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Sekreterare 
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Ordförande 
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Justerande 
Håkan Eriksson 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2020-04-29 
Datum för anslags 
uppsättande 

2020-05-07 Datum för anslags 
nedtagande 

2020-05-29

Förvaringsplats för 
protokollet 

Kansli, arkiv 

Underskrift 

Matilda Johansson 

Plats och tid 

Beslutande ledamöter 

Rådasjön kl. 16:00-19:05 (sammanträdet ajournerades kl. 17:20-17:55, 
17:57-18:00)(

Per Vorberg (M) (ordförande) 
David Dinsdale (L) (vice ordförande) §§175-178, §§180-184, §§186-210 
Patrik Linde (S) (2:e vice ordförande) 
Grim Pedersen (M) §§175-178, §§180-184, §§186-210 
Kersti Lagergren (M) §§175-178, §§180-184, §§186-210 
Mikael Johannison (M) §§175-183, §§186-210 
Ronny Sjöberg (C) 
Håkan Eriksson (KD) 
Martin Tengfjord (SP) §§175-178, §§180-184, §§186-210 
Ulla-Karin Johansson (S) 
Robert Langholz (S) 
Roland Jonsson (MP) §§175-184, §§186-191 
Leo Welter (SD) 
Rickard Rosengren (M) §179 ersätter Grim Pedersen (M) pga jäv, §184 
ersätter Mikael Johannison (M) pga jäv 
Ingemar Lindblom (M) §179 ersätter Kersti Lagergren (M) pga jäv 
Bengt Johansson (M) §179 ersätter Martin Tengfjord (SP) pga jäv 
Anders Halldén (L) §179 ersätter David Dinsdale (L) (vice ordförande) 
pga jäv 
Marie Strid (MP) §§192-210 ersätter Roland Jonsson (MP) 

Ej tjänstgörande ersättare Rickard Rosengren (M) §§175-178, §§180-183, §§186-210 
Ingemar Lindblom (M) §§175-178, §§180-184, §§186-209 
Bengt Johansson (M) §§175-178, §§180-184, §§186-210 
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Hengameh Mokhtari (M) 
Anders Halldén (L) §§175-178, §§180-184, §§186-210 
Tony Wahl (C) 
Steinar Walsö-Kanstad (KP) 
Marie Strid (MP) §§175-184, §§186-191 
Boris Leimar (SD) (kl. 17.17-19:05) §§178-184, §§186-210 

Övriga närvarande Roger Nordman (M) (adjungerad, kommunfullmäktiges ordförande) 
Peter Lönn (kommundirektör) 
Anders Ohlsson (sektorschef samhällsbyggnad) §§175-184, §§186-190 
Per-Arne Larsson (sektorschef för teknik och förvaltningsstöd) 
Bo Ekström (ekonomichef) 
Birgitta Flärdh (utvecklingschef) 
Matilda Johansson (kommunsekreterare) 
Peter Wallentin (verksamhetschef plan- och bygglov) §§177-180 
Hanna Henningsson (planeringsledare trafik) §§175-176 
Fredrik Wejrot (trafikchef) §§175-176, §§186-187 
Karin Dahl (kommunikationschef) 

Utses att justera Håkan Eriksson 

Justeringens plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke ,  2020-05-06   15:00 

Protokollet omfattar §§175-184, §§186-210
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ÄRENDELISTA 

§ 175 Fastställande av föredragningslistan 

§ 176 Information om samrådsyttrande gällande ny järnväg Göteborg-Borås, en del av nya 
stambanor 

§ 177 Information om att avbryta detaljplanearbete för Hindås 1:3 m.fl., Bocköhalvön 
§ 178 Avbryta detaljplanearbete för Hindås 1:3 m.fl., Bocköhalvön 
§ 179 Antagande av ändring av detaljplan för Djupedalsäng 1:18 

§ 180 Beslut om miljökonsekvensbeskrivning för fördjupad översiktsplan för Landvetter 
södra 

§ 181 Markanvisningsavtal till JM AB för ägarlägenheter inom detaljplanen för 
Idrottsvägen i Mölnlycke 

§ 182 Försäljning av del av Björröd 1:191, fastighet A 
§ 183 Försäljning av del av Björröd 1:191, fastighet B 
§ 184 Försäljning av del av Bårhult 1:121 
§ 186 Lokala trafikföreskrifter om tättbebyggt område 
§ 187 Lokal trafikföreskrift om hastighet 

§ 188 Begäran om startbesked för garantiarbeten gällande förändringar utifrån 
verksamheternas behov 

§ 189 Medborgarförslag om att bygga gymnastikhall i Hindås 
§ 190 Medborgarförslag om discgolf i Wendelsbergs friluftsområde 
§ 191 Motion om upphandling av el från vårt eget bolag 
§ 192 Motion om profilklasser 

§ 193 Motion om de juridiska konsekvenserna av Internationella Engelska Skolans 
etablering i Härryda kommun 

§ 194 Motion om ekonomiska konsekvenser av Internationella Engelska Skolans etablering 
i Härryda kommun 

§ 195 Motion om pedagogiska konsekvenserna av Internationella Engelska Skolans 
etablering i Härryda kommun 

§ 196 Motion om miljökonsekvenser av Internationella Engelska Skolans etablering i 
Härryda kommun 

§ 197 Motion om kompetensförsörjningskonsekvenser av Internationella Engelska Skolans 
etablering i Härryda kommun 

§ 198 Uppdrag att utreda alternativa planeringsförutsättningar för beslut om budget/plan 
§ 199 Riktlinjer för deltagande på distans vid kommunfullmäktiges sammanträden 
§ 200 Information från arbetsgruppen för kollektivtrafikfrågor och förlängning av uppdrag 
§ 201 Anmälan av personuppgiftsincidenter till kommunstyrelsen 
§ 202 Redovisning av medborgarförslag april 2020 från välfärdsnämnden 
§ 203 Delgivning av välfärdsnämndens yttrande över granskningsrapport ekonomistyrning 

§ 204 Delgivning av välfärdsnämndens beslut om ekonomisk månadsuppföljning per 
februari 2020 

§ 205 Delgivning av protokoll från råd 2020 
§ 206 Delgivningar 2020 
§ 207 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för samhällsbyggnad 2020 
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§ 208 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för teknik och förvaltningsstöd 2020 

§ 209 Anmälan av delegationsbeslut från kommunledning och funktionerna: Utveckling, 
Personal, Ekonomi och upphandling 2020 

§ 210 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst 2020 
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§ 180 Dnr 2016KS40

Beslut om miljökonsekvensbeskrivning för fördjupad översiktsplan för 
Landvetter södra 

Kommunstyrelsen godkände den 2 april 2020 § 140 samrådshandlingen till fördjupningen av 
översiktsplanen för Landvetter södra och gav i uppdrag åt förvaltningen att samråda om 
förslaget. Som underlag till beslutet fanns förslaget till den fördjupade översiktsplanen (FÖP) 
för Landvetter södra samt den upprättade miljökonsekvensbeskrivning som tagits fram i 
samband med förslaget till FÖP Landvetter södra. 

Enligt plan- och bygglagen 3 kap. 9 § samt miljöbalken 6 kap. 7 § ska kommunen i ett särskilt 
beslut avgöra om genomförandet av den fördjupade översiktsplanen kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan. 

Planförslaget innebär att en obebyggd miljö som idag utgörs av kuperad mark bestående av 
blandskog och ett rikt sjölandskap, delvis med höga naturvärden, tas i anspråk. Ett 
genomförande av förslaget till FÖP Landvetter södra bedöms antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. Förvaltningen gör bedömningen att naturvärdena i området inte behöver 
påverkas negativt av utvecklingen av Landvetter södra utan kan beaktas och integreras. 

Detta beslut ska ses som ett tillägg till kommunstyrelsens beslut den 2 april 2020 § 140. 

Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 17 april 2020. 

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkanden 
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen och 
gör bedömningen att genomförandet av den fördjupade översiktsplanen för Landvetter södra 
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, samt att kommunstyrelsen uppdrar åt 
förvaltningen att samråda om miljökonsekvensbeskrivningen. 

Roland Jonsson (MP) yrkar att kommunstyrelsen återremitterar ärendet eftersom 
miljökonsekvensbeskrivningen inte är komplett genom att det inte finns någon 
artskyddsutredning redovisad. 

Propositionsordning  
Ordföranden redovisar att han först kommer att ställa proposition på Roland Jonssons 
återremissyrkande och avgörande idag. Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag 

13 / 63



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-04-29 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

kommer ordföranden därefter ställa proposition på Per Vorbergs yrkande. 

Kommunstyrelsen godkänner redovisad propositionsordning. 

Propositioner 

Roland Jonssons återremissyrkande 
Efter ställd proposition på återremiss och avgörande idag finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat avgöra ärendet idag. 

Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller att ärendet 
avgörs idag röstar Ja. Den som bifaller yrkandet om återremiss röstar Nej. Voteringen utfaller 
så att 12 ledamöter röstar Ja och 1 röstar Nej. Bilaga 4 voteringslista. 

Per Vorbergs yrkande 
Efter ställd proposition på Per Vorbergs yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat bifalla yrkandet. 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen och gör bedömningen att 
genomförandet av den fördjupade översiktsplanen för Landvetter södra kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan. 

Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att samråda om miljökonsekvensbeskrivningen. 

Mot beslutet reserverar sig Roland Jonsson (MP) enligt bilaga 5.  

---------------------- 

Paragrafen är justerad 
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Voteringslista: § 180 
Ärende: Beslut om miljökonsekvensbeskrivning för fördjupad översiktsplan för Landvetter 
södra,  2016KS40 

Bilaga 4. Voteringslistan 

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 
Ronny Sjöberg (C), ledamot X 
Håkan Eriksson (KD), ledamot X 
Martin Tengfjord (SP), ledamot X 
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot X 
Robert Langholz (S), ledamot X 
Roland Jonsson (MP), ledamot X 
Leo Welter (SD), ledamot X 
Resultat 12 1 0 
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Bilaga 5 till protokollet, kommunstyrelsen 2020-04-29 § 180 

Reservation till KS ärende ”beslut om att godkänna 
miljökonsekvensbeskrivningen” 
  

Jag reserverar mig mot beslutet:  att godkänna miljökonsekvensbeskrivning och 
att uppdra åt förvaltningen att samråda om förslag till om 
miljökonsekvensbeskrivningen. 

I beslutsunderlaget framgår att de redovisade handlingarna och 
miljökonsekvensbeskrivningen inte är kompletta. Det finns ingen 
artskyddsutredning redovisad.  

  

Roland Jonsson 

MP Härryda 
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