
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-09-29 

Plats och tid Rådasjön kl. 16:00-18:00, 20:55-21:55 

Beslutande ledamöter 
Per Vorberg (M) (ordförande) 
David Dinsdale (L) (vice ordförande) 
Patrik Linde (S) (2:e vice ordförande) 
Grim Pedersen (M) 
Kersti Lagergren (M) 
Ronny Sjöberg (C) 
Håkan Eriksson (KD) 
Martin Tengfjord (SP) 
Ulla-Karin Johansson (S) 
Roland Jonsson (MP) 
Peter Arvidsson (SD) 
Rickard Rosengren (M)  ersätter Mikael Johannison (M) 
Kristin Arplöw (S)  ersätter Robert Langholz (S) 

Ej tjänstgörande ersättare 
Ingemar Lindblom (M) 
Bengt Johansson (M) 
Hengameh Mokhtari (M) 
Anders Halldén (L) 
Steinar Walsö-Kanstad (KP) 
Thomas Gustafsson (S) 
Björn Mattsson (V) 
Marie Strid (MP) 

Övriga närvarande 
Gunnar Häggström (M) (kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande, 
adjungerad) 
Peter Lönn (kommundirektör) 
Birgitta Flärdh (utvecklingschef) 
Bo Ekström (ekonomichef) 
Per-Arne Larsson (sektorchef för teknik och förvaltningsstöd) 
§§307-309
Malin Johansson (sektorchef för socialtjänst) §§307-309
Päivi Malmsten (sektorchef för utbildning kultur och fritid) §§307-
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308, §§314-331 
Tannaz Ghaderi (kanslichef) §§307-308, §§314-341 
Irmana Cukur (administrativ chef) §§307-308, §§314-341 
Pernilla Carlsson (tf. personalchef) §§307-308, §§314-341 
Ria Oktavia Andersson (mark- och exploateringschef) §308 
Karin Dahl (kommunikationschef) §§307-309, §§314-323 
Oskar Anlend (kommunsekreterare) 
Thomas Byström (kommunjurist) §309 
Martin Filin Karlsson (enhetschef beställarenheten) §309 
Sebastian Backlund (Skogssällskapet) §308 
Rasmus Wictorsson (Skogssällskapet) §308 
Jonas Andersson (Skogssällskapet) §308 
Johan Utternäs (Litigate) §309 
Karl Larsson (Litigate) §309 
 
Utses att justera 
Patrik Linde 
 

Justeringens plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke, 2022-10-06 13:00 

 

Protokollet omfattar §§307-309, §§314-341 

 

 

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 

2022-09-29 

2022-10-07 Datum då anslag 2022-10-31 
  tas ner  

Kansli, arkiv 

 
___________________________________________________ 

Oskar Anlend 
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ÄRENDELISTA 
 

§ 307 Fastställande av föredragningslistan 
§ 308 Presentation av Skogssällskapet och deras arbete med förvaltning av skog i Härryda kommun 
§ 309 Information angående utredning med extern juridisk kompetens av förutsättningar att säga upp 

avtal med Attendo Sverige AB gällande driftentreprenad av äldreboendet Attendo Säteriet 
§ 314 Avtalssamverkan för gemensam budget- och skuldrådgivning 
§ 315 Ansökan om direktanvisning för Wendelsberg 1:48 
§ 316 Planbesked för Hönekulla 1:24, 1:147, 1:336, 1:907 och del av Hönekulla 2:1 i Mölnlycke 
§ 317 Planavtal för detaljplan Fäxhult 1:33, verksamheter nordost om Ryamotet, Härryda kommun 
§ 318 Ramavtal Fäxhult 1:33 
§ 319 Planbesked för Bugärde 11:1 m.fl. 
§ 320 Mål och inriktningar till kommunstyrelsens verksamhetsplan 2023-2025 
§ 321 Utvärdering av pressträffar inom uppdrag nämndkommunikation 
§ 322 Initiativärende om att utreda kostnaden tillköp kollektivtrafik zon-A 
§ 323 Initiativärende - undersök och utveckla kraven vid införande av språkkrav (svenska) i 

äldreomsorgen och hemtjänst 
§ 324 Svar på motion om att fullfölja översiktsplanens intentioner för Hällingsjö 
§ 325 Svar på motion om policy för träd i park och gator samt vid byggnation 
§ 326 Svar på medborgarförslag att införa Bondens Marknad 
§ 327 Svar på medborgarförslag om att förbjuda fyrverkerier 
§ 328 Svar på medborgarförslag om kompisåkning 
§ 329 Svar på medborgarförslag om fritt resande för seniorer eller de med pensionärsintyg med ett 

B-zon kort i grannkommunernas A-zon 
§ 330 Svar på medborgarförslag om gång- och cykelbana mellan Rävlanda och Bollebygd 
§ 331 Svar på medborgarförslag om att bygga bort bommarna vid Rävlanda station 
§ 332 Ändring av kommunstyrelsens delegationsordning 
§ 333 Dokumenthanteringsplan måltidsservice, sektorn för teknik och förvaltningsstöd 
§ 334 Redovisning av inkomna planbesked 2022 
§ 335 Delgivning: Kartläggning av påverkade våtmarker i Härryda kommun 
§ 336 Delgivning: Protokoll Landvetter Södra 2022-06-15 
§ 337 Delgivningar 2022 
§ 338 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst 2022 
§ 339 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för teknik och förvaltningsstöd 2022 
§ 340 Anmälan av delegationsbeslut från kommunledning och funktionerna: Utveckling, Personal, 

Ekonomi och upphandling 2022 
§ 341 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning, kultur och fritid 2022 
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§ 307 

Fastställande av föredragningslistan 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer föredragningslistan med följande ändringar: 

 Ärende 10. Planbesked för Kullbäckstorp 2:357, 2:14 och 2:7 utgår. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 308 

Presentation av Skogssällskapet och deras arbete med förvaltning 
av skog i Härryda kommun 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Rasmus Wictorsson, Sebastian Backlund och Jonas Andersson från Skogssällskapet 
informerar kommunstyrelsen om Skogssällskapets verksamhet. Under 2021 och 2022 har 
Skogssällskapet genomfört åtgärder på avrop, avverkning av riskträd vid bostäder i Snåkered, 
byggnation av faunadepå för biologisk mångfald i Mölnlycke, fältbesök i Skårtorp och 
fältinventeringar. 
  
Skogssällskapet har även möjlighet att genomföra inventeringar och lämna åtgärdsförslag i 
arbetet mot granbarkborre. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 309 

Information angående utredning med extern juridisk kompetens av 
förutsättningar att säga upp avtal med Attendo Sverige AB gällande 
driftentreprenad av äldreboendet Attendo Säteriet 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 1 september 2022 § 273 att ge förvaltningen i uppdrag att 
med extern kompetens, juridiskt utreda förutsättningarna att säga upp avtalet Driftentreprenad 
- Äldreboende dnr 2017KS224. 
Johan Utternäs och Karl Larsson från Litigate presenterar utredning av förutsättningar att säga 
upp avtal med Attendo Sverige AB gällande driftentreprenad av äldreboendet Attendo 
Säteriet. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 314  Dnr 2022KS234 

Avtalssamverkan för gemensam budget- och skuldrådgivning  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige, i enlighet med välfärdsnämndens förslag, 
godkänner avtalssamverkan för gemensam budget- och skuldrådgivning enligt 
socialtjänstlagen med Mölndals stad och Partille kommun. 
  
Kommunfullmäktige uppdrar åt välfärdsnämnden att för detta ändamål ingå samverkansavtal 
med Mölndals stad och Partille kommun under förutsättning att avtal kan träffas med 
kommunerna. 
 

Sammanfattning av ärendet 
I maj 2019 initierades dialog mellan socialchefer i Härryda, Lerum, Partille och Mölndal om 
behov av samverkan inom olika verksamhetsområden. Ett prioriterat verksamhetsområde som 
identifierades för eventuell samverkan var budget- och skuldrådgivningen. 
  
Budget- och skuldrådgivning är en obligatorisk verksamhet för kommunerna. Enligt 5 kap 12 
§ första stycket socialtjänstlagen (2001:453) ska kommunen erbjuda budget- och 
skuldrådgivning till skuldsatta personer. Syftet med en sammanslagning är främst att öka 
möjligheten till service och säkerställa kompetensförsörjning genom dagligt samarbete med 
kollegor samt att minska sårbarheten i verksamheten. 
  
Kommunfullmäktige förslås godkänna en avtalsbaserad samverkan avseende gemensam 
budget- och skuldrådgivning. Kommunfullmäktige föreslås också uppdra till välfärdsnämnden 
att ingå samverkansavtal med Mölndals stad och Partille kommun under förutsättning att avtal 
kan träffas med kommunerna. För att ingå samverkansavtal behöver ett avtal tas fram som 
sedan välfärdsnämnden beslutar om. 
  
Den prognostiserade kostnadsökningen beror på finansiering för del av enhetschef för den nya 
gemensamma verksamheten och finansieras inom verksamhetens ram. Enhetschefen ska 
ansvara för att upprätthålla nödvändig kontinuitet, kompetens, kvalitet samt arbeta för att 
uppnå kostnadseffektivitet. Förvaltningen bedömer att enhetschefstjänsten är avgörande för 
att den nya gemensamma verksamhetens ledning och styrning ska uppnå ändamålsenlighet. 
En gemensam verksamhet innebär fler anställda som exempelvis kan täcka upp vid 
sjukfrånvaro, utbildningar eller annan ledighet vilket säkrar tillgängligheten. 
  
Förvaltningen bedömer att en samlad budget- och skuldrådgivning är ändamålsenlig eftersom 
den kan öka och stärka möjligheten till service samt kan initiera fler förebyggande och 
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utåtriktade aktiviteter. Förvaltningen bedömer också att det i avtalet är viktigt att lyfta 
tillgänglighetsaspekten genom att säkerställa möjligheten till fysiska möten i Härryda 
kommun för de invånare som inte har ekonomiska resurser för resor fram och tillbaka till 
Mölndal. 
  

Beslutsunderlag 
 Välfärdsnämndens beslut 31 augusti 2022 § 163, Avtalssamverkan för gemensam 

budget- och skuldrådgivning 
 Tjänsteskrivelse 27 juni 2022 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 315  Dnr 2022KS156 

Ansökan om direktanvisning för Wendelsberg 1:48  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen avslår ansökan om direktanvisning för Wendelsberg 1:48. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har fått in en förfrågan om direktanvisning för fastigheten Wendelsberg 1:48 
från Ekeblad Bostad och Okidoki. Förfrågan om direktanvisning innefattar ett förslag på fyra 
moderna parhus. Wendelsberg 1:48 omfattar ca 2 300 kvadratmeter och är belägen i norra 
delen av området för Mölnlycke fabriker. Fastigheten är planlagd för bostadsändamål inom 
detaljplanen för Mölnlycke fabriker som fick laga kraft den 25 september 2018.  
  
Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap och är i genomförandefasen. Inom området 
pågår utbyggnad av infrastruktur som planeras vara klar år 2025.  
  
I kommunens riktlinjer för markanvisning för bostadsändamål, antagen av 
kommunfullmäktige den 23 maj 2019 § 81 beskrivs kommunens inriktning för 
markanvisningar. Markanvisningar ska huvudsakligen ske i konkurrens, det vill säga flera 
aktörer ska ha möjlighet att lämna intresseanmälan och delta i en urvalsprocess. 
Direktanvisning kan vara aktuellt i vissa specifika situationer, exempelvis byggnation av 
ägarlägenheter eller säkerställande av behov gällande trygghetsbostäder. 
  
Förvaltningens bedömning är att överlåtelse av Wendelsberg 1:48 ska ske när infrastrukturen 
är färdigställd och säljas genom anbudsförfarande enligt de antagna riktlinjerna för 
markanvisning.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 24 augusti 2022  
 Ansökan om direktanvisning för Wendelsberg 1:48 
 Riktlinjer för markanvisning 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 316  Dnr 2021KS348 

Planbesked för Hönekulla 1:24, 1:147, 1:336, 1:907 och del av 
Hönekulla 2:1 i Mölnlycke  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar planbesked för Hönekulla 1:24, 1:147, 1:336, 1:907 och del av 
Hönekulla 2:1 i Mölnlycke. 
  
Arbetet med detaljplan bedöms kunna påbörjas år 2025. 
 

Sammanfattning av ärendet 
En begäran om planbesked för utveckling av bostäder, mindre lokaler och p-hus, vid Folkets 
hus i Mölnlycke inom Hönekulla 1:24, 1:147, 1:336, 1:907 och del av Hönekulla 2:1 inkom 
den 18 maj 2021 och kompletterades den 1 oktober, 10 december 2021 samt den 17 maj 2022 
av fastighetsägaren. Exploateringen omfattar cirka 80–90 lägenheter och garage med totala 
bruttoarean cirka 8 000 kvadratmeter samt ett antal komplementbyggnader med totala 
bruttoarean cirka 200 kvadratmeter. 
  
Exploatering enligt ansökan förutsätter att sökande får förvärva Hönekulla 1:336 och del av 
Hönekulla 2:1. Frågan kommer att utredas under ett eventuellt efterföljande detaljplanearbete. 
  
Södra delen av utvecklingsområdet är delvis lokaliserat inom rangordnat korridoralternativ 1 
för ny stambana mellan Göteborg och Stockholm, delen Göteborg–Borås, vilket kan komma 
att påverka en eventuell planläggning av området. 
  
Förvaltningen anser att begäran om planbesked är intressant och att förslaget har 
förutsättningar till att utvecklas till ett bra bostadsområde med fina kvalitéer i centrala 
Mölnlycke. Vid en eventuell planläggning måste bland annat stor hänsyn och anpassning till 
Folkets hus som utgör en kulturhistorisk byggnad i centrala delen av utvecklingsområdet ske. 
Exploateringen är delvis lokaliserad inom riksintresse för kommunikationer vilket kan komma 
att påverka planprocessens komplexitet och omfattning i tid. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 24 augusti 2022 
 Ansökan om planbesked 
 Skiss 
 Konceptidé 
 Solstudie 
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 Trafikbullerutredning  
 Antikvarisk utredning och bedömning 
 Kulturmiljöanalys  
 Ytsammanställning  
 Trafikverkets remissyttrande  

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 317  Dnr 2022KS254 

Planavtal för detaljplan Fäxhult 1:33, verksamheter nordost om 
Ryamotet, Härryda kommun  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Planavtal mellan Härryda kommun och Samgräv Recycling 
AB/Bellman Group AB.   
  
Kommunstyrelsen uppdrar åt verksamhetschef för plan- och bygglov att underteckna avtalet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Inom fastigheten Fäxhult 1:33, nordost om Ryamotet, avser fastighetsägaren Samgräv, del av 
Bellman Group, ta fram detaljplan för att kunna uppföra logistik, lager och kontor. 
Exploatörens förslag innefattar ca 130 000 kvm BTA verksamhetsytor. Kommunstyrelsen 
beslutade den 10 februari 2022 § 50 att ge Samgräv Recycling AB positivt planbesked samt 
uppdrog åt förvaltningen att upprätta detaljplan enligt kommunens modell för 
exploatörsdriven planprocess. Planavtalet upprättas enligt denna modell. 
  
Planavtalet reglerar bland annat planens ungefärliga geografiska avgränsning, inriktningen på 
detaljplanen, tidplan, hur samarbetet ska se ut mellan exploatör och kommun, vem som 
betalar vad samt äganderätter till framtaget material. 
  
Planavtalet gäller under förutsättning att kommunstyrelsen godkänner ramavtalet mellan 
Härryda kommun och Samgräv Recycling AB/Bellman Group AB, vilket är en grund för 
kommande exploateringsavtal. Ett exploateringsavtal ska sedan tecknas mellan kommunen 
och exploatören i samband med antagandet av detaljplanen. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 23 juni 2022 
 Kommunstyrelsens beslut den 10 februari 2022 § 50 
 Planavtal med bilagor 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Patrik Linde (S) att kommunstyrelsen, i 
enlighet med förvaltningens förslag, godkänner Planavtal mellan Härryda kommun och 
Samgräv Recycling AB/Bellman Group AB samt att kommunstyrelsen uppdrar åt 
verksamhetschef för plan- och bygglov att underteckna avtalet. 
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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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§ 318  Dnr 2022KS254 

Ramavtal Fäxhult 1:33  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Ramavtal mellan Härryda kommun och Samgräv Recycling AB. 
  
Kommunstyrelsen uppdrar åt mark- och exploateringschefen att underteckna avtalet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Inom fastigheten Fäxhult 1:33, nordost om Ryamotet, avser fastighetsägaren Samgräv, del av 
Bellman Group, ta fram detaljplan för att kunna uppföra logistik, lager och kontor. 
Exploatörens förslag innefattar ca 130 000 kvm BTA verksamhetsytor. Kommunstyrelsen 
beslutade den 10 februari 2022 § 50 att ge Samgräv Recycling AB positivt planbesked samt 
uppdrog åt förvaltningen att upprätta detaljplan enligt kommunens modell för 
exploatörsdriven planprocess och teckna föravtal. 
  
Föravtalet tecknades mellan kommunen och exploatören den 26 juli 2022. Föravtalet reglerar 
bland annat projektets förutsättningar och exploatörens kostnadsansvar på en övergripande 
nivå. 
  
Förvaltningen har tagit fram förslag på ramavtal för att konkretisera parternas åtaganden. 
Bland annat reglerar avtalet att exploatören ska stå för alla framtida kostnader för nödvändiga 
utredningar och genomförande av föreslagen bebyggelse inklusive för projektet erforderlig 
infrastruktur. 
  
Ramavtalet ersätter tidigare tecknat föravtal. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 25 augusti 2022 
 Ramavtal 
 Översiktskarta 
 Kommunstyrelsens beslut den 10 februari 2022 § 50 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Patrik Linde (S) att kommunstyrelsen, i 
enlighet med förvaltningens förslag, godkänner Ramavtal mellan Härryda kommun och 
Samgräv Recycling AB samt att kommunstyrelsen uppdrar åt mark- och exploateringschefen 
att underteckna avtalet. 
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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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§ 319  Dnr 2022KS200 

Planbesked för Bugärde 11:1 m.fl.  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar ansökan om planbesked för Bugärde 11:1 m.fl. Planläggningen ska 
inledas med planprogram innan detaljplan tas fram. 
  
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att upprätta ett program omfattande Bugärde 11:1 
samt del av Bugärde 1:2, 4:1 och Fäxhult 1:2.  
  
Arbetet med planprogrammet kan tidigast påbörjas år 2024. 
  
Arbetet med detaljplan bedöms kunna påbörjas år 2025. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Fastighetsägaren inkom den 16 mars 2022 med en begäran om planbesked. Området är ca 120 
ha stort, och ligger strax norr om Ryamotet. Sökande önskar utveckla området för industri- 
och logistikändamål med tillhörande servicecenter. Målsättningen är att skapa ett attraktivt, 
hållbart och modernt verksamhetsområde. Ambitionen med verksamhetsområdet är att det ska 
vara klimatneutralt. Området är omfattande och utgörs till stora delar av pågående 
bergtäktsverksamhet. Resterande delar utgörs av varierande naturmark med tätskog och 
sumpmark. 
  
I kommunens översiktsplan ÖP2012, ingår området delvis som utbyggnadsområde på lång 
sikt för verksamheter. För området gäller områdesbestämmelser för flygplatsområdet från 
1980. 
  
Förvaltningen gör bedömningen att ansökan om planbesked för Bugärde 11:1 m.fl. kan 
beviljas med villkoret om att ett planarbete föregås av ett program för området. Grund för 
villkoret är bland annat att delar av området berörs av riksintresse för nya stambanan sektion 
Göteborg–Borås. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 22 augusti 2022  
 Ansökan om planbesked 16 mars 2022 

 

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

Mål och inriktningar till kommunstyrelsens verksamhetsplan 2023-
2025  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet. 
 

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. 
  

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 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Voberg (M) föreslår att kommunstyrelsen bordlägger ärendet. 
  

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

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

Utvärdering av pressträffar inom uppdrag nämndkommunikation  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar utvärderingen av digitala pressträffar i samband med 
kommunstyrelsens möten, som en del av arbetet med nämndkommunikation.  
  
Kommunstyrelsen förklarar uppdraget att utvärdera pressträffarna för fullgjort. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Sedan december 2021 har pressträffar för inbjuden media hållits efter varje 
kommunstyrelsemöte. Pressträffarna är en del i det större uppdraget om att utveckla 
nämndkommunikation.  
  
Syftet med nämndkommunikation är att göra beslut och processer tydliga, tillgängliga och 
begripliga för invånare i Härryda kommun och de som påverkas av förslag och beslut. 
Lättbegriplig och saklig information om vilka beslut som ska eller har fattats ska 
tillhandahållas. Det innebär bland annat bra och tydlig information på webbplats och i andra 
kanaler, samt att tjänsteskrivelser och beslutsunderlag ska hålla hög kvalitet och vara enkla att 
förstå. 
  
Uppdraget om att utveckla nämndkommunikation redovisades för kommunstyrelsen i 
november 2021. Kommunstyrelsen beslutade att förklara uppdraget genomfört och avslutat 
och gav samtidigt förvaltningen i uppdrag att utvärdera de pressträffar som ingår som en del 
av nämndkommunikationen efter en provperiod om 6 månader.  
  
Syftet med pressträffarna är sammanfattningsvis; ökad service och tillgänglighet för media 
samt större spridning av kommunens information med målet att öka invånares möjlighet till 
delaktighet och påverkan.  
  
Under provperioden har digitala pressträffar hållits dagen efter kommunstyrelsens 
sammanträde. Representant för kommunstyrelsen på pressträffarna har varit 
kommunstyrelsens ordförande (KSO). Sju pressträffar har hållits från december 2021 till juni 
2022. De har haft formen av Teams-möte för inbjudna journalister och sänts från studion i 
kommunhuset. 
  
Förvaltningen bedömer att pressträffarna sammantaget fungerar bra utifrån syftet; att erbjuda 
service till media och ge journalister bra information om samt insyn i de ärenden som 
behandlats på senaste kommunstyrelsen.  
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Pressträffarna kan bidra till fördjupad kunskap om sammanhang och hur politikerna resonerat 
inför beslut samt ger journalister möjlighet att ställa klargörande frågor. Många av de ämnen 
som tagits upp på presskonferenserna har resulterat i artiklar och andra omnämnanden i 
media. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 1 september 2022 
 Kommunikationspolicy fastställd av kommunfullmäktige 19 september 2019, § 120 
 Protokollsutdrag, kommunstyrelsen 18 november 2021, § 417 
 Tjänsteskrivelse 25 oktober 2021 

 

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

Initiativärende om att utreda kostnaden tillköp kollektivtrafik zon-A  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Peter Arvidsson (SD) har initierat ett ärende om att utreda kostnaden tillköp kollektivtrafik 
zon-A. 
  
Kommunstyrelsen beslutade den 1 september 2022 § 298 att bordlägga initiativärende om att 
utreda kostnaden tillköp kollektivtrafik zon-A, till sammanträdet den 29 september 2022. 
  

Beslutsunderlag 
 Skrivelse från Peter Arvidsson (SD) om att utreda kostnaden tillköp kollektivtrafik 

zon-A 
 Kommunstyrelsens beslut om bordläggning den 1 september 2022 § 298 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Arvidsson (SD) föreslår med instämmande från Per Vorberg (M), att kommunstyrelsen 
bordlägger ärendet. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Peter Arvidssons förslag och finner att så 
sker. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 323  Dnr 2022KS442 

Initiativärende - undersök och utveckla kraven vid införande av 
språkkrav (svenska) i äldreomsorgen och hemtjänst  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen avslår Peter Arvidssons förslag i initiativärende om att undersöka och 
utveckla kraven vid införande av språkkrav (svenska) i äldreomsorgen och hemtjänst. 
  

Reservation 
Peter Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Peter Arvidsson (SD) har initierat ett ärende om att undersöka och utveckla kraven vid 
införande av språkkrav (svenska) i äldreomsorgen och hemtjänst. 
  
Kommunstyrelsen beslutade den 1 september 2022 § 199 att bordlägga initiativärende om 
undersöka och utveckla kraven vid införande av språkkrav (svenska) i äldreomsorgen och 
hemtjänst, till sammanträdet den 29 september 2022. 
  

Beslutsunderlag 
 Skrivelse från Peter Arvidsson (SD) om att undersöka och utveckla kraven vid 

införande av språkkrav (svenska) i äldreomsorgen och hemtjänst 
 Kommunstyrelsens beslut om bordläggning den 1 september 2022 § 299 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att, utifrån de 
i initiativärendet nämnda förutsättningarna, tillhandahålla välfärdsnämnden en 
rekommendation och konsekvensanalys utifrån ett praktiskt perspektiv gällande bättre 
definierade språkkrav inom äldreomsorgen och hemtjänsten. 
  
Patrik Linde (S) föreslår med instämmande från Per Vorberg (M) och Kersti Lagergren (M), 
att kommunstyrelsen avslår Peter Arvidssons förslag. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Patrik 
Lindes förslag. 
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Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
  
Ja-röst för att bifalla Patrik Lindes förslag 
Nej-röst för att bifalla Peter Arvidssons förslag 
  
Med 12 ja-röster och 1 nej-röst bifaller kommunstyrelsen Patrik Lindes förslag. Hur var och 
en röstade framgår av omröstningslista 3. 
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2022-09-29  

 

Voteringslista: § 324 
Ärende: Initiativärende - undersök och utveckla kraven vid införande av språkkrav (svenska) 
i äldreomsorgen och hemtjänst,  2022KS442 
 
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   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot X   
Roland Jonsson (MP), ledamot X   
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Rickard Rosengren (M), ersättare X   
Kristin Arplöw (S), ersättare X   
Resultat 12 1 0 
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§ 324  Dnr 2022KS57 

Svar på motion om att fullfölja översiktsplanens intentioner för 
Hällingsjö  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 3 mars 2022 § 11 att till kommunstyrelsen remittera en 
motion från Lena Fredriksson (S) och Mats Werner (S) om att fullfölja översiktsplanens 
intentioner för Hällingsjö. Enligt motionärerna är intresset för att bo i Hällingsjö stort 
samtidigt som det under de senaste åren endast byggts ett fåtal villor i Hällingsjö. 
Motionärerna menar att detta beror på att kommunen inte kunnat bevilja lov för byggande i 
Hällingsjö då det saknas detaljplaner. Utifrån detta yrkar motionärerna att förvaltningen ska få 
i uppdrag att utarbeta detaljplaner för Hällingsjö i enlighet med intentionerna i 2012 års 
översiktsplan.  
  
Fram till att den nya översiktsplanen är antagen arbetar förvaltningen utefter de målsättningar 
och ställningstaganden som fattades i översiktsplanen som antogs 2012. I gällande 
översiktsplan beskrivs att utbyggnaden av Hällingsjö i första hand bör ske mot sydost och att 
utbyggnaden bör ske i små etapper och anpassas till den befintliga bebyggelsens utseende, 
struktur och skala. Detta avspeglas även i bostadsförsörjningsprogrammet där det pekas ut att 
området söder om skolan kommer detaljplaneläggas. Innan detta är möjligt måste dock 
överföringsledningen mellan Hällingsjö och Rävlanda driftsättas och vattenskyddsområdet i 
Hällingsjö fastställas.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 24 augusti 2022 
 Motion om att fullfölja översiktsplanens intentioner för Hällingsjö  
 Kommunstyrelsens beslut den 2 maj 2017 § 126 
 Kommunfullmäktiges beslut den 2 maj 2018 § 82  
 Översiktsplanens förslag till utveckling i Hällingsjö (ÖP 2012) 
 Härryda kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021–2025 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Patrik Linde (S) föreslår att kommunstyrelsen, i enlighet med förvaltningens förslag, föreslår 
att kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 
  

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

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 325  Dnr 2022KS101 

Svar på motion om policy för träd i park och gator samt vid 
byggnation  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 
  

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

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 3 mars 2022 § 11 att till kommunstyrelsen remittera 
motion från Roland Jonsson (MP) gällande policy för träd i park och gator samt vid 
byggnation. I motionen yrkas att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en trädpolicy. Enligt 
motionären är syftet med policyn att få ett samlat dokument där det är lätt att hitta information 
för medborgare, förvaltning, byggherrar och entreprenörer.  
  
Förvaltningen håller med motionären om att det är en bra idé att samla all information om träd 
på ett ställe så det blir lätt för förvaltningen, medborgare, byggherrar och entreprenörer att 
hitta relevant information om hur trädbeståndet i kommunen kan vårdas och utvecklas. I 
dagsläget anser förvaltningen inte att det finns behov att ta fram en trädpolicy utan anser att 
kommunen ska först göra en översyn av de bestämmelser och rekommendationer som finns 
gällande trädhantering. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 24 augusti 2022 
 Motion om policy för träd i park och gator samt byggnation 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen, i enlighet med förvaltningens förslag, föreslår 
att kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 
  
Roland Jonsson (MP) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige att 
bifaller motionen. 
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Per 
Vorbergs förslag. 
  
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att bifalla Per Vorbergs förslag 
Nej-röst för att bifalla Roland Jonssons förslag 
  
Med 9 ja-röster och 4 nej-röster bifaller kommunstyrelsen Per Vorbergs förslag. Hur var och 
en röstade framgår av omröstningslista 4.  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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Voteringslista: § 326 
Ärende: Svar på motion om policy för träd i park och gator samt vid byggnation,  
2022KS101 
 
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   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot X   
Rickard Rosengren (M), ersättare X   
Kristin Arplöw (S), ersättare  X  
Resultat 9 4 0 
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Bilaga 3 till kommunstyrelsens protokoll 2022-09-29 § 325 

 

Kommunstyrelse 2022-09-29 

Ärende 20 Policy för träd, i park och gator samt vid byggnation 
 

Miljöpartiet vill lämna följande skriftliga reservation. 
 

Vi reserverar oss mot att vår motion om Policy för träd, i park och gator samt vid byggnation inte 
bifalles. 

I tjänsteskrivelsen skriver förvaltningen: ”Förvaltningen håller med motionären om att det är en bra 
idé att samla all information om träd på ett ställe så det blir lätt för förvaltningen, medborgare, 
byggherrar och entreprenörer att hitta relevant information om hur trädbeståndet i kommunen kan 
vårdas och utvecklas. I dagsläget anser förvaltningen inte att det finns behov att ta fram en 
Trädpolicy utan anser att kommunen ska först göra en översyn av de bestämmelser och 
rekommendationer som finns gällande trädhantering”. 

Förvaltningen skriver också:  I dagsläget anser inte förvaltningen att det finns behov att ta fram en 
Trädpolicy. Kommunen kommer att göra en översyn av de bestämmelser och rekommendationer 
som finns gällande trädhantering och göra en översyn och tydligare sammanställning av denna på 
kommunens hemsida. Detta arbete kommer att medföra en ökad tydlighet och kan ske inom 
ordinarie verksamhet. 

I vår motion hänvisade vi till ett flertal dokument Referenser från Länsstyrelsen och andra kommuner 

SKYDDA TRÄDEN VID ARBETEN, Länsstyrelsen 
STADENS TRÄD Policy för park- och gatuträd i Göteborg. 2016 
Trädpolicy – Gävle kommun 
Borgholms kommuns policy för träd på kommunens mark 

I dessa dokument finns många goda exempel på hur en Trädpolicy kan utformas. 

I förvaltningens bedömning sammanfattas ärendet:  ”Kommunen kommer att göra en översyn av de 
bestämmelser och rekommendationer som finns gällande trädhantering och göra en översyn och 
tydligare sammanställning av denna på kommunens hemsida. Detta arbete kommer att medföra en 
ökad tydlighet och kan ske inom ordinarie verksamhet”. 

Vi tycker att vår motion i alla fall har flyttat fram kommunens rekommendationer och bestämmelser 
som gäller vid trädfrågor. 

Vi kommer att följa upp förvaltningens fortsatta arbete och även ha en dialog med berörda 
tjänstemän. 

Roland Jonsson 
MP Härryda
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§ 326  Dnr 2022KS310 

Svar på medborgarförslag att införa Bondens Marknad  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget besvarat. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2022 § 95 att till kommunstyrelsen remittera 
medborgarförslag om att införa Bondens Marknad, kommunstyrelsen fick även i uppdrag att 
besluta i ärendet. 
  
Kommunstyrelsen beslutade den 1 september 2022 § 295 att bordlägga Svar på 
medborgarförslag att införa Bondens Marknad, till sammanträdet den 29 september 2022. 
  
Förslagsställaren lyfter att konceptet Bondens Marknad där lokala odlare säljer sina produkter 
direkt till konsument skulle bidra till en trevlig mötesplats och samlingspunkt för 
medborgarna. Platsen som föreslås är kommuntorget, vilket tolkas som Råda torg i Mölnlycke 
centrum. 
  
Härryda kommun ska och vill skapa trivsamma och levande centrum. Torghandel är ett sätt att 
skapa ett livfullt och trivsamt centrum. I Mölnlycke vid Biblioteksgatan, finns avsatt plats för 
torghandel med en variation av produkter samt foodtrucks. Kommunen välkomnar fler aktörer 
att ansöka om plats. Ansökan görs via kommunens webbplats. 
  
Kontakt har tagits med organisationen Bondens egen Marknad. Organisationen arbetar med 
närproducerade, ekologiska varor där gårdarna ligger på ett avstånd av 250 km från 
marknaden. Lantbrukaren ska själv ha odlat eller fött upp det som konsumenten handlar på 
marknaden. Svaret från dem är att man för tillfället inte har möjlighet att starta upp fler 
marknadsplatser på grund av för få producenter.  
  
Förvaltningen gör bedömningen att förslaget ska anses besvarat. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 8 juli 2022  
 Medborgarförslag om att införa Bondens marknad  
 Kommunstyrelsens beslut om bordläggning den 1 september 2022 § 295 
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Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 327  Dnr 2021KS783 

Svar på medborgarförslag om att förbjuda fyrverkerier  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslagen. 
  

Protokollsanteckning 
Peter Arvidsson (SD) lämnar anteckning enligt följande: Kommunen bör skriva till regeringen 
med hemställan om att ändra aktuella lagar och förordningar så att det möjliggörs för 
kommuner att fatta beslut i aktuell fråga om fyrverkeri. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 3 mars 2022 § 10 att remittera medborgarförslaget 
“Förbjud fyrverkerier och smällare” och medborgarförslaget “Förbjudet med fyrverkerier” till 
kommunstyrelsen och uppdrog åt kommunstyrelsen att besluta i ärendena. I 
medborgarförslaget “Förbjud fyrverkerier och smällare” föreslås att fyrverkerier och smällare 
helt ska förbjudas och i medborgarförslaget “Förbjudet med fyrverkerier” föreslås att 
kommunen förbjuder användandet av fyrverkerier inom tätort, med undantag för klockan 23–
01 på nyårsafton. 
  
Kommunfullmäktige har tidigare antagit ett förslag om att revidera de lokala 
ordningsföreskrifterna som innebar att all användning av fyrverkerier och andra pyrotekniska 
varor kräver tillstånd från polismyndigheten, med undantag för påsk, valborgs- och 
nyårsafton. Under 2019 upphävdes denna ordningsstadga av länsstyrelsen med hänsyn till att 
beslutet var allt för vidsträckt för att upprätthålla den allmänna ordningen på allmän plats. Då 
kommunen inte har möjlighet att förbjuda eller reglera användandet av fyrverkerier på det sätt 
som det föreslås i medborgarförslagen anser förvaltningen att medborgarförslagen ska avslås.  
  
I enlighet med ordningslagen krävs tillstånd av polisen för att avfyra fyrverkerier eller 
använda annan pyroteknik på en plats eller vid en tidpunkt där det finns risk för att människor, 
djur eller egendom skadas. För att tydliggöra för invånare hur fyrverkerier får användas 
kommer förvaltningen se över den information som finns publicerad på kommunens hemsida.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 24 augusti 2022  
 Medborgarförslag Förbjudet med fyrverkerier 
 Medborgarförslag Förbjud fyrverkerier och smällare 
 Kommunfullmäktiges beslut den 11 december 2017 § 218 
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 Kommunfullmäktiges beslut den 17 december 2018 § 215 
 Länsstyrelsen i Västra Götalands beslut den 13 februari 2019 att upphäva Härryda 

kommuns ordningsföreskrifter gällande fyrverkerier 
  

Yttrande 
Peter Arvidsson (SD) meddelar att han önskar lämna en protokollsanteckning med följande 
innehåll: Kommunen bör skriva till regeringen med hemställan om att ändra aktuella lagar och 
förordningar så att det möjliggörs för kommuner att fatta beslut i aktuell fråga om fyrverkeri. 
Ordföranden medger att det antecknas till protokollet. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 328  Dnr 2021KS768 

Svar på medborgarförslag om kompisåkning  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 3 mars 2022 § 10 att till kommunstyrelsen remittera 
medborgarförslaget om möjligheten till kompisåkning för grundskoleelever som har beslut 
om skoltaxi. Kommunstyrelsen fick även i uppdrag att besluta i ärendet. 
  
Förslagsställaren föreslår att elever som har beviljats skoltaxi ska kunna ta med sig en kompis 
på skoltaxiresan mot betalning motsvarande en busstur. Förslagsställaren menar på att elever i 
kommunen som har skoltaxi beviljat bor avsides, vilket försvårar för aktuell elevgrupp att 
kunna ha ett socialt liv utanför skolan.  
  
Förvaltningen bedömer att införandet av kompisåkning väsentligen skulle öka 
administrationen i form av intygshantering, planering och information till Västtrafik. Utifrån 
samråd med leverantören Västtrafik bedömer förvaltningen att det skulle medföra stora 
svårigheter att införa kompisåkning.  
  
Förvaltningen förslår därmed att medborgarförslaget avslås. 

  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 7 juni 2022  
 Medborgarförslag om kompisåkning 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 329  Dnr 2021KS803 

Svar på medborgarförslag om fritt resande för seniorer eller de med 
pensionärsintyg med ett B-zon kort i grannkommunernas A-zon  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget besvarat. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 3 mars 2022 § 10 att remittera medborgarförslaget om att 
erbjuda fritt resande för pensionärer med ett B-zonkort i grannkommunernas A-zon till 
kommunstyrelsen och uppdrog åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet. I medborgarförslaget 
föreslås att seniorer och personer med pensionärsintyg i Härryda kommun erbjuds 
kostnadsfria resor i grannkommunerna inom Västtrafiks A-zon (Göteborg, Mölndal och 
Partille). 
  
Förvaltningen håller med förslagsställaren om de negativa konsekvenserna av nuvarande 
zonindelning för kommunens invånare. Härryda kommun har framfört kritik mot gällande 
zonindelning vid ett flertal tillfällen, bland annat i dialog med Västtrafik kopplat till 
utredningen om utformningen av ett nytt seniorerbjudande. Kommunen har även uppmanat 
Västtrafik att påskynda arbetet med att göra en översyn av zonindelningen. I enlighet med 
förslagsställaren önskar kommunen tillhöra zon A, vilket hade inneburit kostnadsfria resor till 
Göteborg, Mölndal och Partille för alla pensionärer med seniorkort i Härryda kommun. 
  
Det är Västtrafik, i rollen som trafikhuvudman, som beslutar om vilka zoner, priser och 
linjedragningar som gäller för kollektivtrafiken i regionen. Kommunen måste därmed förhålla 
sig till Västtrafiks biljettsortiment. För närvarande erbjuder Västtrafik inte seniorkort som är 
giltiga i mer än en zon, vilket innebär att kommunen inte kan besluta om att införa fritt 
resande i zon A för pensionärer med seniorkort i Härryda kommun. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 24 augusti 2022 
 Medborgarförslag 
 Yttrande den 27 oktober 2017 om ny zonindelning för kollektivtrafiken 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 330  Dnr 2021KS767 

Svar på medborgarförslag om gång- och cykelbana mellan 
Rävlanda och Bollebygd  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet. 
 

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 
 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) 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande från David Dinsdale (L), Patrik Linde (S), Martin 
Tengfjord (SP) och Roland Jonsson (MP) att kommunstyrelsen bordlägger ärendet 
medborgarförslag om gång- och cykelbana mellan Rävlanda och Bollebygd. 
  
Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen bifaller medborgarförslag om gång- och 
cykelbana mellan Rävlanda och Bollebygd. 
  

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

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 331  Dnr 2021KS812 

Svar på medborgarförslag om att bygga bort bommarna vid 
Rävlanda station  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget besvarat. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 3 mars 2022 § 10 att remittera medborgarförslaget om att 
bygga bort järnvägsbommarna vid Rävlanda station till kommunstyrelsen och uppdrog åt 
kommunstyrelsen att besluta i ärendet. I medborgarförslaget föreslås att kommunen bygger en 
viadukt över plankorsningen vid Rävlanda station, så att biltrafiken separeras från 
järnvägsspåret.  
  
Förvaltningen håller med förslagsställaren om problemen med plankorsningen vid Rävlanda 
station. Förutsättningarna för att bygga en planskild korsning har tidigare utretts av 
kommunen. I utredningen framgår att det läge som föreslås i medborgarförslaget inte är 
lämpligt då den planskilda korsningen skulle ha stor inverkan på befintlig bebyggelse och 
vägar. En placering väster om nuvarande plankorsning, med en väg i tunnel under järnvägen, 
bedömdes istället skapa störst nytta för samhället Rävlanda.   
  
Planeringen av en planskild korsning behöver genomföras i nära dialog med Trafikverket 
som, i egenskap av banhållare för Kust till kustbanan, hanterar utredning, projektering och 
utförande på sträckan som korsar järnvägen. Under utredningsarbetet 2018 framförde 
Trafikverket att andra järnvägskorsningar har högre prioritet ur säkerhetssynpunkt. Det har 
därmed inte varit aktuellt att utreda eller planera för en planskild korsning i Rävlanda.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 24 augusti 2022  
 Medborgarförslag  
 Utredning planskild korsning i Rävlanda (Publikation 2018:02)  
 Kommunfullmäktiges beslut den 13 november 2017 § 193  

  

Förslag på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen, i enlighet med förvaltningens förslag, ska anse 
medborgarförslaget besvarat. 
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Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget om att bygga 
bort bommarna vid Rävlanda station. 
  

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

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 332  Dnr 2022KS299 

Ändring av kommunstyrelsens delegationsordning  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att delegera beslutanderätt enligt förslag daterat den 5 september 
2022. Beslutet träder ikraft den 1 oktober 2022. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 3 mars 2022 § 17 att godkänna avtalssamverkan avseende 
gemensam dödsbohandläggning inom socialtjänsten med Lerums kommun, Mölndals stad och 
Partille kommun. Välfärdsnämnden godkände samverkansavtalet den 1 juni 2022 § 120.  
  
Avtalssamverkan avseende gemensam dödsbohandläggning rör främst välfärdsnämndens 
område. Beslut om att ordna gravsättning hör dock till kommunstyrelsens ansvarsområde och, 
utöver ändringar som föreslås i välfärdsnämndens delegationsordning, finns även behov av att 
genomföra ändringar i kommunstyrelsens delegation för att motsvara den nya organisationen. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 5 september 2022 
 Kommunstyrelsens delegationsordning med föreslagen lydelse 5 september 2022 
 Utdrag ur gällande delegationsordning för kommunstyrelsen med markeringar och 

kommentarer med anledning av ändringsförslag 
 Kommunstyrelsens delegationsordning 7 april 2022 § 155 
 Samverkansavtal avseende dödsbohandläggning för Härryda kommun, Lerums 

kommun, Mölndals stad och Partille kommun 
  

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl. 21:35 - 21:45. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 333  Dnr 2022KS341 

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

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 1 september 2022 § 296 att bordlägga 
Dokumenthanteringsplan måltidsservice, sektorn för teknik och förvaltningsstöd, till 
sammanträdet den 29 september 2022. 
  
Enligt kommunens arkivreglemente, som antogs av kommunfullmäktige den 26 februari 2018 
§ 31, ska varje myndighet (nämnd) upprätta en dokumenthanteringsplan som redovisar 
myndighetens aktuella handlingar samt gallringsfrister. Allmänna handlingar får inte förstöras 
utan att det sker med stöd av gallringsbeslut eller enligt lag eller förordning. Gallringsbeslut 
fattas normalt i form av en dokumenthanteringsplan. 
  
Dokumenthanteringsplanen fungerar som styrdokument för allmänna handlingar inom 
myndigheten och anger vilka handlingar som får gallras, när detta ska ske, vilka handlingar 
som ska bevaras för framtiden och förvaringsplatser för handlingarna. 
  
Revidering har gjorts av den dokumenthanteringsplan för måltidsservice som fastställdes 
2018. Dokumenthanteringsplanen har förtydligats genom att lista handlingar i alfabetisk 
ordning och ett antal handlingar som är allmänna för sektorn såväl som specifika för 
funktionen har lagts till dokumenthanteringsplanen. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 13 juni 2022 
 Dokumenthanteringsplan måltidsservice 
 Dokumenthanteringsplan måltidsservice 2018 
 Kommunstyrelsen beslut om bordläggning den 1 september 2022 § 296 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 334  Dnr 2022KS154 

Redovisning av inkomna planbesked 2022  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen redovisar inkomna planbesked där prövning pågår. Ett planbesked har 
inkommit, 27 juni 2022, för Hulebäck 1:603 och Hulebäck 1:586. 
  
Kommunstyrelsen beslutade den 1 september 2022 § 297 att bordlägga ärendet. 
  

Beslutsunderlag 
 Begäran om planbesked sammanställning augusti 2022 
 Ansökan begäran om plansbesked Hulebäck 1:603 1:586 

 

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

Delgivning: Kartläggning av påverkade våtmarker i Härryda 
kommun  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen delges handlingen Kartläggning av påverkade våtmarker i Härryda 
kommun. 
  

Beslutsunderlag 
 Kartläggning av påverkade våtmarker i Härryda kommun 

 

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

Delgivning: Protokoll Landvetter Södra 2022-06-15  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen delges handlingen Protokoll Landvetter Södra 2022-06-15. 
  

Beslutsunderlag 
 Protokoll Landvetter Södra 2022-06-15. 

 

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

Delgivningar 2022  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen delges följande: 

 Synpunkter - Attendo 
 Delgivning avbrytande av upphandling 
 Yttrande från Lantmäteriet om Ansökan från Härryda kommun om tillstånd att inrätta 

en kommunal lantmäterimyndighet 
 Protokoll ÖP-utskott 2022-08-29 §§ 46-50 
 Förbo Protokoll - Stryrelsemöte 20220609 
 Härryda Energi AB Styrelseprotokoll 220905 
 Protokoll Styrelse 20220905 HVAAB 
 Protokoll ÖP-utskott 2022-09-12 §§ 51-55 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 338  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 19 september 2022, föreligger. 
 

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

50 / 53



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-09-29 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 339  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 16 september 2022 föreligger. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 340  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 19 september 2022 föreligger. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 341  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 15 september 2022 föreligger. 
 

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