
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 
2022-04-07 
 

 

 

Plats och tid Rådasjön kommunhuset i Mölnlycke kl. 16:00-21:00 
 

Beslutande ledamöter 
Per Vorberg (M) (ordförande) 
David Dinsdale (L) (vice ordförande) 
Patrik Linde (S) (2:e vice ordförande) 
Grim Pedersen (M) 
Kersti Lagergren (M) 
Mikael Johannison (M) 
Håkan Eriksson (KD) 
Martin Tengfjord (SP) 
Ulla-Karin Johansson (S) 
Robert Langholz (S) 
Roland Jonsson (MP) 
Peter Arvidsson (SD) 
Rickard Rosengren (M)  ersätter Ronny Sjöberg (C) 
 
Ej tjänstgörande ersättare 
Ingemar Lindblom (M) 
Bengt Johansson (M) 
Hengameh Mokhtari (M) (kl. 17:00-21:00) §§145-180 
Anders Halldén (L) 
Steinar Walsö-Kanstad (KP) 
Kristin Arplöw (S) 
Björn Mattsson (V) 
Marie Strid (MP) (kl. 17:15-21:00) §§145-180 
Per Olov Risman (SD) 
 
Övriga närvarande 
Gunnar Häggström (M) (adjungerad, kommunfullmäktiges 1:e vice 
ordförande) 
Peter Lönn (kommundirektör) 
Anders Ohlsson (sektorschef samhällsbyggnad) 
Päivi Malmsten (sektorschef för utbildning och kultur) 
Per-Arne Larsson (sektorschef för teknik och förvaltningsstöd) 
Bo Ekström (ekonomichef) 
Anders Pettersson (personalchef) 
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Birgitta Flärdh (utvecklingschef) 
Karin Dahl (kommunikationschef) §§142-168 
Matilda Johansson (kommunsekreterare) 
Fredrik Wejrot (trafikchef) §146 
Ria Oktavia Andersson (mark- och exploateringschef) §§144-146 
Malin Johanssson (sektorschef för socialtjänst) §§145-180 
Irmana Cukur (administrativ chef, samhällsbyggnad) §146 
Maja Andersson (plan- och bygglovschef) §§142-146 
Emma Bäcklund (planarkitekt) §§142-143 
Oskar Anlend (beredningssekreterare) 
Anna Henriksson (Sverigehuset i Göteborg AB) §143 
Sara Dahlström (Sverigehuset i Göteborg AB) §143 
Jonas Hermansson (Turako AB) §144 
Henrik Haglund (Skeddalen Facilitering AB) §144 
Henrik Yngve (processledare trafik) §145 
 
Utses att justera 
Patrik Linde 
 

Justeringens plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke, 2022-04-13 14:00 

 

Protokollet omfattar §§142-180 

 

 

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

Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag på 
kommunens anslagstavla 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum då anslag sätts 
upp 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Underskrift  

Kommunstyrelsen 

2022-04-07 

2022-04-14 Datum då anslag 2022-05-06 
  tas ner  

Kansli, arkiv 

 
___________________________________________________ 

Matilda Johansson 
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ÄRENDELISTA 
 

§ 142 Fastställande av föredragningslistan 
§ 143 Presentation av Sverigehuset i Göteborg AB - Älmhult trädgårdsstad 
§ 144 Presentation av Turako AB - Härryda kommun 
§ 145 Aktuella kollektivtrafikfrågor för Härryda kommun 
§ 146 Uppföljning av aktuella detaljplaner och genomförandeprojekt (projektportföljen) 
§ 147 Redovisning av uppdrag om fördjupade studier för alla orter 
§ 148 Reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund 
§ 149 Ekonomisk månadsuppföljning för kommunstyrelsen per februari 2022 
§ 150 Uppdrag att upprätta detaljplan för Håltsås 1:8 Fläskebo avfallsanläggning i Landvetter 
§ 151 Planavtal för detaljplan Håltsås 1:8 Fläskebo avfallsanläggning i Landvetter 
§ 152 Ramavtal för detaljplan Håltsås 1:8, Fläskebo avfallsanläggning 
§ 153 Begäran om startbesked av investeringsprojekt kollektivtrafikåtgärder 
§ 154 Begäran om startbesked för investeringsprojekt trafikmiljöåtgärder 
§ 155 Delegation av beslutanderätten gällande lokala trafikföreskrifter 
§ 156 Upphävande av politisk styrgrupp i samhällsbyggnadsprojekt 
§ 157 Samrådsunderlag inför budget 2023 avseende Göteborgsregionen 
§ 158 Återremitterat ärende: Policy för resor och möten 
§ 159 Redovisning av uppdrag om att ta fram plan för att motverka och behandla spelberoende hos 

personal 
§ 160 Redovisning av uppdrag om förutsättningar för att införa vaccinationskrav i vårdnära arbete i 

Härryda kommun samt uppdrag om att uppdatera pandemiplanen med vaccinationskrav 
§ 161 Förslag på höjning av prisbelopp för hållbarhetspriset samt delgivning av välfärdsnämndens 

beslut om översyn av belopp för kommunens utmärkelser och priser 
§ 162 Uppföljning av kommunstyrelsens plan för intern kontroll 2021 
§ 163 Verksamhetsrapport alkohol- och tobakssamverkan 2021 och tillsynsplan 2022 
§ 164 Svar på medborgarförslag om syskons rätt till förskoletid 
§ 165 Svar på medborgarförslag om passiv penninginsamling 
§ 166 Svar på medborgarförslag om förbättring av grillplatser i naturreservatet Gallhålan 
§ 167 Bordlagt ärende: Initiativärende om badplatser 
§ 168 Initiativärende om tillåtlighetsprövning för höghastighetsjärnväg 
§ 169 Initiativärende om uppdrag till utskottet för politiska inspel på samrådshandling för ny 

översiktsplan 
§ 170 Redovisning av medborgarförslag 2022 
§ 171 Anmälan av personuppgiftsincidenter till kommunstyrelsen 
§ 172 Redovisning av inkomna planbesked, ansökan om direktanvisning samt ansökan om 

markanvisning 
§ 173 Årsrapporter från råden 2022 
§ 174 Delgivning av välfärdsnämndens verksamhetsberättelse 2021 
§ 175 Delgivningar 2022 
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§ 176 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning, kultur och fritid 2022 
§ 177 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst 2022 
§ 178 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för samhällsbyggnad 2022 
§ 179 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för teknik och förvaltningsstöd 2022 
§ 180 Anmälan av delegationsbeslut från kommunledning och funktionerna: Utveckling, Personal, 

Ekonomi och upphandling 2022 
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§ 142 

Fastställande av föredragningslistan 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer föredragningslistan med följande förändringar: 
  

 Ärende 16 Yttrande angående promemorian "Producentansvar för batterier" utgår 
eftersom Miljödepartementet har återkallat remissen. 

 Nytt ärende 28 Initiativärende om tillåtlighetsprövning för höghastighetsjärnväg. 
 Nytt ärende 29 Initiativärende om uppdrag till utskottet för politiska inspel på 

samrådshandling för ny översiktsplan. 
  

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 143 

Presentation av Sverigehuset i Göteborg AB - Älmhult 
trädgårdsstad 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Anna Henriksson, vd, och Sara Dahlström, projektutvecklare, från Sverigehuset informerar 
om Sverigehusets arbete och planer i ett tidigt skede för Älmhult trädgårdsstad, Hindås backe. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 144 

Presentation av Turako AB - Härryda kommun 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Jonas Hermansson, affärsutvecklare Turako AB, informerar om Turakos arbete med att 
utveckla och förvalta skolfastigheter och om Turakos etablering i Härryda kommun. Ett 
pågående projekt är byggnationen av förskola i Landvetters Backa som kommer drivas av 
Jensen Education. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 145 

Aktuella kollektivtrafikfrågor för Härryda kommun 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Henrik Yngve, processledare trafik, informerar om aktuella kollektivtrafikfrågor, förändringar 
i kollektivtrafiken och hur Härryda kommun arbetar med frågorna, bland annat genom att 
kontinuerligt uppmana Västtrafik att snarast kommunicera till invånarna om Västtrafiks 
planerade förändringar i juni 2022. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 146 

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

Sammanfattning av ärendet 
Anders Olsson, sektorschef, Maja Andersson, plan- och bygglovschef och Ria Andersson, 
mark- och exploateringschef, informerar om pågående detaljplaner, övriga projekt i 
portföljen samt mer ingående om projektet Airport city 4. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 147  Dnr 2021KS149 

Redovisning av uppdrag om fördjupade studier för alla orter  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att uppdraget om att genomföra fördjupade studier för alla 
orter är genomfört och därmed avslutat. 
 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med budget/plan för 2019–2023, som antogs av kommunfullmäktige den 18 juni 
2018 § 119, fick förvaltningen i uppdrag att genomföra fördjupade studier av alla större 
orter för att få ett fördjupat underlag för hur en framtida utveckling för respektive ort kan se ut 
som en del i framtagandet av översiktsplanen.   
  
Förvaltningen har tagit fram ortstudier för Mölnlycke, Landvetter, Härryda, Hindås, 
Rävlanda, Hällingsjö och Eskilsby. Framtagna ortstudier utgör en av utgångspunkterna i 
arbetet med ny översiktsplan för 2040. För respektive ort ger studien en bild av platsen idag, 
historisk framväxt, livsmiljön idag, dialogarbetets resultat, ortens potential och utmaningar 
samt utvecklingsförslag.  
  
Förvaltningen bedömer att uppdraget att genomföra fördjupade studier för alla orter är 
genomfört enligt uppdraget. Ortsstudierna är kommunicerade till allmänheten som en nyhet 
via hemsidan samt genom utskick till föreningar på orterna, företagarföreningar, större aktörer 
i de olika orterna, och till kommunens fem olika råd.   
  
Remiss av ortsstudierna för faktagranskning genomfördes under perioden 
3–24 maj 2021. Ortstudierna för Mölnlycke, Landvetter, Härryda, Hindås, Rävlanda, 
Hällingsjö och Eskilsby fanns tillgängliga på kommunens hemsida. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 14 februari 2022  
 Ortstudie Rävlanda  
 Ortstudie Hindås  
 Ortstudie Hällingsjö  
 Ortstudie Härryda  
 Ortstudie Landvetter  
 Ortstudie Mölnlycke  
 Ortstudie Eskilsby  
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 Kommunfullmäktiges beslut den 18 juni 2018 § 119 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 148  Dnr 2021KS483 

Reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens 
kommunalförbund  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer Reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens 
kommunalförbund. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av ett förslag om ändrad organisation för Göteborgsregionens 
kommunalförbund (GR) har det tagits fram ett förslag till reviderad förbundsordning för GR. 
Efter att förbundsfullmäktige godkänt förslaget om ny organisation beslutade 
förbundsfullmäktige den 15 juni 2021 i § 100 att godkänna förslag till reviderad 
förbundsordning. Förbundsfullmäktige beslutade även att sända ut den reviderade 
förbundsordningen för fastställande av förbundsmedlemmarnas fullmäktigeförsamlingar. 
  
Utöver några redaktionella ändringar har följande huvudsakliga revideringar gjorts i 
förbundsordningen: 

- Varje medlemskommun ska utse en ledamot och en ersättare i förbundsfullmäktige. 
Härutöver utses – efter folkmängden vid ingången av det år val av fullmäktige förrättas 
– ytterligare en ledamot och en ersättare för varje fullt tal av 20 000 invånare, dock ska 
antalet ledamöter utsedda av Göteborgs Stad begränsas till det antal som utses av övriga 
medlemskommuner tillsammans ökat med en. (se § 4.1) 
  
- Antalet ledamöter i förbundets styrelse, som benämns Göteborgsregionens 
förbundsstyrelse, ska vara minst 24, jämte minst 13 ersättare. Denna sammansättning 
görs utifrån det samlade valresultatet för de 13 kommunerna och mandaten fördelas 
med hjälp av den jämkade uddatalsmetoden. Alla kommunernas styrelseordförande ska 
beredas plats som ledamöter. Ytterligare kommunstyrelsepolitiker från varje kommun 
(oppositionsråd eller motsvarande) ska beredas plats som ersättare. Antal ledamöter och 
ersättare i förbundsstyrelsen utökas vid behov så att detta kan säkras. Av ledamöterna 
och ersättarna bör cirka hälften vara bosatta i Göteborgs Stad. (se § 4.2) 
  
- Förbundsstyrelsen kan för ärendens beredning utse politiskt sammansatta 
beredningsgrupper knutna till de arbetsområden som beskrivs i ändamålsparagrafen, § 
3. (se § 4.3) 
  
- Tydliggörande om att lagen om proportionellt valsätt inte ska tillämpas vid val till 
styrelse, nämnder, utskott, revisionsgrupp och beredningsgrupper. (se §§ 4.2 och 4.3) 
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse den 2 mars 2022 
 Protokollsutdrag från förbundsfullmäktige den 15 juni 2021 § 100 
 Reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund – med 

ändringsmarkeringar 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 149  Dnr 2022KS66 

Ekonomisk månadsuppföljning för kommunstyrelsen per februari 
2022  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner prognosen och beslutar att inte vidta ytterligare åtgärder. 
 
Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige prognosen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Totalt prognostiseras ett resultat för Härryda kommun om 161 mnkr för 2022 och med ett 
budgeterat resultat om 66 mnkr innebär det en positiv budgetavvikelse om 95 mnkr. Både 
kommunstyrelsen och välfärdsnämnden avviker positivt med knappt 14 mnkr vardera. 
Finansförvaltningens avvikelse är positiv om 69,1 mnkr medan den politiska verksamheten 
visar underskott om 1,5 mnkr. I prognosen ingår inte intäkter från exploateringsverksamheten. 
  
De finansiella målen för god ekonomisk hushållning mäts i rullande fyraårsperioder. 
Prognosen innebär att båda de finansiella målen uppfylls, både för 2022 och sett över en 
rullande fyraårsperiod.  
  
Prognosen för årets investeringar uppgår till 254 mnkr, vilket ligger inom ramen för godkända 
nivåer. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 7 mars 2022 
 Månadsprognos per februari 2022 Ks 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 150  Dnr 2022KS150 

Uppdrag att upprätta detaljplan för Håltsås 1:8 Fläskebo 
avfallsanläggning i Landvetter  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att upprätta en detaljplan för Håltsås 1:8 Fläskebo 
avfallsanläggning i Landvetter. Detaljplanen genomförs som exploatörsdriven detaljplan 
enligt Härryda kommuns modell. 
  

Reservation 
Patrik Linde (S), Ulla-Karin Johansson (S) och Robert Langholz (S) reserverar sig mot 
beslutet skriftligt i bilaga 1. 
  
Peter Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 
  
Roland Jonsson (MP) 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 Roland Jonsson. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 29 maj 2020 § 232 att bevilja ansökan om planbesked för 
Håltsås 1:8. Projektet syftar till att ta fram en detaljplan för att möjliggöra en utveckling av 
befintlig avfallsanläggning. Föreslagen användning är områden för deponi (farligt och icke 
farligt avfall), avfallshantering, lakvattenhantering, bergtäkt, industri och naturområde. En 
utveckling av verksamhetsområdet är förenligt med översiktsplanen, ÖP2012. 
  
Kommunstyrelsen beslutade den 18 november 2021 § 412 att godkänna föravtal mellan 
Härryda kommun och Renova Miljö AB gällande Håltsås 1:8. I avtalet framgår att ett 
plankostnadsavtal och ett ramavtal ska upprättas för projektet. 
  
Förutsättningarna på platsen är komplexa och det är många frågor som behöver utredas och 
hanteras inom arbetet med detaljplanen. Bland annat kommande planarbete i direkt anslutning 
till Fläskebo avfallsanläggning i norr innehållande verksamhet-, logistik- samt 
bostadsändamål där samordning planerna emellan behöver ske. En viktig grundläggande 
aspekt för detaljplanens genomförande blir att säkerställa en god markhushållning även efter 
att deponin fullgjort sitt syfte och stängts ner. 
  
Förvaltningen gör bedömningen att ett planuppdrag kan ges och ett arbete med detaljplan kan 
startas upp omgående. 
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 4 mars 2022 
 Kommunstyrelsens beslut 23 september 2021 § 323 
 Kommunstyrelsens beslut 18 november 2021 § 412 
 Kommunstyrelsens beslut 29 maj 2020 § 232 
 Orienteringskarta 
 Föreslagen utveckling och bestämmelser i gällande detaljplan 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen, i enlighet med förvaltningens förslag, uppdrar 
åt förvaltningen att upprätta en detaljplan för Håltsås 1:8 Fläskebo avfallsanläggning i 
Landvetter samt att detaljplanen genomförs som exploatörsdriven detaljplan enligt Härryda 
kommuns modell. 
  
Patrik Linde (S) föreslår med instämmande av Peter Arvidsson (SD) och Roland Jonsson 
(MP) att kommunstyrelsen avslår Per Vorbergs förslag. 
  

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 1. 
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2022-04-07  

 

Voteringslista: § 150 
Ärende: Uppdrag att upprätta detaljplan för Håltsås 1:8 Fläskebo avfallsanläggning i 
Landvetter,  2022KS150 
 
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  
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Rickard Rosengren (M), ersättare X   
Resultat 8 5 0 
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Reservation: 

Uppdrag att upprätta detaljplan för Håltsås 1:8 Fläskebo avfallsanläggning 

Vi ser det som mycket problematiskt att man beslutat att upprätta en detaljplan för Håltsås 1:8 med 
avsikt att öka mängden giftigt avfall i Härryda kommun. Att lagra denna typ av avfall i så kallade 
deponier riskerar alltid att förorena området runt deponin. Vi ser mycket allvarligt på den risk som 
detta beslut innebär.  

Beslutet tagit av den politiska majoriteten riskerar framtida generationers livsvillkor i området. 
Beslutet hotar så väl människor som djur- och växtliv.  

Gifter som riskerar att lakas ut från deponin kan via vattensystemen sprida sig långa sträckor och 
riskerar att förorena och förgifta stora områden.  

Av ovan nämnda anledning väljer vi Socialdemokrater att reservera oss mot beslutet. 

För Socialdemokraterna 

Patrik Linde 

Bilaga 1 till kommunstyrelsens protokoll 2022-04-07 § 150
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§ 151  Dnr 2022KS151 

Planavtal för detaljplan Håltsås 1:8 Fläskebo avfallsanläggning i 
Landvetter  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Planavtal mellan Härryda kommun och Renova Miljö AB.  
  
Kommunstyrelsen uppdrar åt verksamhetschef för plan och bygglov att underteckna avtalet. 
  

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

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 29 maj 2020 § 232 om positivt planbesked för Håltsås 1:8, 
Fläskebo avfallsanläggning i Landvetter. Detaljplanen genomförs som en exploatörsdriven 
detaljplan enligt Härryda kommuns modell. Planavtalet upprättas enligt denna modell. 
  
Planavtalet reglerar bland annat planens ungefärliga geografiska avgränsning, inriktningen på 
detaljplanen, tidplan, hur samarbetet ska se ut exploatör och kommun emellan, vem som 
betalar vad samt äganderätter till framtaget material. 
  
Planavtalet gäller under förutsättning att kommunstyrelsen godkänner uppdrag om planstart 
för Fläskebos avfallsanläggning samt ramavtalet mellan Härryda kommun och Renova Miljö 
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 4 mars 2022 
 Kommunstyrelsens beslut 29 maj 2020 § 232 
 Planavtal med bilagor 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen, i enlighet med förvaltningens 
förslag, godkänner Planavtal mellan Härryda kommun och Renova Miljö AB samt uppdrar åt 
verksamhetschef för plan och bygglov att underteckna avtalet. 
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Patrik Linde (S) föreslår med instämmande av Peter Arvidsson (SD) och Roland Jonsson 
(MP) att kommunstyrelsen avslår Per Vorbergs förslag. 
  

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 2. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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Voteringslista: § 151 
Ärende: Planavtal för detaljplan Håltsås 1:8 Fläskebo avfallsanläggning i Landvetter,  
2022KS151 
 
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  
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Rickard Rosengren (M), ersättare X   
Resultat 8 5 0 
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§ 152  Dnr 2022KS135 

Ramavtal för detaljplan Håltsås 1:8, Fläskebo avfallsanläggning  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Ramavtal mellan Härryda kommun och Renova Miljö AB. 
  
Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadschef och mark- och exploateringschef att 
underteckna avtalet. 
  

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

Sammanfattning av ärendet 
I samband med kommunstyrelsens beslut den 29 maj 2020 § 232 om att bevilja ansökan om 
planbesked för Håltsås 1:8 beslutade kommunstyrelsen även att det i detaljplanearbetet ska 
utredas hur området kan användas efter att deponin avslutas samt att detaljplanen inte får 
förhindra en framtida utveckling av verksamhetsområden öster om 
Partillevägen/Landvettervägen (Väg 535) enligt gällande översiktsplan. Under planarbetet ska 
dialog ske mellan Renova Miljö AB och Härryda kommun för att uppfylla dessa villkor. 
  
Förvaltningen har upprättat förslag till ramavtal mellan Härryda kommun och Renova Miljö 
AB. Syftet med detta ramavtal är att fastställa ansvarsfördelning gällande ekonomi och 
utförande mellan kommun och exploatör vid genomförande av detaljplanen samt de krav och 
förväntningar som exploatören kan förvänta sig i framtida exploateringsavtal. Avtalet reglerar 
bland annat att exploatören ska bekosta samtliga åtgärder inom detaljplaneområdet med 
anledning av genomförandet av detaljplanen. 
  
Ramavtalet gäller under förutsättning att kommunstyrelsen godkänner uppdrag om planstart 
för Fläskebos avfallsanläggning samt plankostnadsavtal mellan Härryda kommun och Renova 
Miljö AB. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 1 mars 2022 
 Kommunstyrelsens beslut om planbesked 29 maj 2020 § 232 
 Ramavtal och bilagor 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen, i enlighet med förvaltningens 
förslag, godkänner Ramavtal mellan Härryda kommun och Renova Miljö AB samt uppdrar åt 
samhällsbyggnadschef och mark- och exploateringschef att underteckna avtalet. 
  
Patrik Linde (S) föreslår med instämmande av Peter Arvidsson (SD) och Roland Jonsson 
(MP) att kommunstyrelsen avslår Per Vorbergs förslag. 
  

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 3. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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Voteringslista: § 152 
Ärende: Ramavtal för detaljplan Håltsås 1:8, Fläskebo avfallsanläggning,  2022KS135 
 
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  
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Rickard Rosengren (M), ersättare X   
Resultat 8 5 0 
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§ 153  Dnr 2022KS119 

Begäran om startbesked av investeringsprojekt 
kollektivtrafikåtgärder  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar startbesked för investeringsprojektet kollektivtrafikåtgärder med 
500 tkr för 2022. 
 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med beslut om verksamhetsplan och driftbudget, den 18 november 2021 § 407, 
beslutade kommunstyrelsen att samtliga investeringsprojekt inom trafikverksamheten ska 
beviljas startbesked av kommunstyrelsen innan de kan genomföras. Investering för 
kollektivtrafikåtgärder pekades ut som ett sådant projekt. 
  
I investeringsbudget 2022 finns det 500 tkr avsatta för kollektivtrafikåtgärder och 
förvaltningens bedömning är att det finns behov av en tillgänglighetshöjande åtgärd på 
busshållplats Pixbo dammar som ligger längs Herrgårdsvägen i Mölnlycke/Pixbo. Den 
nuvarande busshållplatsen är inte tillgänglighetsanpassad och hållplatsytorna är i dåligt skick. 
Åtgärden syftar till att höja standarden och förbättra tillgängligheten. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 28 februari 2022 
 Busshållplats Pixbo dammar 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 154  Dnr 2022KS117 

Begäran om startbesked för investeringsprojekt trafikmiljöåtgärder  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar startbesked för investeringsprojektet trafikmiljöåtgärder med 4 000 
tkr för 2022. 
 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med beslut om verksamhetsplan och driftbudget, den 18 november 2021 § 407, 
beslutade kommunstyrelsen att samtliga investeringsprojekt inom trafikverksamheten ska 
beviljas startbesked av kommunstyrelsen innan de kan genomföras. Investering för 
trafikmiljöåtgärder pekades ut som ett sådant projekt. 
  
I investeringsbudget 2022 finns det 4 000 tkr avsatta för trafikmiljöåtgärder. I det nu aktuella 
ärendet föreslås att 4 000 tkr ianspråktas för att genomföra trafikmiljöåtgärder. 2 200 tkr för 
specificerade trafikmiljöåtgärder och  
  
1 800 tkr för ospecificerade åtgärder. De nu föreslagna åtgärderna och de ospecificerade 
åtgärderna är en del i arbetet med att säkerställa att allmän platsmark har en god utformning 
utifrån trafiksäkerhet, framkomlighet, tillgänglighet och trygghet. Den ospecificerade potten 
bedöms vara nödvändig för att kunna vidta åtgärder snabbt utifrån uppkomna behov och 
utföra arbeten på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 28 februari 2022 
 Trafikmiljöåtgärder 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 155  Dnr 2022KS153 

Delegation av beslutanderätten gällande lokala trafikföreskrifter  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen delegerar rätten att fatta beslut om lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 
och 3 §§ trafikförordningen (1998:1276) till kommundirektören. 
  
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att föra in ändringen i Kommunstyrelsen 
delegationsordning samt förvaltningschefens vidaredelegation. 
  
Kommunstyrelsen noterar att avsikten är att sektorchef för samhällsbyggnad ska bli 
vidaredelegat samt att verksamhetschef för trafik ska bli ersättare till vidaredelegaten. 
 

Sammanfattning av ärendet 
I trafikförordningen (1998:1276) finns de allmänna trafikreglerna beskrivna. Regeringen har i 
förordningen överlåtit åt kommuner att besluta om lokala trafikföreskrifter. 
  
Förvaltningen gör bedömningen att en delegering av beslutanderätten gällande lokala 
trafikföreskrifter hade ökat servicen samt effektiviteten betydligt samt avlastat 
kommunstyrelsen. Förvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen delegerar rätten att fatta 
beslut om lokala trafikföreskrifter till kommundirektören. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 7 mars 2022 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 156  Dnr 2022KS130 

Upphävande av politisk styrgrupp i samhällsbyggnadsprojekt  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen upphäver beslut från kommunstyrelsen den 4 april 2019 § 117 angående 
politisk styrgrupp i samhällsbyggnadsprojekt. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Härryda kommun är inne i ett expansivt skede där kommunen arbetar med flera stora 
samhällsbyggnadsprojekt. Till följd av detta beslutade kommunstyrelsen den 4 april 2019 § 
117 att tillsätta en politisk styrgrupp för samhällsbyggnadsprojekten Airport City, 
Götalandsbanan, Mölnlycke centrum, Landvetter centrum, Fördjupad översiktsplan för 
Landvetter södra och Översiktsplan för Härryda kommun.  
  
Kommunstyrelsen utsåg även kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsens andre vice 
ordförande samt välfärdsnämndens ordförande som representanter till styrgrupperna. Enligt 
kommunstyrelsens beslut ska den politiska styrgruppen vara en arena för fortlöpande 
avstämningar i projekten. Formella beslut i projekten ska fattas av kommunstyrelsen, 
kommunfullmäktige eller av förvaltningen inom gällande delegation. 
  
I samband med kommunstyrelsens beslut den 7 november 2019 § 308 gällande godkännande 
av verksamhetsplan och driftbudget för 2020–2022 samt investerings- och 
exploateringsbudget 2020–2024 fick förvaltningen i uppdrag att löpande hålla 
kommunstyrelsen uppdaterad med information om projektens framdrift. Detta för att 
kommunstyrelsen ska vara väl insatt i projekten när det närmar sig till exempel samråd, 
granskning eller antagande av detaljplaner. Med det förändrade arbetssättet som detta beslut 
lett till föreslår förvaltningen att den politiska styrgruppen upphävs och att kommunstyrelsen 
blir en arena för avstämning i de frågor som det behövs ett formellt beslut i. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 24 februari 2022 
 Kommunstyrelsens beslut den 4 april 2019 § 117 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 157  Dnr 2022KS124 

Samrådsunderlag inför budget 2023 avseende Göteborgsregionen  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att inte lämna några synpunkter på översänt samrådsunderlag och 
förslag till avgift. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Göteborgsregionens (GR) förbundsstyrelse översänder samrådsunderlag till 
medlemskommunerna med hemställan om synpunkter. Kommunen ska svara senast den 1 
april men har fått uppskov till den 14 april. 
  
Medlemskommunerna ges möjlighet att lämna synpunkter på rambudget 2023, inkl 
medlemsavgift och strategisk inriktning för 2020-2023.  
  
Inför 2022 sänktes medlemsavgiften med 2,88 kr per invånare till 72,64 kr per invånare. 
Föreslagen årsavgift per invånare för 2023 är oförändrad. Befolkningsökningen gör däremot 
att den utbetalda avgiften ökar med 33 tkr.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 22 februari 2022 
 Protokollsutdrag §340 Samrådsunderlag inför budget för GR 2023 
 Samrådsunderlag inför budget för GR 2023 
 Strategisk inriktning 2020-2023 
 Plan och detaljbudget 2022  

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 158  Dnr 2019KS756 

Återremitterat ärende: Policy för resor och möten  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen upphäver Trafiksäkerhets- och resepolicy antagen av kommunstyrelsen den 
28 oktober 2013 § 314. 
  
Kommunstyrelsen antar Policy för resor och möten. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 16 december 2021 § 461 att återremittera förslag till policy 
för resor och möten till förvaltningen. Av återremissen framgår att förslaget ska arbetas om så 
att det också innehåller funktions-, tids-, effektivitets- och kostnadsmässig hänsyn till olika 
funktioner, t.ex. hemtjänstens arbetsförutsättningar. Vidare framgår att specificerade sträckor 
ska tas bort samt att alla transportsätt kompletterar varandra. 
  
Förvaltningen har arbetat om förslagen till policy och riktlinjer enligt intentionerna i 
återremissen så att hänsyn tas till resurseffektivitet, trafiksäkerhet, ekonomi, ändamålsenlighet 
och miljöpåverkan. Val av färdsätt ska göras utifrån en samlad bedömning av dessa 
perspektiv. Specificerade sträckor gällande gång, cykel och flyg är borttaget. 
  
För kommunens egna fordon gäller att inköp av fordon och bränsle ska ske med inriktning att 
fordonsflottan, inklusive arbetsmaskiner, ska vara fossiloberoende senast år 2030 enligt plan 
för fossiloberoende förvaltning. Respektive verksamhet ansvarar för att skapa optimal 
ruttplanering för en ändamålsenlig, kostnads- och resurseffektiv verksamhet med god 
arbetsmiljö och minsta möjliga miljöpåverkan. 
  
Härryda kommuns trafiksäkerhets- och resepolicy antogs av kommunstyrelsen den 28 oktober 
2013 § 314. Policyn består av två delar; en trafiksäkerhetspolicy med tillhörande riktlinjer för 
fordonskrav samt en resepolicy. För att göra policyn mer lättillgänglig föreslår förvaltningen 
att trafiksäkerhets- och resefrågor delas upp i separata styrdokument – en policy för resor och 
möten med tillhörande riktlinjer samt riktlinjer för trafiksäkerhet och fordonskrav för 
förvaltningen. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse den 14 mars 2022 
 Protokollsutdrag återremitterat ärende – Kommunstyrelsen den 16 december 2021 § 

461 
 Policy för resor och möten – förslag, den 14 mars 2022 
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 Riktlinjer för resor och möten - förslag den 14 mars 2022 
 Nuvarande trafiksäkerhets- och resepolicy antagen av kommunstyrelsen den 28 

oktober 2013 § 314 
 Tjänsteskrivelse den 22 november 2021 
 Policy för resor och möten – förslag, den 25 oktober 2021 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 159  Dnr 2021KS578 

Redovisning av uppdrag om att ta fram plan för att motverka och 
behandla spelberoende hos personal  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen antar Plan för att motverka och behandla spelberoende med ändringen att 
titeln på planen förtydligas, i enlighet med välfärdsnämndens synpunkt 9 mars 2022 § 45, till 
Plan för att motverka och behandla spelberoende hos personal. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdraget att ta fram plan för att motverka och behandla 
spelberoende hos personal är genomfört och därmed avslutat. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har den 23 september 2021 § 328 gett förvaltningen i uppdrag att ta fram 
en plan för att förebygga och behandla spelproblem. Kommunstyrelsen har även gett 
förvaltningen i uppdrag att ta fram ett informationsmaterial om spelberoende, dess effekter, 
tidiga tecken och hur kommunens chefer kan upptäcka och stävja spelproblem och dess 
negativa effekter för individen och för arbetsförmågan.  
  
Förvaltningen har genom en kortfattad plan beskrivit spelberoende, dess effekter och tidiga 
tecken för att cheferna på ett enkelt sätt ska ha tillgång till information och veta hur de ska 
agera om de misstänker att en medarbetare har problem med ohälsosamt spelande. 
Förvaltningens chefer kommer att uppmanas att lyfta planen på arbetsplatsträffar årligen för 
att även kommunens medarbetare ska veta vilken hjälp de kan få om de lider av problematiskt 
spelande. Kommunstyrelsen gav även förvaltningen i uppdrag att återkomma med information 
om hur sektorn för utbildning, kultur och fritid arbetar för att förebygga spelproblem bland 
kommunens barn och unga. Förvaltningen redovisar informationen i tjänsteskrivelse daterad 
21 december 2021. 
  
Den 10 februari 2022 § 58 remitterade kommunstyrelsen förslag till plan för att motverka och 
behandla spelberoende till välfärdsnämnden för att inhämta synpunkter. Välfärdsnämnden 
behandlade ärendet den 9 mars 2022 § 45 och lämnade synpunkten att det i planens titel bör 
förtydligas att den riktar sig till Härryda kommuns personal. Välfärdsnämnden föreslår att 
titeln på planen ändras till Plan för att motverka och behandla spelberoende hos personal. 
  
Därutöver lämnade välfärdsnämnden inga synpunkter och rekommenderade kommunstyrelsen 
att anta Plan för att motverka och behandla spelberoende. 
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 21 december 2021 
 Plan för att motverka och behandla spelberoende, 17 januari 2022 
 En drogfri miljö för barn och unga (reviderad 2021) 
 Kommunstyrelsens beslut 23 september 2021 § 328 
 Nämndinitiativ om att ta fram plan för att motverka och behandla spelberoende från, 

21 september 2021 
  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen antar Plan för att motverka och behandla 
spelberoende med ändringen att titeln på planen förtydligas, i enlighet med välfärdsnämndens 
synpunkt 9 mars 2022 § 45, till Plan för att motverka och behandla spelberoende hos 
personal. Vidare föreslår Per Vorberg att kommunstyrelsen beslutar att uppdraget att ta fram 
plan för att motverka och behandla spelberoende hos personal är genomfört och därmed 
avslutat. 
  

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

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 160  Dnr 2022KS28 

Redovisning av uppdrag om förutsättningar för att införa 
vaccinationskrav i vårdnära arbete i Härryda kommun samt 
uppdrag om att uppdatera pandemiplanen med vaccinationskrav  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar redovisning av förutsättningar för att införa vaccinationskrav i 
vårdnära arbete i Härryda kommun samt beslutar att uppdraget är genomfört och därmed 
avslutat.  
  
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att uppdatera kommunens pandemiplan med 
frågan om vaccinationskrav inför framtida pandemier. 
  

Reservation 
Peter Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet skriftligt i bilaga 2. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Den 13 januari 2022 § 25 gav kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag att redovisa 
förutsättningarna för att införa vaccinationskrav för personal i vårdnära arbete i Härryda 
kommun. Förvaltningen har, vilket framgår av bilagd utredning, redogjort för 
förutsättningarna och konsekvenserna av att införa vaccinationskrav i verksamheter med 
vårdnära arbete i Härryda kommun. 
  
Frågeställningen har beretts i ekonomiutskottet tillika personalutskottet. Pandemin är i en 
sådan fas att vaccinationskrav för Covid-19 inte är motiverat utan istället framkommer ett 
behov av att ta tillvara de kunskaper som pandemin har gett för att skapa en beredskap inför 
kommande pandemier där vaccinationskrav är en del av planen. 
  
Förvaltningen ska, på arbetsgivarens bekostnad, fortsätta att erbjuda alla arbetstagare att 
vaccinera sig mot t.ex. säsongsinfluensan och andra motsvarande vaccin som finns 
tillgängliga och som skyddar brukarna. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 2 februari 2022 
 Utredning om vaccinationskrav i vårdnära arbete 
 Kommunstyrelsens beslut 13 januari 2022 § 25 
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Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen, i enlighet med förvaltningens förslag, noterar 
redovisning av förutsättningar för att införa vaccinationskrav i vårdnära arbete i Härryda 
kommun samt beslutar att uppdraget är genomfört och därmed avslutat. Vidare föreslår Per 
Vorberg att kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att uppdatera kommunens 
pandemiplan med frågan om vaccinationskrav inför framtida pandemier. 
 
Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen 
för att förtydliga tjänsteskrivelsen. 
  

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl. 19:58-20:01. 
  

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

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2022-04-07  

 

Voteringslista: § 160 
Ärende: Redovisning av uppdrag om förutsättningar för att införa vaccinationskrav i 
vårdnära arbete i Härryda kommun samt uppdrag om att uppdatera pandemiplanen med 
vaccinationskrav,  2022KS28 
 
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   
Robert Langholz (S), ledamot X   
Roland Jonsson (MP), ledamot X   
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Rickard Rosengren (M), ersättare X   
Resultat 12 1 0 
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2022-04-13 

RESERVATION kommunstyrelsen i Härryda 2022-04-07, ärende 20. 2022KS28 101 

Per Vorbergs (M) initiativ om att förvaltningen fått i uppdrag att redovisa förutsättningar för att 
införa vaccinationskrav för personal inom vård och omsorg i Härryda kommun. 

Jag instämmer i beslutet att inte införa vaccinationskrav enligt med kommunstyrelsens beslut. Dock 
delar till motiveringen för avslaget på initiativet, som innehåller till stora delar ekonomiska 
resonemang, samt vill uppmärksamma olyckliga skrivningar i TS. 

Man kan bland annat läsa: 

”Förvaltningen ska, på arbetsgivarens bekostnad, fortsätta att erbjuda alla arbetstagare att vaccinera 
sig mot t.ex. säsongsinfluensa och andra motsvarande vaccin som finns tillgängliga och som skyddar 
brukarna.” 

Skrivningen kan tolkas som att även inkludera covid. Forskningsläget vad gäller om man som 
vaccinerad mot covid kan vara smittsam när man är sjuk, men kanske symtomfri, är omdebatterat. 
Det kan alltså innebära en falsk trygghet för brukarna att personalen är vaccinerad. Bland annat WHO 
menar i sin Q&A 2022-04-13 att: 

https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/coronavirus-disease-(covid-19)-
vaccines?gclid=CjwKCAjw6dmSBhBkEiwA_W-EoEUJsOapTfTXDvlQPzC018qWuErn-
sMtMZbBMYOZYYzOvk5OjtsnmhoCz9kQAvD_BwE&topicsurvey=v8kj13) 

”Does being vaccinated stop me from infecting other people with COVID-19? 

There is some evidence that being fully vaccinated can prevent infection with the COVID-19 virus. This means that being 

vaccinated is likely to help protect people around you by making it less likely that you will pick up the virus and pass it on. 

Research is ongoing to understand the extent to which being vaccinated stops you from becoming infected and passing the 

virus on to others. More data is needed to know the extent of this protection. There is still a chance you could pass the virus 

on.   

Even once you are fully vaccinated, continue to practice the same prevention measures to protect other people. Stay at 

least 1 metre away from other people, wear a properly fitted mask over your nose and mouth when you can’t keep this 

distance, avoid poorly ventilated places and settings, clean your hands frequently, stay home if unwell and get tested, 

and stay informed about how much virus is circulating in the areas where you travel, live and work.” 

För Sverigedemokraterna i Härryda 

Peter Arvidsson 

Bilaga 2 till kommunstyrelsens protokoll 2022-04-07 § 160
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-04-07 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 161  Dnr 2021KS595 

Förslag på höjning av prisbelopp för hållbarhetspriset samt 
delgivning av välfärdsnämndens beslut om översyn av belopp för 
kommunens utmärkelser och priser  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att höja prissumman för Hållbarhetspriset till 10 000 kronor. 
  

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

Sammanfattning av ärendet 
Årligen delar Härryda kommun ut ett antal priser; Bemötande och tillgänglighetspris, Årets 
föreningsprofil, Kulturpris, Kulturstipendium, Hållbarhetspris, Årets föreningsprofil, Mästare 
i Härryda samt HBTQI-pris. Välfärdsnämnden beslutar om samtliga nämnda priser förutom 
hållbarhetspriset som kommunstyrelsen beslutar om. 
 
I syfte att se vilka möjligheter som finns för att priserna ska bli mer attraktiva och få högre 
status beslutade välfärdsnämnden den 22 september 2021 § 235, att ge förvaltningen ett 
uppdrag att göra en översyn av kommunens priser och utmärkelser. 
  
Uppdraget har rapporterats till välfärdsnämnden, som den 9 mars 2022 § 40 beslutade att höja 
prisbeloppen för de priser som välfärdsnämnden beslutar om till 10 000 kronor vardera. 
Välfärdsnämnden beslutade samtidigt att kommunstyrelsen ska delges beslutet för hantering 
av prisbelopp för hållbarhetspriset. 
  
Förvaltningen bedömer att prissumman för Hållbarhetspriset bör höjas till 10 000 kronor för 
att överensstämma med övriga priser som kommunen delar ut. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 15 mars 2022 
 Välfärdsnämndens beslut 9 mars 2022 § 40 
 Tjänsteskrivelse 14 januari 2021 
 Välfärdsnämndens beslut 22 september 2021 § 235 
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Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Patrik Linde (S) att kommunstyrelsen, i 
enlighet med förvaltningens förslag, beslutar att höja prissumman för Hållbarhetspriset till 
10 000 kronor.    
  

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

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 162  Dnr 2020KS753 

Uppföljning av kommunstyrelsens plan för intern kontroll 2021  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av kommunstyrelsens plan för intern kontroll 
2021. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har genomfört uppföljning och åtgärder utifrån planen för intern kontroll, 
antagen av kommunstyrelsen den 7 januari 2021, § 19. Uppföljningen har lett till att brister 
kunnat upptäckas inom några områden, vilket medför att ytterligare åtgärder planeras för att 
hantera och minimera riskerna. Sammantaget bedömer förvaltningen att kommunstyrelsens 
arbete med intern kontroll har genomförts på ett fullgott sätt i enlighet med planen för 2021.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 2 mars 2022 
 Uppföljning av kommunstyrelsens plan för intern kontroll 
 Kommunstyrelsens plan för intern kontroll 2021 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 163  Dnr 2022KS131 

Verksamhetsrapport alkohol- och tobakssamverkan 2021 och 
tillsynsplan 2022  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar verksamhetsrapport om alkohol- och tobakssamverkan 2021 och 
tillsynsplan 2022. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 januari 2020 § 9 att ingå avtal med Göteborgs Stad om 
samverkan avseende verksamheterna tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) och 
lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. 
  
Tillståndsenheten på Miljöförvaltningen i Göteborgs Stad har lämnat rapport över 
verksamheten för år 2021 samt en tillsynsplan för år 2022, vilka här delges. Förvaltningens 
bedömning är att verksamheten i allt väsentligt fungerat enligt avtalet. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 25 februari 2022 
 Rapport om tillstånd, anmälan och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) och lagen 

(2018:2088) om tobak och liknande produkter samt tobakslag (1993:581) för 2021 
 Tillsynsplan Härryda kommun 2022 

  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 164  Dnr 2021KS562 

Svar på medborgarförslag om syskons rätt till förskoletid  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 
  

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

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 14 oktober 2021 § 187 att till kommunstyrelsen remittera 
medborgarförslag om syskons rätt till förskoletid. Medborgarförslaget innebär att Härryda 
kommun utökar rätten till förskola för barn som har en förälder som är föräldraledig med 
annat syskon till minst sex timmar om dagen, fem dagar i veckan under ordinarie 
förskoletermin med gällande förskoleavgift. Förslagsställaren hänvisar till att barn med 
syskon går miste om förskolans innehåll och verksamhet då tiderna för dem begränsas när de 
får syskon. 
  
Barn ska enligt skollagen (2010:800) från och med ett års ålder erbjudas plats på förskola i 
den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om 
barnet har eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Enligt 8 kap. 6 § i skollagen ska 
barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga för vård av annat barn erbjudas förskola 
under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan. 
  
Härryda kommuns placeringsföreskrifter följer skollagen och i dagsläget har barn vars 
föräldrar är föräldralediga rätt till 15 timmar i veckan på förskola eller i pedagogisk omsorg. 
Barn vars föräldrar är arbetssökande har rätt till 20 timmar i veckan på förskola eller i 
pedagogisk omsorg. Utöver det finns möjlighet att bevilja utökad tid till barn som utifrån 
enskilda behov skulle gynnas av utökad tid på förskola eller inom pedagogisk omsorg. 
  
Förvaltningens bedömning är att utökad vistelsetid för barn till föräldralediga och 
arbetssökande skulle öka barngruppernas storlek under större delen av dagen på kommunens 
förskolor. Utökade vistelsetider med bibehållen personaltäthet medför ökade kostnader 
motsvarande 6,7 miljoner kronor. Förvaltningen anser vidare att de barn som har behov av 
utökad tid redan idag kan erbjudas utökad vistelsetid. 
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 17 februari 2022 
 Medborgarförslag om syskons rätt till förskoletid 

  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen, i enlighet med förvaltningens förslag, avslår 
medborgarförslaget. 
 
Patrik Linde (S) föreslår med instämmande av Peter Arvidsson (SD) och Roland Jonsson 
(MP) i första hand att kommunstyrelsen remitterar ärendet till välfärdsnämnden för att 
inhämta synpunkter. Patrik Linde (S) föreslår med instämmande av Roland Jonsson (MP) i 
andra hand att kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget. 
  

Beslutsgång   
Ordföranden redovisar att han kommer att ställa remiss mot att avgöra ärendet idag. Om 
kommunstyrelsen remitterar ärendet görs det enligt Patrik Lindes förslag om remiss. Om 
kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag kommer ordföranden ställa Per Vorbergs 
och Patrik Lindes förslag mot varandra. 
 
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång.   
 
Remiss 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 remittera ärendet 
  
Med 8 ja-röster och 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att avgöra ärendet idag. Hur var 
och en röstade framgår av omröstningslista 5.    
  
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 
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Med 8 ja-röster, 4 nej-röster och 1 avstår, bifaller kommunstyrelsen Per Vorbergs förslag. Hur 
var och en röstade framgår av omröstningslista 6. 
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2022-04-07  

 

Voteringslista: § 164 
Ärende: Svar på medborgarförslag om syskons rätt till förskoletid,  2021KS562 
 
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  
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Rickard Rosengren (M), ersättare X   
Resultat 8 5 0 

Omröstningslista 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  
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot   X 
Rickard Rosengren (M), ersättare X   
Resultat 8 4 1 
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Reservation: 

Svar på medborgarförslag om syskons rätt till förskoletid 

Vi Socialdemokrater anser att det är viktigt för barn att få gå på förskolan även när föräldrar är 
arbetssökande eller när de är föräldralediga. Det handlar om barnets rätt att deltaga i den 
pedagogiska verksamheten. En möjlighet att inte tvingas hamna efter i utvecklingen. När majoriteten 
väljer avslå detta medborgarförslag så har man valt bort möjligheten för barnet. Att höja den möjliga 
tiden är inte tvingande för föräldrar eller barn. Det ökar valmöjligheten. Detta tror vi är helt rätt väg 
att gå. Föräldrar vet bäst vad som är bäst för deras barn. Detta är en del av en valfrihet på riktigt.  

Eftersom vi tycker att denna förändring hade varit bra för våra barn så väljer vi att reservera oss. 

För Socialdemokraterna 

Patrik Linde 

Bilaga 3 till kommunstyrelsens protokoll 2022-04-07 § 164
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§ 165  Dnr 2021KS634 

Svar på medborgarförslag om passiv penninginsamling  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 
  

Reservation 
Peter Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige remitterade den 9 december 2021 § 231 medborgarförslag om passiv 
penninginsamling till kommunstyrelsen och uppdrog åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 
I medborgarförslaget föreslås att passiv insamling av pengar (tiggeri) ska förbjudas i 
anslutning till samtliga affärer i Mölnlycke centrum, Mölnlycke terminalen och i Landvetter 
centrum samt Landvetter resecentrum. För att förbjuda passiv penninginsamling förslås en 
ändring i kommunens allmänna ordningsföreskrifter. 
  
Enligt rättspraxis är det tillåtet för kommuner att i de lokala ordningsföreskrifterna införa 
förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) inom geografiskt begränsade områden. Detta 
om syftet med införandet är att komma till rätta med vad som kan uppfattas som en störning 
av den allmänna ordningen.          
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 11 februari 2022 
 Medborgarförslag 

  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Patrik Linde (S), Ulla-Karin Johansson (S) 
och Roland Jonsson (MP) att kommunstyrelsen, i enlighet med förvaltningens förslag, avslår 
medborgarförslaget. 
 
Peter Arvidsson (SD) föreslår i första hand att kommunstyrelsen hänskjuter ärendet till 
kommunfullmäktige för debatt och beslut och i andra hand att kommunstyrelsen bifaller 
medborgarförslaget. 
  

48 / 74



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-04-07 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslutsgång   
Ordföranden redovisar att han kommer att ställa förslag om att hänskjuta ärendet till 
kommunfullmäktige mot att avgöra ärendet idag. Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra 
ärendet idag kommer ordföranden ställa Per Vorbergs och Peter Arvidssons förslag mot 
varandra. 
 
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång.   
 
Hänskjuta ärendet till kommunfullmäktige 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 hänskjuta ärendet till kommunfullmäktige 
  
Med 12 ja-röster och 1 nej-röst beslutar kommunstyrelsen att avgöra ärendet idag. Hur var 
och en röstade framgår av omröstningslista 7.    
  
Per Vorbergs och Peter Arvidssons förslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Per 
Vorbergs förslag. 
  
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att bifalla Per Vorbergs förslag 
Nej-röst för att bifalla Peter Arvidssons förslag 
  
Med 12 ja-röster och 1 nej-röst bifaller kommunstyrelsen Per Vorbergs förslag. Hur var och 
en röstade framgår av omröstningslista 8. 
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2022-04-07  

 

Voteringslista: § 165 
Ärende: Svar på medborgarförslag om passiv penninginsamling,  2021KS634 
 
Omröstningslista 7 

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

Omröstningslista 8 

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

Sammanträdesdatum 
2022-04-07 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 166  Dnr 2021KS354 

Svar på medborgarförslag om förbättring av grillplatser i 
naturreservatet Gallhålan  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni § 120 att till förvaltningen remittera 
medborgarförslag om förbättring av grillplatsen i naturreservatet Gallhålan i Landvetter. 
Kommunstyrelsen fick även i uppdrag att besluta om medborgarförslaget. Förslagsställaren 
menar att grillplatserna bör kompletteras med såväl galler som vindskydd/grillstuga. Prioritet 
ges till den östligaste platsen närmast Agntjärnsvägen. Förvaltningen bedömer att den första 
delen i medborgarförslaget kommer genomföras inom ramen för sedvanlig tillsyn. Den andra 
delen är tillgodosedd genom närheten till Landehofs friluftsområde där det finns två 
vindskydd. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 14 januari 2022 
 Medborgarförslag om förbättring av grillplatsen i naturreservatet Gallhålan 

  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Patrik Linde (S), Håkan Eriksson (KD), 
Martin Tengfjord (SP), Kersti Lagergren (M), David Dinsdale (L) och Roland Jonsson (MP) 
att kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget. 
  

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

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

Sammanträdesdatum 
2022-04-07 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 167  Dnr 2022KS174 

Bordlagt ärende: Initiativärende om badplatser  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen avslår Patrik Lindes (S), Robert Langholz (S) och Ulla-Karin Johanssons 
(S) förslag i initiativärende om badplatser. 
  

Reservation  
Patrik Linde (S), Ulla-Karin Johansson (S) och Robert Langholz (S) reserverar sig mot 
beslutet skriftligt i bilaga 4. 
  
Roland Jonsson (MP) reserverar sig mot beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Patrik Linde (S), Robert Langholz (S) och Ulla-Karin Johansson (S) har initierat ett ärende 
om badplatser. Kommunstyrelsen bordlade ärendet 10 mars 2022 § 124. 

 
Beslutsunderlag 

 Initiativärende om badplatser, daterad 9 mars 2022 
  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Patrik Linde (S) föreslår med instämmande av Robert Langholz (S) att kommunstyrelsen ger 
förvaltningen i uppdrag att utreda behovet och möjligheten till placeringen av ny/nya 
badplatser i Härryda kommun. 
  
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen avslår Patrik Lindes förslag. 
  

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl. 20:30-20:32. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Per 
Vorbergs förslag. 
  
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-04-07 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

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 9. 
 

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

53 / 74



VOTERINGSLISTA 
Kommunstyrelsen 

 

  

Sammanträdesdatum  
2022-04-07  

 

Voteringslista: § 167 
Ärende: Bordlagt ärende: Initiativärende om badplatser,  2022KS174 
 
Omröstningslista 9 

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

Initiativärende om badplatser 

Vi bor i en kommun med många sjöar. Trots detta upplevs det som att badplatser är trånga eller på 
många håll saknas helt. Vi Socialdemokrater lämnade ett initiativärende med avsikten att ta fram en 
utredning av behovet och var vi skulle kunna placera en eventuell framtida badplats. Detta initiativ 
avslogs av den politiska majoriteten. 

Detta trots att vi som kommun fortsätter att växa. Detta kommer att leda till ett ökat behov av nya 
badplatser.  

Vi anser fortfarande att denna fråga är viktig och att en utredning borde genomföras. Allt för att 
säkerställa att badplatser placeras på rätt plats och att vi ger våra kommuninvånare möjligheten att 
uppleva känslan av ett svalkande bad en varm sommardag.  

För Socialdemokraterna 

Patrik Linde 

Bilaga 4 till kommunstyrelsens protokoll 2022-04-07 § 167
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-04-07 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 168  Dnr 2022KS241 

Initiativärende om tillåtlighetsprövning för höghastighetsjärnväg  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen avslår Peter Arvidssons (SD) förslag i initiativärende om 
tillåtlighetsprövning för höghastighetsjärnväg. 
  

Reservation 
Peter Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet skriftligt i bilaga 5. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Peter Arvidsson (SD) har initierat ett ärende om tillåtlighetsprövning för höghastighetsjärnväg 
och yttrande över granskningshandlingar. 

 
Beslutsunderlag 

 Initiativärende om tillåtlighetsprövning för höghastighetsjärnväg, daterat 7 april 2022 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen bordlägger ärendet. 
 
Patrik Linde (S) föreslår med instämmande av Per Vorberg (M) att kommunstyrelsen avslår 
Peter Arvidssons förslag i initiativärende om tillåtlighetsprövning för höghastighetsjärnväg. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att han kommer att ställa bordläggning mot att avgöra ärendet idag. 
Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag kommer ordföranden fråga om 
kommunstyrelsen bifaller Patrik Lindes förslag. 
  
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång. 
  
Bordläggning och avgöra ärendet idag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att 
avgöra ärendet idag. 
   
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:   
Ja-röst för att avgöra ärendet idag  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-04-07 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Nej-röst för att bordlägga ärendet  
  
Med 12 ja-röster och 1 nej-röst beslutar kommunstyrelsen att avgöra ärendet idag. Hur var 
och en röstade framgår av omröstningslista 10.    
  
Patrik Lindes förslag 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Patrik Lindes förslag och finner att så sker.  
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2022-04-07  

 

Voteringslista: § 168 
Ärende: Initiativärende om tillåtlighetsprövning för höghastighetsjärnväg,  2022KS241 
 
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  
Rickard Rosengren (M), ersättare X   
Resultat 12 1 0 
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2022-04-13 

RESERVATION kommunstyrelsen i Härryda 2022-04-07, ärende 28 

Initiativärende Tillåtlighetsprövning höghastighetsjärnväg, yttrande TRV2021/128691 mm. 

Det är positivt att förvaltningen beslutat gå ut med information via sina kanaler om att allmänheten 
kan lämna synpunkter inför tillåtlighetsprövningen efter att initiativärendet avslogs i sin helhet. 

Det är även positivt att förvaltningen 2022-04-12 gick ut med på harryda.se med nyheten att 
kommunen avser förtydliga sitt nej till de föreslagna korridorerna trots att initiativet avslogs. 

Nedan initiativet exklusive bilagor. 

För Sverigedemokraterna i Härryda 

Peter Arvidsson 

Bilaga 5 till kommunstyrelsens protokoll 2022-04-07 § 168
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-04-07 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 169  Dnr 2022KS242 

Initiativärende om uppdrag till utskottet för politiska inspel på 
samrådshandling för ny översiktsplan  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen avslår Roland Jonssons (MP) förslag i initiativärende om uppdrag till 
utskottet för politiska inspel på samrådshandling för ny översiktsplan. 
  

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

Sammanfattning av ärendet 
Roland Jonsson (MP) har initierat ett ärende om uppdrag till utskottet för politiska inspel på 
samrådshandling för ny översiktsplan. 

 
Beslutsunderlag 

 Initiativärende om uppdrag till utskottet för politiska inspel på samrådshandling för ny 
översiktsplan, daterat 7 april 2022 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Roland Jonsson (MP) föreslår med instämmande av Patrik Linde (S), Ulla-Karin Johansson 
(S), Robert Langholz (S) och Peter Arvidsson (SD) i första hand att kommunstyrelsen 
bordlägger ärendet. I andra hand föreslår Roland Jonsson med instämmande av Patrik Linde 
(S), Ulla-Karin Johansson (S) att Robert Langholz (S) att kommunstyrelsen uppdrar åt 
utskottet att ta fram en solbruksplan som redovisar lämpliga områden för solcellsparker samt 
att en cykelplan inarbetas vid framtagande av den nya översiktsplanen. 
 
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Mikael Johannison (M), Håkan Eriksson (KD) 
och David Dinsdale (L) att kommunstyrelsen avgör ärendet idag samt avslår Roland Jonssons 
förslag i initiativärendet. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-04-07 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att han kommer att ställa bordläggning mot att avgöra ärendet idag. 
Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag kommer ordföranden ställa Per 
Vorbergs och Roland Jonssons förslag mot varandra. 
  
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 11.    
  
Per Vorbergs och Roland Jonssons förslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Per 
Vorbergs förslag. 
  
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att bifalla Per Vorbergs förslag 
Nej-röst för att bifalla Roland Jonssons förslag 
  
Med 9 ja-röster och 4 nej-röster bifaller kommunstyrelsen Per Vorbergs förslag. Hur var och 
en röstade framgår av omröstningslista 12. 
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2022-04-07  

 

Voteringslista: § 169 
Ärende: Initiativärende om uppdrag till utskottet för politiska inspel på samrådshandling för 
ny översiktsplan,  2022KS242 
 
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  
Rickard Rosengren (M), ersättare X   
Resultat 8 5 0 

Omröstningslista 12 

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   
Rickard Rosengren (M), ersättare X   
Resultat 9 4 0 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-04-07 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 170  Dnr 2022KS4 

Redovisning av medborgarförslag 2022  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar redovisningen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Två gånger per år informeras kommunfullmäktige om de beslut som fattats med anledning av 
medborgarförslag samt vilka medborgarförslag som inte avgjorts eller beretts färdigt. 
  
Förvaltningen redovisar en sammanställning över kommunstyrelsens beslut gällande 48 
medborgarförslag, varav 26 är under beredning. 
  
Enligt prognosen kommer förslagen med ett undantag, där kommunstyrelsen remitterat 
ärendet till Härryda Vatten och Avfall AB för inhämtande av fakta och synpunkter innan 
beslut, att hanteras inom ett års tid inklusive beslut i ärendet. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 11 mars 2022 

 

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

Sammanträdesdatum 
2022-04-07 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 171  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. 
  
Fyra personuppgiftsincidenter har anmälts inom kommunstyrelsens verksamhet under 
tidsperioden 28 september 2021 till och med 4 mars 2022. Förvaltningen ser löpande över 
vilka förbättringsåtgärder som behöver vidtas på sikt. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 7 mars 2022 
 Anmälan av personuppgiftsincidenter till kommunstyrelsen för perioden 28 september 

2021 till och med 4 mars 2022. 
 

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

Sammanträdesdatum 
2022-04-07 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-04-07 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 172  Dnr 2022KS154 

Redovisning av inkomna planbesked, ansökan om direktanvisning 
samt ansökan om markanvisning  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen redovisar inkomna planbesked där prövning pågår. Fyra planbesked har 
inkommit:  

 8 februari 2022, för Hönekulla 1:157 
 7 mars 2022, för Kullbäckstorp 2:357 
 7 mars 2022, för Kullbäckstorp 2:14 & 2:7 
 10 mars 2022, för Snåkered 2:22 och 10:1 

  
Förvaltningen redovisar inkomna ansökningar om direktanvisning och markanvisning 
där prövning pågår. Tre ansökningar har inkommit: 

 21 oktober 2021, ansökan om markanvisning för Wendelsberg 1:48 
 4 februari 2022, ansökan om direktanvisning för Wendelsberg 1:48 
 7 mars 2022, ansökan om direktanvisning Kullbäckstorp 2:357; 2:14 & 2:7 

 

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

Sammanträdesdatum 
2022-04-07 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 173  Dnr 2022KS121 

Årsrapporter från råden 2022  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen delges årsrapport för 2021 från brottsförebyggande rådet. Rapporter från 
övriga råd delgavs kommunstyrelsen 10 mars 2022. 
 

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

Sammanträdesdatum 
2022-04-07 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 174  Dnr 2022KS68 

Delgivning av välfärdsnämndens verksamhetsberättelse 2021  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen delges välfärdsnämndens verksamhetsberättelse för 2021. 
Välfärdsnämnden godkände verksamhetsberättelsen den 23 mars 2022 § 63.  
  
Verksamhetsberättelsen är en väsentlig del i kommunens styrmodell och utgör uppföljning av 
välfärdsnämndens verksamhetsplan för 2021. 
  
Verksamhetsberättelsen innehåller en redovisning av kommungemensamma prioriterade 
områden, ekonomiska resultat, uppföljning av grunduppdrag, verksamhetsmål för god 
ekonomisk hushållning, samt uppföljning av särskilt prioriterade politiska mål och 
inriktningar. Verksamhetsberättelsen utgör ett underlag i budgetarbetet inför kommande år. 
Välfärdsnämnden redovisar ett överskott jämfört med budget om 56 mnkr. 
  

Beslutsunderlag 
 Välfärdsnämndens beslut, 23 mars 2022 § 63 
 Tjänsteskrivelse 15 februari 2022 
 Välfärdsnämndens verksamhetsberättelse 2021 
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§ 175  Dnr 2022KS24 

Delgivningar 2022  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen delges följande: 

 Brev till Västtrafik angående trafikförändringar i Härryda kommun, daterad 11 mars 
2022 

 Remissbrev årlig avstämning om trafikförsörjningsprogrammet 2021, daterad 21 mars 
2022 

 Uppföljning 2021 Regionalt trafikförsörjningsprogram i Västra Götaland, daterad 7 
mars 2022 

 Aktualisering av miljö- och klimatstrategi för kollektivtrafiken i Västra Götaland, 
daterad 3 mars 2022 

 Sammanställning av ungdomsrådets enkät till ungdomar, Vad tycker du om 
kollektivtrafiken?, daterad 24 mars 2022 

 Anteckningar ungdomsråd, 18 mars 2022 
 Härryda kommuns yttrande gällande remiss av promemorian Insatser på plan- och 

byggområdet med anledning av invasionen av Ukraina, daterad 18 mars 2022 
 Härryda kommuns yttrande gällande Översiktsplan, Mölndals kommun, daterad 22 

mars 2022 
 Verksamhetsberättelse, familjerätt i samverkan Härryda, Mölndal och Partille 2021, 

daterad 28 mars 2022 
 Uppföljning av miljö- och bygglovsnämndens plan för intern kontroll 2021, daterad 1 

mars 2022 
 Protokoll från Härryda Energi AB, 21 februari 2022 
 Protokoll från Landvetter Södra utveckling AB, 19 januari 2022 
 Protokoll från Härryda vatten och avfall AB, 24 januari 2022 
 Protokoll från Förbo AB, 11 januari 2022 
 Protokoll från samordningsförbundet Insjöriket, 18 mars 2022 
 Statistiska uppgifter per december 2021 
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§ 176  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 22 mars 2022, föreligger. 
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§ 177  Dnr 2021KS4 

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 28 mars 2022, föreligger. 
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§ 178  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 24 mars 2022, föreligger. 
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§ 179  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 25 mars 2022, föreligger. 
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§ 180  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 28 mars 2022, föreligger. 
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