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Köp av sporthall i Mölnlycke fabriker 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner fastighetsöverlåtelseavtal mellan Härryda 
kommun och KB Myran 342 gällande sporthall i Mölnlycke fabriker. 
 
Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner 
fastighetsöverlåtelseavtalet uppdrar kommunstyrelsen åt kommundirektören 
att underteckna avtalet. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsen beslutade den 10 februari 2022 §57 att ge förvaltningen i 
uppdrag att, inom befintliga ekonomiska ramar, föra 
förhandlingar om förvärv av idrottshall och ytterligare utrymmen i 
Mölnlycke fabriker.  
 
Lokalerna omfattar en sporthall samt tillhörande korridor och förrådsyta i 
byggnad 25. Sammantagen yta för dessa lokaler är enligt avtalet 2140 kvm 
där sporthallen är på 1660 kvm. Sporthallen motsvarar en idrottshall av 
fullstorlek för att möta upp olika typer av idrottsutövande.  
 
Under 2022 har förvaltningen genomfört förhandlingar med KB 
Myran/Wallenstam AB. Förvaltningen har utifrån dessa förhandlingar 
tillsammans med säljaren tagit fram förslag till köpeavtal för del av 
Mölnlycke (1:168). Enligt upprättat avtalsförslag köper Härryda kommun 
sporthallen, byggnad 25 och tillhörande korridor i Mölnlycke fabriker för 45 
mnkr. 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 18 november 2022 
 Fastighetsöverlåtelseavtal med bilagor  
 Kommunstyrelsens beslut den 23 september 2021, § 319 
 Kommunstyrelsens beslut den 18 november 2021, § 407 
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 Kommunstyrelsens beslut den 10 februari 2022, § 57 
 Lägeskarta Mölnlycke fabriker 

 
 
Ärendet 
 
Bakgrund till köpet 
I samband med att kommunfullmäktige behandlade budgeten inför år 2022 
den 17 juni 2021 § 127 avsattes ett investeringsutrymme för att täcka 
behovet av ytterligare en idrottshall i Mölnlycke. 
 
Mot bakgrund av kommunfullmäktiges beslut uppdrog kommunstyrelsen 
den 23 september 2021 § 319 åt förvaltningen att ta fram förslag på hur 
behovet av ytterligare idrottshall i Mölnlycke kunde tillgodoses. Utifrån 
uppdraget utredde förvaltningen olika alternativ som var möjliga för att 
tillgodose behovet av ytterligare en idrottshall i Mölnlycke. Förvaltningen 
bedömde, utifrån utredningen, att köp av idrottshall i Mölnlycke fabriker var 
det bästa alternativet. 
 
Kommunstyrelsen beslutade i samband med beslut om verksamhetsplan den 
18 november 2021 § 407 att avsätta 50 mnkr i investeringsbudget för 
sporthall i Mölnlycke 2022.  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 10 februari 2022 §57 att ge förvaltningen i 
uppdrag att, inom befintliga ekonomiska ramar, föra 
förhandlingar om förvärv av idrottshall och ytterligare utrymmen i 
Mölnlycke fabriker.  
 
Genomförda förhandlingar 
Förvaltningen har utifrån kommunstyrelsens uppdrag fört förhandlingar med 
KB Myran/Wallenstam AB om förvärv av idrottshall och ytterligare 
utrymmen i Mölnlycke fabriker. Wallenstam inkom med ett erbjudande till 
förvaltningen om köp av sporthall den 6 maj 2021 till en köpeskilling om 
49,8 mnkr. Förvaltningen mottog erbjudandet men vid den tidpunkten fanns 
inget uppdrag om att tillskapa ytterligare en idrottshall i Mölnlycke.  
 
Den 17 december 2021 inkom ett nytt erbjudande från Wallenstam om köp 
av sporthall samt byggnad 25 med tillhörande korridor för en sammanlagd 
kostnad om 56 mnkr. Förvaltningen såg positiva samordningseffekter med 
att även inkludera byggnad 25 i affären.  
 
Efter fortsatta förhandlingar under vår och höst 2022 har överenskommelse 
nåtts om en köpeskilling om 45 mnkr. Förvaltningen har låtit Svefa 
genomföra en fastighetsvärdering i syfte att säkerställa att marknadsmässigt 
pris inte överskrids. Den överenskomna köpeskillingen ligger inom ramen 
för den redovisade fastighetsvärderingen.  
 
Förvaltningen har utifrån dessa förhandlingar tillsammans med säljaren tagit 
fram förslag till köpeavtal för del av Mölnlycke (1:168). Enligt upprättat 
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avtalsförslag köper Härryda kommun sporthallen, byggnad 25 och 
tillhörande korridor i Mölnlycke fabriker. 
 
Tillträde 
Tillträde till och betalning för fastigheten sker 5 bankdagar efter att 
kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft alternativt efter att alla 
separata åtaganden är uppfyllda. Köpet är också villkorat av beslut om 
fastighetsreglering för fastighetsbildning där Mölnlycke 1:168 ska regleras 
in i fastigheten Mölnlycke 1:170 (Gymnastik och trampolinhall.) Detta 
villkor ska vara uppfyllt senast den 31 maj 2024 annars är avtalet utan 
verkan. I sådana fall ska Wallenstam betala tillbaka köpeskillingen i sin 
helhet till Härryda kommun.  
 
Förutsatt att alla nödvändiga åtgärder är genomförda av säljaren bedömer 
förvaltningen att lokalerna kan tas i bruk under andra kvartalet 2023. 
 
Ekonomi 
Förvaltningen har i samband med redovisning av kommunstyrelsens 
uppdrag redovisat att det, sannolikt, billigaste alternativet för att tillskapa en 
enkel hall är att kommunen bygger i egen regi, medan det 
verksamhetsmässigt bästa alternativet är köp av idrottshall i Mölnlycke 
fabriker. 
 
I investeringsbudgeten för år 2022 finns 50 mnkr budgeterat. Förvaltningens 
bedömning är att beloppet kommer att täcka de utgifter ett övertagande av 
hallen innebär. Utöver köpeskillingen kommer bland annat utgifter för att 
det skall finnas lås, larm och passagesystem till lokalerna samt 
verksamhetsanpassningar och viss utrustning att tillkomma. 
 
Driftkostnaderna är budgeterade till 3 mnkr, vilket bedöms täcka de ökade 
kostnaderna för verksamheten. Om lokalerna i byggnad 25 kan användas för 
Fritidsbanken kan det på sikt leda till en minskad hyreskostnad på ca 200 
tkr.  
 
Lokalernas användningsområde 
Lokalerna omfattar en sporthall samt tillhörande korridor och förrådsyta i 
byggnad 25. Sammantagen yta för dessa lokaler är enligt avtalet 2140 kvm 
där sporthallen är på 1660 kvm. Sporthallen motsvarar en idrottshall av 
fullstorlek för att möta upp olika typer av idrottsutövande.  
 
Sporthallen kommer läggas in i föreningsservice bokningssystem och tider 
kommer fördelas till kommunens föreningar. Förrådsutrymmen i byggnad 
25 kommer bland annat användas till förvaring för eventverksamhet i 
Wallenstam arena samt skapa möjligheter för utökad föreningsverksamhet i 
det idrottskluster som nu tillskapas i Mölnlycke fabriker. Eventuellt kan 
Fritidsbanken, på sikt, rymmas i byggnad 25. Korridoren som ingår i köpet 
kommer knyta an Wallenstam arena med den nya sporthallen men också till 
gymnastik- och trampolinhallar som ligger placerade längs med 
Långenäsvägen. Tillskottet av denna fastighet bidrar till att skapa rörlighet 
mellan de olika idrottshallar som är placerade i Mölnlycke fabriker. 
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Peter Lönn Bo Ekström 
Kommundirektör Ekonomichef 
 
 

Page 7 of 206



Page 8 of 206



Page 9 of 206



Page 10 of 206



Page 11 of 206



Page 12 of 206



Page 13 of 206



Page 14 of 206



Page 15 of 206



Page 16 of 206



Page 17 of 206



Page 18 of 206



Page 19 of 206



Page 20 of 206



Page 21 of 206



Page 22 of 206



Page 23 of 206



Page 24 of 206



Page 25 of 206



Page 26 of 206



Page 27 of 206



Page 28 of 206



Page 29 of 206



Page 30 of 206



Page 31 of 206



Page 32 of 206



Page 33 of 206



Page 34 of 206



Page 35 of 206



Page 36 of 206



Page 37 of 206



Page 38 of 206



Page 39 of 206



Page 40 of 206



Page 41 of 206



Page 42 of 206



Page 43 of 206



Page 44 of 206



Page 45 of 206



Page 46 of 206



Page 47 of 206



Page 48 of 206



Page 49 of 206



Page 50 of 206



Page 51 of 206



Page 52 of 206



Page 53 of 206



Page 54 of 206



Page 55 of 206



Page 56 of 206



Page 57 of 206



Page 58 of 206



Page 59 of 206



Bilaga 1.7 Fastighetsreglering 
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ANSÖKAN OM FASTIGHETSREGLERING 

1 Parter 

(1) KB Myran nr 342, org.nr 916852-7134,  
i egenskap av lagfaren ägare till Härryda Mölnlycke 1:168; 

(2) Wallenstam Fastigheter 202 AB, org.nr 559083-5541 
i egenskap av lagfaren ägare till Härryda Mölnlycke 1:165; 

(3) Härryda kommun, org.nr 212000-1264,  
i egenskap av lagfaren ägare till Härryda Mölnlycke 1:170 

Var och en benämns nedan enskilt ”Part” och gemensamt ”Parterna”.  

2 Ansökan 

Parterna ansöker härmed gemensamt om följande förrättningsåtgärder.  

2.1 Fastighetsreglering  

2.1.1 Fastighetsreglering avseende del av Mölnlycke 1:168 till Mölnlycke 1:170. Till grund för 
fastighetsregleringen läggs ett jordabalksfång (”Köpeavtalet”), se Bilaga 1.  

2.1.2 Officialservitut med rättighetsbeteckning 1401-2021/37.4 ska ändras så att det även 
omfattar figur C, se bilaga 2. 

Ändamål: Rätt att förnya vattenkanaler och ledningar, till förmån för Mölnlycke 1:168, 
belastar Mölnlycke 1:170. 

2.2 Nybildning av servitut 

2.2.1 Servitut ska upplåtas för ändamålet tillträde. Servitutet ska gälla till förmån för Mölnlycke 
1:168 och till last för Mölnlycke 1:170 och innebära en rätt till tillträde för underhåll av 
fasader och tak ovanpå byggnad 12 och 19. 

2.2.2 Servitut ska upplåtas för ändamålet kommunikationsyta. Servitutet ska gälla till förmån 
för Mölnlycke 1:168 och till last för Mölnlycke 1:170 och innebära en rätt att nyttja 
kommunikationsyta för passage, se figur A bilaga 2. 

2.2.3 Servitut ska upplåtas för ändamålet värmepumpar. Servitutet ska gälla till förmån för 
Mölnlycke 1:165 och till last för Mölnlycke 1:170 och innebära en rätt att nyttja, 
underhålla och förnya värmepumpar. Förmånsfastigheten ska även ges rätt att tillträda 
servitutsområdet inom byggnad 25. 

2.2.4 Servitut ska upplåtas för ändamålet tillträde. Servitutet ska gälla till förmån för Mölnlycke 
1:170 och till last för Mölnlycke 1:168 och innebära en rätt till tillträde för underhåll av 
fasader på byggnad 25. 

2.2.5 Servitut ska upplåtas för ändamålet installationer. Servitutet ska gälla till förmån för 
Mölnlycke 1:168 och till last för Mölnlycke 1:170 och innebära en rätt att nyttja, 
underhålla och förnya spillvattenledningar, kall- och varmvattenledningar samt el-stege 
med elkablage.  

2.2.6 Servitut ska upplåtas för ändamålet kommunikationsyta. Servitutet ska gälla till förmån 
för Mölnlycke 1:170 och till last för Mölnlycke 1:168 och innebära en rätt att nyttja 
entrépartier och kommunikationsyta i korridor plan 1 för passage, se figur B1 samt nyttja 

Page 60 of 206



Bilaga 1.7 Fastighetsreglering 

3(4) 

entréparti och kommunikationsyta i korridor (ca 4 m lång) för utrymning och entré till plan 
2 (entresolplan sporthall) för rörelsehindrade, se figur B2. 

2.2.7 Servitut ska upplåtas för ändamålet takavvattning. Servitutet ska gälla till förmån för 
Mölnlycke 1:168 och till last för Mölnlycke 1:170 och innebära en rätt att från 
förmånsfastigheten släppa dagvatten på belastad fastighets tak- och dagvattensystem.  

2.2.8 Servitut ska upplåtas för ändamålet takavvattning. Servitutet ska gälla till förmån för 
Mölnlycke 1:170 och till last för Mölnlycke 1:168 och innebära en rätt att från 
förmånsfastigheten släppa dagvatten på belastad fastighets tak- och dagvattensystem.  

2.2.9 De servitut som ska bildas enligt denna punkt 2.2 benämns gemensamt som 
”Servituten”. 

2.3 Nybildning av gemensamhetsanläggning 

2.3.1 Ändamål: Sprinkleranläggning  

Gemensamhetsanläggning består av: 

- Sprinkleranläggning med tillhörande anordningar och ledningar 

(i) Deltagande fastigheter är Mölnlycke 1:168 och 1:170.  

(ii) För anläggningen upplåts utrymme inom Mölnlycke 1:168 och 1:170. 

(iii) Anläggningen är utförd 

(iv) Andelstal ska fördelas enligt följande 

Mölnlycke 1:168: 12 andelar 

Mölnlycke 1:170: 1 andel 

3 Verkan på befintliga rättigheter 

3.1 Officialservitut med rättighetsbeteckning 1401-1322.1 ska efter fastighetsregleringen belasta 
Mölnlycke 1:170 i stället för Mölnlycke 1:168. 

Omfattning: Rätt att nyttja yta för utrymning korridor plan 1 utanför omklädningsrummen och 
spelarentre plan 2, till förmån för Mölnlycke 1:160. 

3.2 Officialservitut med rättighetsbeteckning 1401-1322.2 ska efter fastighetsregleringen belasta 
Mölnlycke 1:170 i stället för Mölnlycke 1:168 

Omfattning: Rätt att nyttja gångväg till spelarentre, till förmån för Mölnlycke 1:160. 

3.3 Officialservitut med rättighetsbeteckning 1401-1322.3 ska efter fastighetsregleringen även 
belasta Mölnlycke 1:170. 

Omfattning: Rätt att anlägga, underhålla, förnya infästning i stomme samt anslutande tätskikt till 
angränsande byggnader, till förmån för Mölnlycke 1:160. 

3.4 Officialservitut med rättighetsbeteckning 1401-1322.4 ska efter fastighetsregleringen även 
belasta Mölnlycke 1:170. 

Omfattning: Rätt till tillträde för att underhålla fasader ovanpå byggnad 12, 16 och 19, till förmån 
för Mölnlycke 1:160. 
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3.5 Officialservitut med rättighetsbeteckning 1401-1322.9 ska efter fastighetsregleringen gälla till 
förmån för Mölnlycke 1:170 istället för Mölnlycke 1:168 

Omfattning: Rätt till tillträde för att underhålla fasader byggnad 25, belastar Mölnlycke 1:160. 

3.6 Officialservitut med rättighetsbeteckning 1401-1322.10 ska efter fastighetsregleringen gälla till 
förmån för Mölnlycke 1:170 istället för Mölnlycke 1:168. 

Omfattning: Rätt att anlägga, underhålla och förnya utskjutandetak byggnad 25, belastar 
Mölnlycke 1:160. 

3.7 Officialservitut med rättighetsbeteckning 1401-2021/37.8 ska upphävas 

Omfattning: Rätt att nyttja kommunikationsytor (korridoren), till förmån för Mölnlycke 1:170. Ny 
rättighet bildas till förmån för Mölnlycke 1:168 och belastar Mölnlycke 1:170, se ovan. 

3.8 Officialservitut med rättighetsbeteckning 1401-2021/37.3 ska upphävas 

Omfattning: Rätt att bibehålla, nyttja och förnya fläktrum, inklusive bärande konstruktion, 
yttervägg, samt ledningar för el och ventilation, samt rätt att nyttja gångbrygga, till förmån för 
Mölnlycke 1:168, belastar Mölnlycke 1:170.  

3.9 Mölnlycke 1:168 samtliga andelar i Mölnlycke ga:9 ska i enlighet med 42 § anläggningslagen 
fördelas till Mölnlycke 1:170 

3.10 Mölnlycke 1:168 samtliga andelar i Mölnlycke ga:12 ska i enlighet med 42 § anläggningslagen 
fördelas till Mölnlycke 1:170 

3.11 Mölnlycke 1:168 har andelstal 90 i Mölnlycke ga:13 sektion 1. Av Mölnlycke 1:168 andel i ga:13 
sektion 1 ska 15 andelar fördelas, i enlighet med 42 § anläggningslagen, fördelas till Mölnlycke 
1:170 

4 Ersättning  

4.1 Ersättningen ska betalas i enlighet med Köpeavtalet, se punkt 2.1.  

5 Tillträde 

5.1 Formellt tillträde sker när förrättningen har vunnit laga kraft och registrerats i fastighetsregistret. 
Det civilrättsliga tillträdet ska ske i enlighet med Köpeavtalet, se bilaga 1.  

6 Förrättningskostnader 

Parterna ska dela lika på samtliga förrättningskostnader. 

7 Förrättningsakten 

Förrättningshandlingarna ska sändas till Parterna med ett exemplar vardera. 

 

_____________________________________________ 
Signatursida följer  
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Denna handling har upprättats i tre (3) exemplar, av vilka Parterna har tagit vars ett exemplar och ett 
har skickats till lantmäterimyndigheten.  

 

 

(Ort) den __               (Ort) den __  

        

 

______________________    ______________________ 
För KB Myran nr 342     För Härryda kommun 

 

(Ort) den __ 

 

______________________ 

Wallenstam Fastigheter 202 AB 

  

 

    

Bilagor: 

1. Köpeavtal 

2. Karta med nybildade servitut 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-09-23 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 319  Dnr 2021KS492 

Uppdrag att ta fram förslag på hur behovet av ytterligare idrottshall 
i Mölnlycke ska tillgodoses  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på hur behovet av ytterligare 
idrottshall i Mölnlycke ska tillgodoses. Resultatet ska delges välfärdsnämnden. 
  
Kommunstyrelsen delger välfärdnämnden beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2021 § 128 om budget 2022 med plan för perioden 
2023-2026 samt mål och inriktningar för Härryda kommun. I underlag för beslutet beskriver 
majoriteten att man ser ett behov av ytterligare en idrottshall i Mölnlycke och att man i 
budgeten skapat utrymme för detta 2022. Beslutet innebär inte att det ekonomiska utrymmet 
är exakt fastställt, utan detta görs i kommunstyrelsen avseende eventuell investering samt i 
välfärdsnämnden när det gäller driftkostnad. 
  
Förnärvarande pågår detaljplanearbete för två idrottshallar i Mölnlycke, dels i anslutning till 
Fridaskolan dels mellan Djupedalskolan och Furuhällsskolan. De aktörer som planerar att 
bygga dessa idrottshallar har efterfrågat kommunens intresse av att hyra hallarna utanför 
skoltid. Kommunen har även fått en förfrågan från Wallenstam AB om intresset för att köpa 
ytterligare en hall från bolaget placerad i Mölnlycke fabriker. Utifrån det fattade beslutet ser 
förvaltningen ett behov av att ta fram ytterligare underlag inför beslut om lokalisering, 
ekonomi och driftsform. Underlaget ska kunna behandlas på respektive nämnd/styrelse i 
november 2021 i samband med antagande av verksamhetsplan. 
  
Underlaget bör omfatta: 

 en bedömning av var behovet i Mölnlycke av en tillkommande hall är störst 
 vilka faciliteter den bör innehålla 
 en bedömning av alternativa driftsformer 
 tidsaspekten på de olika alternativ som kan vara aktuella 
 en kostnadsbedömning av olika alternativ. 

  
Kommunstyrelsen är ansvarig för lokaler och välfärdnämnden är ansvarig för verksamhet som 
ska bedrivs i idrottshallen varför resultatet av uppdraget att delges välfärdsnämnden. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-09-23 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse den 13 september 2021 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Kersti Lagergren (M) att kommunstyrelsen, i 
enlighet med förvaltningens förslag, ger förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på hur 
behovet av ytterligare idrottshall i Mölnlycke ska tillgodoses, att resultatet ska delges 
välfärdsnämnden, samt att kommunstyrelsen delger välfärdnämnden beslutet. 
  
Patrik Linde (S) föreslår med instämmande av Roland Jonsson (MP) och Peter Arvidsson 
(SD) att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en analys av behovet av 
ytterligare en idrottshall i Mölnlycke samt en analys av hur detta eventuella behov kan 
tillgodoses, att resultatet ska delges välfärdsnämnden samt att kommunstyrelsen delger 
välfärdsnämnden beslutet 
  

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl. 18:41-18:46. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att han kommer ställa Per Vorbergs förslag mot Patrik Lindes förslag. 
  
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång. 
  
Per Vorbergs och Patrik Lindes förslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Per 
Vorbergs förslag. 
  
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att bifalla Per Vorbergs förslag 
Nej-röst för att bifalla 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  
2021-09-23  

 

Voteringslista: § 319 
Ärende: Uppdrag att ta fram förslag på hur behovet av ytterligare idrottshall i Mölnlycke ska 
tillgodoses,  2021KS492 
 
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   
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   
Tony Wahl (C), ersättare X   
Resultat 8 5 0 
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Kommunstyrelsen 
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§ 407  Dnr 2021KS330 

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

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

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

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

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

  

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

  

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

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

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

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

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

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

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

 

Protokollsanteckning 

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

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

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

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

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

Därför väljer vi att avstå från att delta i beslutet.   

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

 

Protokollsanteckning 

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

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

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

Därför väljer jag att avstå från att delta i beslutet.   

Miljöpartiet de gröna i Härryda 

Roland Jonsson 
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§ 57  Dnr 2021KS492 

Redovisning av uppdrag att ta fram förslag på hur behovet av 
ytterligare idrottshall i Mölnlycke kan tillgodoses  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdraget om att ta fram förslag på hur behovet av ytterligare 
idrottshall i Mölnlycke kan tillgodoses är genomfört och därmed avslutat. 
  
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att, inom befintliga ekonomiska ramar, föra 
förhandlingar om förvärv av idrottshall och ytterligare utrymmen i Mölnlycke fabriker. 
  
Kommunstyrelsen delger beslutet till välfärdsnämnden. 
  

Reservation 
Patrik Linde (S), Ulla-Karin Johansson (S) och Robert Langholz (S) reserverar sig mot 
beslutet skriftligt i bilaga 6. 
  
Peter Arvidsson (SD) och Roland Jonsson (MP) reserverar sig mot beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 23 september 2021 § 319 att ge förvaltningen i uppdrag att ta 
fram förslag på hur behovet av ytterligare idrottshall i Mölnlycke ska tillgodoses. Resultatet 
ska delges välfärdsnämnden. 
  
Förvaltningen har sett över de olika alternativ som i dagsläget är möjliga; köpa idrottshall i 
Mölnlycke fabriker, bygga egen idrottshall eller hyra alternativt köpa idrottshall vid planerade 
skolbyggnationer (Internationella Engelska skolan och Fridaskolan). Idrottshallens primära 
syfte är att vara en träningshall för olika idrotter.  
  
Förvaltningen bedömer att alternativen att hyra alternativt köpa idrottshall av IES eller 
Fridaskolan i det korta perspektivet inte kan tillgodose föreningarnas nuvarande behov. 
Förvaltningen bedömer också att byggnation av egen hall vid Mölnlycke företagspark inte blir 
en del i en helhet och frångår tanken om att samla flera hallar i närhet av varandra, det vill 
säga bilda ett kluster. Utifrån bedömningen anser förvaltningen att köp av hall i Mölnlycke 
fabriker är det bästa alternativet.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 4 januari 2022 
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 Karta över Mölnlycke med placering av de olika alternativen för idrottshall  
 Ritning idrottshall Mölnlycke fabriker  
 Uppdrag om att ta fram förslag på hur behovet av ytterligare idrottshall i Mölnlycke 

kan tillgodoses, kommunstyrelsen 23 september 2021 § 319 
  
  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen, i enlighet med förvaltningens förslag, 

 beslutar att uppdraget om att ta fram förslag på hur behovet av ytterligare idrottshall i 
Mölnlycke kan tillgodoses är genomfört och därmed avslutat. 

 uppdrar åt förvaltningen att, inom befintliga ekonomiska ramar, föra förhandlingar om 
förvärv av idrottshall och ytterligare utrymmen i Mölnlycke fabriker. 

 delger beslutet till välfärdsnämnden. 
  
Patrik Linde (S) föreslår med instämmande av Peter Arvidsson (SD) och Roland Jonsson 
(MP) att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen för att undersöka det 
verkliga behovet av en ny idrottshall i Mölnlycke samt för att utreda vilken ort som bäst 
skulle behöva en ny idrottshall i kommunen. 
  
Robert Langholz (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt Per Vorbergs förslag med 
ändringen att den andra beslutspunkten om att inleda förhandlingar stryks därför att det inte är 
en redovisning. 
  

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl. 19:03-19:06. 

 
Beslutsgång   
Ordföranden redovisar att han kommer att ställa återremiss mot att avgöra ärendet idag. Om 
kommunstyrelsen återremitterar ärendet görs det enligt Patrik Lindes förslag om återremiss. 
Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag kommer ordföranden ställa Per 
Vorbergs och Robert Langholz förslag mot varandra. 
 
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång.   
 
Återremiss och avgöra ärendet idag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att 
avgöra ärendet idag. 
  
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:   
Ja-röst för att avgöra ärendet idag  
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Nej-röst för att återremittera ärendet 
  
Med 8 ja-röster och 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att avgöra ärendet idag. Hur var 
och en röstade framgår av omröstningslista 10.    
  
Per Vorbergs och Robert Langholz förslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Per 
Vorbergs förslag. 
  
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att bifalla Per Vorbergs förslag 
Nej-röst för att bifalla Robert Langholz förslag 
  
Med 8 ja-röster och 5 nej-röster bifaller kommunstyrelsen Per Vorbergs förslag. Hur var och 
en röstade framgår av omröstningslista 11. 
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2022-02-10  

 

Voteringslista: § 57 
Ärende: Redovisning av uppdrag att ta fram förslag på hur behovet av ytterligare idrottshall i 
Mölnlycke kan tillgodoses,  2021KS492 
 
Omröstningslista 10 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
David Dinsdale (L), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande  X  
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Tony Wahl (C), ersättare X   
Resultat 8 5 0 

Omröstningslista 11 

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  
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Tony Wahl (C), ersättare X   
Resultat 8 5 0 
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Bilaga 6 till kommunstyrelsens protokoll 2022-02-10 § 57 

Reservation: Redovisning av uppdrag 
att ta fram förslag på hur behovet av 
ytterligare idrottshall i Mölnlycke kan 
tillgodoses. 
 

 

 

Denna fråga grundar sig i ett uppdrag från den politiska majoriteten. Majoriteten har, utan 
framtaget underlag gissat att det finns ett behov av ytterligare idrottshall i Mölnlycke. Vi 
Socialdemokrater tycker att man bör ta fram information och underlag innan man gör 
investeringar. Gör man inte detta riskerar man att ta fel beslut. 

Vi yrkade därför på en återremiss för att ta fram ett underlag som belyser behovet i 
Mölnlycke samt utreder vilken ort i kommunen som bäst behöver en ny idrottshall.  

Detta borde genomförts innan beslut togs i frågan. 

 
 

 

 

 

 

För Socialdemokraterna 

Patrik Linde
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