 
regleras i framtida exploateringsavtal.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 13 september 2022 
 Ramavtal 
 Kommunstyrelsens beslut den 16 december 2021 § 448 
 Kommunstyrelsens beslut den 2 juni 2022 § 242 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen, i enlighet med förvaltningens förslag, att 
kommunstyrelsen godkänner Ramavtal mellan Härryda kommun och Hyvens Logistik AB 
och uppdrar åt mark- och exploateringschefen att underteckna avtalet. 
  
Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att återemittera ärendet till 
förvaltningen där att risk och konsekvensbedömning görs och alternativ presenteras. 
  

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

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 376  Dnr 2022KS274 

Begäran om planbesked för fastighet Bråta 2:9  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar ansökan om planbesked för Bråta 2:9. 
  
Arbetet med upprättande av planprogram bedöms kunna påbörjas 2025 och bedöms leda till 
antagen detaljplan 2030. 
  

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

Sammanfattning av ärendet 
Sökande inkom den 28 april 2022 med begäran om planbesked. Begäran avser möjligheten att 
bebygga ett 100 hektar stort område med cirka 2000 bostäder med tillhörande service, 
centrumfunktioner och sportanläggningar. Det föreslagna planområdet ligger öster om 
Mölnlycke företagspark på gränsen mot Partille kommun i norr och Bråtaskogens 
naturreservat i söder. 
  
Tidigare ansökan om planbesked för Bråta 2:9 avslogs av kommunstyrelsen den 2 maj 2017 § 
128 med hänsyn till att flertalet strategiska frågor behöver lösas innan detaljplan kan påbörjas. 
Fastigheten Bråta 2:9 är redovisat som utvecklingsområde på lång sikt i översiktsplanen, 
ÖP2012. Området ingår i framtida utbyggnadsområden för perioden år 2027–2031 i 
bostadsförsörjningsprogrammet. 
  
Hålsjöområdet där även kommunens fastighet Solsten 1:19 ingår ligger perifert i förhållande 
till befintliga bostäder i Mölnlycke samt saknar utbyggt infrastruktur och service. Strategiska 
frågor som behöver utredas innefattar bland annat att se över nya möjliga angöringsvägar, 
framtida behov av service och infrastruktur. Vidare bör särskild hänsyn tas till strandskydd, 
höga naturvärden och den gröna kil som redovisas i Göteborgsregionens strukturbild. 
Samordning krävs med Partille kommun och Trafikverket. 
  
Förvaltningen är positiv till att fler attraktiva bostäder tillskapas i kommunen och bedömer att 
ett positivt planbesked för Bråta 2:9 kan ges med villkoret att kommunen tar fram ett 
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planprogram som omfattar Hålsjöområdet som helhet. Ett planprogram är en förutsättning för 
att genomförbar detaljplan kan tas fram. 

  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 19 september 2022 
 Bilaga 1, Plangräns 
 Planansökan 
 Kommunstyrelsens beslut den 2 maj 2017 § 128 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen, i enlighet med förvaltningens förslag, att 
kommunstyrelsen beviljar ansökan om planbesked för Bråta 2:9. 
  
Patrik Linde (S) föreslår med instämmande av Roland Jonsson (MP) att kommunstyrelsen 
avslår ansökan om planbesked för Bråta 2:9. 
  
Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen skickar ärendet för beslut i 
kommunfullmäktige. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att han kommer att fråga om ärendet ska avgöras idag eller skickas till 
kommunfullmäktige. Om ärendet ska avgöras idag kommer ordföranden ställa Per Vorbergs 
förslag mot Patrik Lindes förslag. 
  
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång. 
  
Avgöra ärendet idag mot Peter Arvidssons förslag om att skicka ärendet till 
kommunfullmäktige 
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 skicka ärendet till kommunfullmäktige 
  
Med 8 ja-röster och 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att avgöra ärendet idag. Hur var 
och en röstade framgår av omröstningslista 3. 
  
Per Vorbergs förslag mot Patrik Lindes förslag 
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Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla 
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 beslutar kommunstyrelsen att bifalla Per Vorbergs förslag. 
Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 4. 
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2022-10-27  

 

Voteringslista: § 376 
Ärende: Begäran om planbesked för fastighet Bråta 2:9,  2022KS274 
 
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   
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  
Tony Wahl (C), ersättare X   
Thomas Gustafsson (S), ersättare  X  
Resultat 8 5 0 

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   
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  
Tony Wahl (C), ersättare X   
Thomas Gustafsson (S), ersättare  X  
Resultat 8 5 0 
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Bilaga 4 till kommunstyrelsens protokoll 2022-10-27 § 376 

Reservation: 

Begäran om planbesked för fastighet Bråta 2:9 

Vi socialdemokrater anser att de gröna kilarna är viktiga att bevara. Vi 
måste värna den biologiska mångfalden och tycker att stråket igenom 
vår kommun ner mot Delsjön är extra viktigt att bevara. När vi bygger 
i detta grönstråk kommer djur som rör sig över större ytor inte ha 
möjligheten att röra sig. Detta genererar i sin tur risker för dessa 
arter och deras möjliga habitat minskas. 

Detta tycker vi socialdemokrater är en oroväckande utveckling. Vi ser 
dessutom en stor risk i att detta område kommer att överklagas.  

Av dessa anledningar väljer vi socialdemokrater att reservera oss mot 
beslutet. 

 

För Socialdemokraterna 

Patrik Linde 
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§ 377  Dnr 2022KS461 

Nyttjanderättsavtal med JM AB avseende parkeringsplatser i 
samband med byggnation av ägarlägenheter i Mölnlycke centrum  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för förtydligande av texten och intentionen samt för 
att möjliggöra en informationsdragning för kommunstyrelsen. 
  

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl. 18:20-18:28. 
 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med nybyggnation av bostäder i form av ägarlägenheter i Mölnlycke centrum, 
Hulebäck 1:1011 har JM AB ansökt om bygglov avseende 39 lägenheter. För att tillgodose 
parkeringsbehovet har förvaltningen gjort bedömningen att det krävs 26 parkeringsplatser. 
Inom fastigheten Hulebäck 1:1011 är 20 parkeringsplatser möjliga att anlägga. För att 
tillgodose parkeringsbehovet av 26 parkeringsplatser föreslås resterande sex platser genom att 
upplåtas på kommunens fastighet. 
  
Ett nyttjanderättsavtal har upprättats som ska gälla fram till dess gemensamhetsanläggningen 
bildas i samband med att ägarlägenheterna bildas av Lantmäteriet. När ägarlägenheterna 
bildas kommer området för parkeringen upplåtas för gemensamhetsanläggning och 
nyttjanderättsavtalet upphöra att gälla. JM AB ska erlägga 2 100 000 kronor i ersättning för 
upplåtelsen senast fyra veckor efter att kommunstyrelsens beslut fått laga kraft.  
  
Förvaltningen bedömer att parkeringsbehovet motsvarande sex parkeringsplatser avseende 
byggnationen kan anses vara tillgodosett genom de åtgärder som beskrivs i avtalen. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 14 september 2022 
 Nyttjanderättsavtal 
 Lägeskarta 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Patrik Linde (S) föreslår med instämmande från Per Vorberg (M) att 
kommunstyrelsen återremitterar ärendet för förtydligande av texten och intentionen samt för 
att möjliggöra en informationsdragning för kommunstyrelsen. 
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Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan bifalla Patrik Lindes förslag och finner att så 
sker. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 378  Dnr 2022KS476 

Uppdrag att utreda användningen av allmän platsmark i Alhagen, 
Mölnlycke  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att i dialog med de boende utreda användningen 
av allmän platsmark i Alhagen, Mölnlycke. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2016 § 79 att anta ny detaljplan för Mölnlycke 
1:55 m.fl., Alhagen i Mölnlycke. Alhagen är ett bostadsområde med villabebyggelse som 
byggdes ut under 1900-talets första hälft. Vägarna i Alhagen tillhörde tidigare Mölnlycke 
vägförening och området var under lång tid förhållandevis avskilt från övriga delar av 
Mölnlycke. Allteftersom Alhagen byggdes ut har delar av områdets allmänna ytor succesivt 
kommit att nyttjats för privata ändamål av de boende i området. Den nu gällande detaljplanen 
anger att ytorna i området utanför villafastigheterna och gemensamhetsytan är allmän 
platsmark, i form av gata eller park. 
  
Utbyggnaden av Mölnlycke tätort och bostäder i Mölnlycke fabriker har lett till att fler 
besöker Alhagen idag. Besökare till Wendelsbergsparken och boende i Mölnlycke fabriker 
använder gatorna i Alhagen för parkering och fler besökare från närområdet promenerar i 
området. Förvaltningen bedömer därför att det finns ett behov att utreda den allmänna 
platsens funktion i Alhagen.  
  
I takt med att Alhagen blir en alltmer integrerad del av Mölnlycke genom fortsatta 
förtätningar i närområdet är det särskilt angeläget att se över möjliga alternativ för att hantera 
den rådande situationen. För att uppnå långsiktigt hållbara lösningar, för såväl boende som 
andra kommuninvånare och besökare, behövs en översyn av allmän platsmark i Alhagen som 
innefattar dialog med de boende i området. 

  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 21 september 2022 
 Plankarta Alhagen 
 Planbeskrivning Alhagen 
 Kommunfullmäktiges beslut den 20 juni 2016 § 79 
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Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 379  Dnr 2022KS546 

Initiativärende om uppdrag att utreda förutsättningar och kostnader 
för fria skolkort inom Zon A+B+C från 12 år  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att utreda förutsättningar och kostnader för fria 
skolkort inom Zon A+B+C från 12 år. 
  
Redovisning av uppdraget ska ske senast i maj 2023. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Håkan Eriksson (KD) har initierat ett ärende  om uppdrag att utreda förutsättningar och 
kostnader för fria skolkort inom Zon A+B+C från 12 år. 
  

Beslutsunderlag 
 Skrivelse från Håkan Eriksson (KD) om att utreda förutsättningar och kostnader för 

fria skolkort inom Zon A+B+C från 12 år 
  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Håkan Eriksson (KD) föreslår att kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att utreda 
förutsättningar och kostnader för fria skolkort inom Zon A+B+C från 12 år samt att 
redovisning av uppdraget ska ske senast i maj 2023. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan bifalla Håkan Erikssons förslag och finner att 
så sker. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 380  Dnr 2022KS443 

Initiativärende om att utreda kostnaden tillköp kollektivtrafik zon-A  
 

Sammanfattning av ärendet 
Peter Arvidsson (SD) meddelar att han tar tillbaka ärendet på sammanträdet. 
 

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

52 / 73



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-10-27 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 381  Dnr 2021KS767 

Svar på medborgarförslag om gång- och cykelbana mellan 
Rävlanda och Bollebygd  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslagen. 
  

Reservation 
Patrik Linde (S), Ulla-Karin Johansson (S) och Thomas Gustafsson (S) reserverar sig skriftligt 
mot beslutet i bilaga 5. 
  
Roland Jonsson (MP) reserverar sig mot beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 3 mars 2022 § 10 att remittera två likartade 
medborgarförslag om att bygga en gång- och cykelväg mellan Rävlanda och Bollebygd till 
kommunstyrelsen och uppdrog åt kommunstyrelsen att besluta i ärendena. I 
medborgarförslagen föreslås att kommunen anlägger en cykelväg mellan Rävlanda och 
Bollebygd då det i dagsläget saknas en säker och trafikseparerad cykelförbindelse mellan 
orterna. 
  
Förvaltningen håller med förslagsställarna om vikten av att utveckla trafiksäkra cykelvägar 
och att främja hållbara färdmedel för resor inom kommunen, bland annat genom cykling. Att 
bygga cykelväg längs alla vägsträckor där det finns en brist eller ett behov är emellertid inte 
möjligt givet de ekonomiska förutsättningarna och prioriteringar som måste göras. 
Kommunen prioriterar de satsningar som finns inom det regionala initiativet Cykelplan för 
Göteborgsregionen. 
  
Förvaltningen känner till behovet av förbättrade kommunikationer för gång- och cykling 
mellan Rävlanda–Bollebygd. Sträckan är intressant för utbyggnad och förvaltningen noterar 
förslagen i det kommande planeringsarbetet.  

  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 24 augusti 2022 
 Medborgarförslag om cykel- och gångbana Rävlanda–Bollebygd 
 Medborgarförslag om cykelbana Rävlanda–Bollebygd 
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 Svar på medborgarförslag den 4 september 2017 om trafiksituationen mellan Rävlanda 
och Bollebygd 

 Behovsanalys av tätortssammanbindande cykellänkar (2009) 
 Strategi för ökad cykling i Västra Götaland (2016) 
 Kommunstyrelsens beslut den 2 maj 2017 § 126 
 Cykelplan för Göteborgsregionen (2020) 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen, i enlighet med förvaltningens förslag, avslår 
medborgarförslagen. 
  
Patrik Linde (S) föreslår med instämmande av Thomas Gustafsson (S), Roland Jonsson (MP) 
och Peter Arvidsson (SD) att kommunstyrelsen bifaller medborgarförslagen. 
  

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 
Kommunstyrelsen 

 

  

Sammanträdesdatum  
2022-10-27  

 

Voteringslista: § 381 
Ärende: Svar på medborgarförslag om gång- och cykelbana mellan Rävlanda och 
Bollebygd,  2021KS767 
 
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   
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  
Tony Wahl (C), ersättare X   
Thomas Gustafsson (S), ersättare  X  
Resultat 8 5 0 
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Bilaga 5 till kommunstyrelsens protokoll 2022-10-27 § 381 

Reservation: 

Svar på medborgarförslag om gång och cykelbana mellan Rävlanda 
och Bollebygd 

 

Gång och cykelvägar är en viktig satsning för en hållbar kommun. En 
investering i hållbara transportlösningar är central för att möjliggöra 
klimatmål som minskar våra utsläpp. Utan satsningar inom detta 
område så kommer en minskning av utsläpp vara svårt.  
 
Det är dessutom en säkerhetsfråga. Den del av vägen inom vår 
kommun som inte har gång och cykelväg är en farlig väg att 
promenera och cykla på.  

Denna satsning skulle dessutom leda till bättre möjligheter för 
motion vilket dessutom skulle påverka folkhälsan positivt.  

 

Av dessa anledningar valde vi att rösta för medborgarförslaget. När 
majoriteten valde att inte anta medborgarförslaget valde vi av ovan 
nämnda anledningar att reservera oss mot beslutet. 

 

För Socialdemokraterna 
Patrik Linde 
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§ 382  Dnr 2022KS245 

Svar på medborgarförslag om gång- och cykelbana mellan Hindås 
och Landvetter  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 
  

Reservation 
Patrik Linde (S), Ulla-Karin Johansson (S) och Thomas Gustafsson (S) reserverar sig skriftligt 
mot beslutet i bilaga 6. 
  
Roland Jonsson (MP) reserverar sig mot beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 maj 2022 § 82 att remittera ett medborgarförslag om 
att bygga en gång- och cykelbana mellan Hindås och Landvetter till kommunstyrelsen och 
uppdrog åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet. I medborgarförslaget föreslås att 
kommunen anlägger en gång- och cykelväg mellan Landvetter och Hindås i samband med att 
överföringsledningar för VA byggs ut mellan orterna. 
  
Förvaltningen håller med förslagsställaren om vikten av att utveckla trafiksäkra cykelvägar 
och att främja hållbara färdmedel för resor inom kommunen, bland annat genom cykling. 
Trafikverket är väghållare på den aktuella sträckan, vilket betyder att kommunen inte själv 
kan bestämma om en utbyggnad av gång- och cykelväg. Under planeringsarbetet med att 
bygga ut överföringsledningarna förde kommunen en dialog med Trafikverket om ett 
samförläggande av gång- och cykelväg och fick då beskedet att sträckan inte var prioriterad 
för utbyggnad. 
  
Då projektet med att bygga ut VA-överföringsledningar mellan Landvetter och Hindås är 
fullbordat inom kort bedömer förvaltningen att en samförläggning av gång- och cykelväg inte 
längre är möjlig. 

  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 15 september 2022 
 Medborgarförslag 
 Kommunfullmäktiges beslut den 30 januari 2012 § 4 

  

57 / 73



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-10-27 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen, i enlighet med förvaltningens förslag, avslår 
medborgarförslaget. 
  
Patrik Linde (S) föreslår 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 8 ja-röster och 5 nej-röster bifaller kommunstyrelsen Per Vorbergs förslag. Hur var och 
en röstade framgår av omröstningslista 6. 
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2022-10-27  

 

Voteringslista: § 382 
Ärende: Svar på medborgarförslag om gång- och cykelbana mellan Hindås och Landvetter,  
2022KS245 
 
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   
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  
Tony Wahl (C), ersättare X   
Thomas Gustafsson (S), ersättare  X  
Resultat 8 5 0 
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Bilaga 6 till kommunstyrelsens protokoll 2022-10-27 § 382 

Reservation: 

Svar på medborgarförslag om gång och cykelbana mellan Hindås och 
Landvetter 

 

Gång och cykelvägar är en viktig satsning för en hållbar kommun. En 
investering i hållbara transportlösningar är central för att möjliggöra 
klimatmål som minskar våra utsläpp. Utan satsningar inom detta 
område så kommer en minskning av utsläpp vara svårt.  
 
Det är dessutom en säkerhetsfråga. Den del av vägen som inte har 
gång och cykelväg är en farlig väg att promenera och cykla på.  

Denna satsning skulle dessutom leda till bättre möjligheter för 
motion vilket dessutom skulle påverka folkhälsan positivt.  

 

Av dessa anledningar valde vi att rösta för medborgarförslaget. När 
majoriteten valde att inte anta medborgarförslaget valde vi av ovan 
nämnda anledningar att reservera oss mot beslutet. 

 

För Socialdemokraterna 
Patrik Linde 
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§ 383  Dnr 2022KS77 

Svar på medborgarförslag om att kommunen tar över den del av 
Vällsjövägen som tillhör Pixbo vägförening  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget besvarat. 
  
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en konsekvensbeskrivning för ett 
övertagande av Vällsjövägen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 3 mars 2022 § 10 att remittera ett medborgarförslag om att 
kommunen tar över den del av Vällsjövägen som tillhör Pixbo vägförening till 
kommunstyrelsen och uppdrog åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet. I medborgarförslaget 
beskrivs att en cirka 400 meter lång sträcka av Vällsjövägen tillhör Pixbo vägförening. Längs 
sträckan finns 13 fastigheter som årligen får betala en avgift på 1800 kr till vägföreningen, 
vilket resterande fastighetsägare på Vällsjövägen inte behöver betala. Enligt förslagsställaren 
är uppdelningen orättvis då hela Vällsjövägen nyttjas som genomfartsled till de nya delarna av 
Pixbo och Vällsjöskolan.  
  
Förvaltningen bedömer att det finns omständigheter som talar för att kommunen bör vara 
väghållare för hela Vällsjövägen.  
  
Även om kommunens tidigare strategi för att överta enskilda vägar är upphävd finns det 
fortfarande en möjlighet att överta enskilda vägar genom detaljplaneändringar. Förvaltningens 
översiktliga bedömning är att det finns ett behov att utreda om kommunen i framtiden ska 
överta Vällsjövägen. För att klarlägga förutsättningarna för ett övertagande behöver 
förvaltningen ta fram en konsekvensbeskrivning av övertagandets omfattning och kostnader, 
med utgångspunkt i likställighetsprincipen.  

  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse den 18 augusti 2022 
 Medborgarförslag 
 Kommunfullmäktiges beslut den 30 januari 2012 § 3 
 Kommunfullmäktiges beslut den 31 mars 2022 § 49 
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Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 384  Dnr 2022KS313 

Revidering av Instruktion för ungdomsrådet  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen antar Instruktion för ungdomsrådet 2023. Instruktionen gäller från och med 
den 1 januari 2023.  
  
Kommunstyrelsen upphäver Instruktion för ungdomsrådet, antagen av kommunstyrelsen den 
29 augusti 2019, § 210. Instruktionen tillämpas dock till och med den 31 december 2022. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Den 29 augusti 2019 § 210 fastställdes nuvarande Instruktion för ungdomsrådet. Det har 
sedan dess genomförts kontinuerliga utvärderingar av ungdomsrådet och styrgruppen för 
ungas inflytande där det framkommit att ändringar i instruktionen bör göras för att bättre 
spegla rådets uppdrag. 
  
Det har även skett en organisationsförändring i sektorn för utbildning, kultur och fritid vilket 
gör att formalia i dokumentet behöver uppdateras. Med anledning av detta har förvaltningen 
arbetat fram en ny version av Instruktion för ungdomsrådet.  
  
I januari 2023 upprättas en ny nämnd vid namn utbildning-, kultur- och fritidsnämnd som 
övertar välfärdsnämndens ansvarsområde. Eftersom utbildning-, kultur- och fritidsnämnden 
kommer att ha det politiska ansvaret för verksamheterna inom utbildning, kultur och fritid 
gäller Instruktion för ungdomsrådet 2023 från och med den 1 januari 2023 och den nu 
gällande instruktionen tillämpas till och med den 31 december 2022. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 7 oktober 2022 
 Instruktion för ungdomsrådet 2023 (nytt förslag) 
 Instruktion för ungdomsrådet, antagen av kommunstyrelsen den 29 augusti 2019 § 210 
 Gällande instruktion för ungdomsrådet med markeringar med anledning av 

ändringsförslag 
 

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

63 / 73



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-10-27 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 385  Dnr 2022KS5 

Anmälan av personuppgiftsincidenter till kommunstyrelsen  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar anmälan av personuppgiftsincidenter. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Dataskyddsförordningen GDPR trädde i kraft 2018 och syftar till att skydda den enskildes 
grundläggande rättigheter och friheter. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för den 
behandling av personuppgifter som sker inom kommunstyrelsens verksamhet. 
Kommunstyrelsen är därtill personuppgiftsansvarig för gemensamma behandlingar som följer 
av kommunstyrelsens samordningsansvar. 
  
Enligt dataskyddsförordningen är en personuppgiftsincident en säkerhetsincident som leder 
till oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring eller till obehörigt röjande av eller 
obehörig åtkomst till de personuppgifter som överförts, lagrats eller på annat sätt behandlats. 
  
Enligt Härryda kommuns rutin för hantering av personuppgiftsincidenter ska alla 
personuppgiftsincidenter rapporteras skyndsamt. Det gäller även om incidenten hunnit bli 
åtgärdad. Om det är troligt att personuppgiftsincidenten medför en risk för de registrerades 
rättigheter och friheter ska den anmälas till Integritetsskyddsmyndigheten inom 72 timmar 
efter det att den har upptäckts. 
  
Personuppgiftsincidenter som sker inom kommunstyrelsens verksamhet anmäls till 
kommunstyrelsen två gånger per år (april och oktober) och redovisas i förteckningen Anmälan 
av personuppgiftsincidenter. 
  
En personuppgiftsincident har anmälts inom kommunstyrelsens verksamhet under 
tidsperioden 5 mars 2022 till och med 26 september 2022. Förvaltningen ser löpande över 
vilka förbättringsåtgärder som behöver vidtas på sikt. 

  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 27 september 2022 
 Anmälan av personuppgiftsincidenter till kommunstyrelsen för perioden 5 mars 2022 

till och med 26 september 2022 
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Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 386 

Avsägelse från Sven Karlsson (M) som ledamot i rådet för idéburna 
organisationer, samt fyllnadsval 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen entledigar Sven Karlsson (M) som ledamot i rådet för idéburna 
organisationer. 
  
Kommunstyrelsen utser Tommy Brundin (M) som ledamot i rådet för idéburna 
organisationer. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Sven Karlsson (M) avsäger sig i skrivelse daterad 6 oktober 2022 som ledamot i rådet för 
idéburna organisationer. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 387  Dnr 2022KS24 

Delgivning: Nya ägardirektiv för Förbo AB  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen delges följande: 

 Noteringar ägarråd 2022-09-29 
 Ägardirektiv 2022-09-29 
 Värdeöverföringar från allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag för 

räkenskapsåret 2020 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 388  Dnr 2022KS24 

Delgivningar 2022  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen delges följande: 

 Protokoll Landvetter Södra 2022-08-24 
 Samordningsförbundet Insjöriket Protokoll styrelsemöte 220923 
 Dataskyddsombud - Rapport, Missiv och samverkansavtal  
 Protokoll ÖP-utskottet 2022-09-26 
 Protokoll pensionärsrådet 2022-09-15 
 Beslut KF - Mölndal stad - Förslag till ny organisation för Räddningstjänstförbundet 
 Protokoll rådet för tillgänglighet och delaktighet 2022-09-19 
 Protokoll RFIO 2022-09-07 
 §188 VFN Förlängning av länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa 2023-2024 
 ÖP-utskottet 2022-10-10 §§ 62-69 
 Protokoll HVAAB 221011 
 Tolkförmedling väst - Delårsrapport 2022 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 389  Dnr 2022KS9 

Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst 2022  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen delges delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst. Förteckning över 
anmälda delegationsbeslut, daterad den 17 oktober 2022, föreligger. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 390  Dnr 2022KS71 

Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för samhällsbyggnad 
2022  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen delges delegationsbeslut från sektorn för samhällsbyggnad. Förteckning 
över anmälda delegationsbeslut, daterad den 10 oktober 2022, föreligger. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 391  Dnr 2022KS2 

Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för teknik och 
förvaltningsstöd 2022  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen delges delegationsbeslut från sektorn för teknik och förvaltningsstöd. 
Förteckning över anmälda delegationsbeslut, daterad den 17 oktober 2022, föreligger. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 392  Dnr 2022KS34 

Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning, kultur 
och fritid 2022  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen delges delegationsbeslut från sektorn för utbildning, kultur och fritid. 
Förteckning över anmälda delegationsbeslut, daterad den 12 oktober 2022, föreligger. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 393  Dnr 2022KS27 

Anmälan av delegationsbeslut från kommunledning och 
funktionerna: Utveckling, Personal, Ekonomi och upphandling 2022  
 
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 13 oktober 2022, föreligger. 
 

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