
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-02-10 

Plats och tid Rådasjön kl. 16:00-17:14, 17:24-19:57 

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) 
Tony Wahl (C)  ersätter Ronny Sjöberg (C) 

Ej tjänstgörande ersättare 
Rickard Rosengren (M) 
Bengt Johansson (M) 
Hengameh Mokhtari (M) 
Anders Halldén (L) 
Steinar Walsö-Kanstad (KP) 
Marie Strid (MP) 
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) §§34-37, 
§§40-72
Per-Arne Larsson (sektorschef för teknik och förvaltningsstöd) 
Bo Ekström (ekonomichef)
Anders Pettersson (personalchef)
Birgitta Flärdh (utvecklingschef)
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Matilda Johansson (kommunsekreterare) 
Malin Winald (kommunikatör) §§34-37, §§40-69 
Amanda Östman (utvecklingsledare hållbar utveckling) §§34-36 
Deria Abda Amin (utvecklingsledare miljö) §§34-36 
Ulrika Aebeloe (utvecklingsledare folkhälsa) §§34-36 
Therese Wångblad (administrativ chef teknik och förvaltningsstöd) 
§36
Lars Jönsson (funktionschef service) §37

Utses att justera 
Patrik Linde 

Justeringens plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke, 2022-02-15 16:00 

Protokollet omfattar §§34-37, §§40-78

Sekreterare _________________________________________________ 
Matilda Johansson 

Ordförande _________________________________________________ 
Per Vorberg 

Justerande _________________________________________________ 
Patrik Linde 
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(§§§ 38-39 justerades omedelbart och finns i separat protokoll.)



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-02-10 
 

 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    
 

 BEVIS 

Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag på 
kommunens anslagstavla 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum då anslag sätts 
upp 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Underskrift  

Kommunstyrelsen 

2022-02-10 

2022-02-16 Datum då anslag 2022-03-10 
  tas ner  

Kansli, arkiv 

 
___________________________________________________ 

Matilda Johansson 
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Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

ÄRENDELISTA 
 

§ 34 Fastställande av föredragningslistan 
§ 35 Information om arbetet med Agenda 2030, förslag till hållbarhetsstrategiskt program samt 

förvaltningens miljöarbete 
§ 36 Information om miljöarbetet inom teknik och förvaltningsstöd 
§ 37 Information om arbetet med att utveckla kontaktcenter inom ramen för inriktningen 

"serviceorganisation med myndighetsansvar" 
§ 40 Svar på motion om en äldreomsorgsplan för Härryda kommun 
§ 41 Svar på motion om att redovisa hur de kommunala skolorna kan genomföra profilering 
§ 42 Svar på motion om etablering av skolor i Härryda kommun 
§ 43 Svar på motion om att utreda möjligheten att bygga en solcellspark i Härryda kommun 
§ 44 Svar på motion om behov av tydliga mål och uppföljning av kommunens miljöinsatser 
§ 45 Finansiering av Mölndalsåns vattenråd 
§ 46 Ramavtal för detaljplan Bråta 2:97 m.fl. Bråta ängar 
§ 47 Ramavtal för detaljplan Landvetter 6:15 m.fl. 
§ 48 Planavtal för detaljplan för Landvetter 6:15 m.fl. 
§ 49 Föravtal till exploatörsdriven detaljplan äldreboende vid Hälsans Hus 
§ 50 Bordlagt ärende: Planbesked för Fäxhult 1:33 
§ 51 Yttrande över förslag till nationell plan för transportinfrastruktur 
§ 52 Lokala trafikföreskrifter om högsta tillåten hastighet inom område Långetjärns höjd 
§ 53 Lokala trafikföreskrifter om högsta tillåten hastighet på Vällkullevägen 
§ 54 Lokala trafikföreskrifter om högsta tillåten hastighet på Paketvägen 
§ 55 Lokala trafikföreskrifter om högsta tillåten hastighet på Klockarns väg 
§ 56 Lokala trafikföreskrifter om högsta tillåten hastighet inom område Mölnlycke Företagspark 2 
§ 57 Redovisning av uppdrag att ta fram förslag på hur behovet av ytterligare idrottshall i 

Mölnlycke kan tillgodoses 
§ 58 Redovisning av uppdrag om att ta fram plan för att motverka och behandla spelberoende 
§ 59 Yttrande över Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling 2022-2030 
§ 60 Hållbarhetspris och hedersomnämnande, kriterier och arbetsordning 
§ 61 Samverkansavtal avseende kommunal energi- och klimatrådgivning 
§ 62 Kompetensutveckling 2022 
§ 63 Svar på medborgarförslag om hundrasthage i Rävlanda 
§ 64 Svar på medborgarförslag om att utveckla ytan intill lekplatsen vid Önnerödsplan i Landvetter 
§ 65 Svar på medborgarförslag utegym/hinderbana i Eskilsby 2021 
§ 66 Svar på medborgarförslag om hinderbana/utegym i Eskilsby 
§ 67 Svar på medborgarförslag om grillplats/grillstuga i motionsområdet Landehof i Landvetter 
§ 68 Svar på medborgarförslag om porrfri barndom 
§ 69 Svar på medborgarförslag om en idrotts- och kulturbuss 
§ 70 Ordförandeinitiativ om förslag på extra sammanträde 13 oktober 2022 
§ 71 Initiativärende om information om händelser i Björröd 
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§ 72 Delgivning av välfärdsnämndens beslut gällande revisorernas uppföljande granskning av 
samverkan mellan socialtjänst samt förskola respektive grundskola 

§ 73 Delgivningar 2022 
§ 74 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning, kultur och fritid 2022 
§ 75 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst 2022 
§ 76 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för samhällsbyggnad 2022 
§ 77 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för teknik och förvaltningsstöd 2022 
§ 78 Anmälan av delegationsbeslut från kommunledning och funktionerna: Utveckling, Personal, 

Ekonomi och upphandling 2022 
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§ 34 

Fastställande av föredragningslistan 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer föredragningslistan med följande ändringar: 
  

 Nytt ärende, Initiativärende om information om händelser i Björröd, tas upp som 
ärende 38. 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 35 

Information om arbetet med Agenda 2030, förslag till 
hållbarhetsstrategiskt program samt förvaltningens miljöarbete 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Amanda Östman, utvecklingsledare hållbar utveckling och Deria Abda Amin 
utvecklingsledare miljö, informerar om arbetet med Agenda 2030, förslag till 
hållbarhetsstrategiskt program samt förvaltningens miljöarbete. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 36 

Information om miljöarbetet inom teknik och förvaltningsstöd 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Therese Wångblad, administrativ chef, informerar om miljöarbetet inom teknik och 
förvaltningsstöd. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 37 

Information om arbetet med att utveckla kontaktcenter inom ramen 
för inriktningen "serviceorganisation med myndighetsansvar" 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Lars Jönsson, funktionschef service, informerar om arbetet med att utveckla kontaktcenter 
inom ramen för inriktningen "serviceorganisation med myndighetsansvar". 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 40  Dnr 2021KS416 

Svar på motion om en äldreomsorgsplan för Härryda kommun  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige, i enlighet med 
välfärdsnämndens förslag 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
  

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

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 september 2021 § 152 att till välfärdsnämnden 
remittera motion från Oskar Sköld (S) och Siw Hallbert (S) om att upprätta en 
äldreomsorgsplan för Härryda kommun. Motionärerna föreslår att äldreomsorgsplanen ska 
fungera som ett styrdokument som tar sin grund i politiska mål och visioner. 
Äldreomsorgsplanens syfte är att skapa ett underlag för att styra, planera, organisera och 
utveckla äldreomsorgen. 
 
Verksamhetsområdet vård och omsorg styrs av lagar och förordningar. Förutom tvingande 
styrmedel finns inom Härryda kommuns styrdokument i form av strategisk plan, budget, 
verksamhetsplan, sektorsplan och enhetsplaner. 
 
Vård och omsorg har beviljats riktade statsbidrag som bland annat ska höja kompetensnivån 
bland medarbetare och säkerställa en god och nära vård av äldre personer. Socialstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd anger vad verksamheten ska uppnå i form av ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete. Ett av välfärdsnämndens mål och inriktningar för 2021 är att 
kvaliteten inom äldreomsorgen ska öka. Arbete pågår med att ta fram ett dokument som ska 
beskriva vad som är kvalitet i äldreomsorg. 
 
Förvaltningen bedömer att det inte finns behov av en äldreomsorgsplan. Befintliga 
styrdokument har tagits fram i enlighet med riksdagens och regeringens nationella direktiv 
och fungerar som underlag för att styra, planera, organisera och utveckla verksamhetsområdet 
vård och omsorg. 
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Beslutsunderlag 

 Välfärdnämndens beslut 12 januari 2022 § 5 
 Tjänsteskrivelse 27 oktober 2021 
 Motion från socialdemokraterna om en äldreomsorgsplan för Härryda kommun 

  

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

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Per 
Vorbergs förslag. 
  
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att bifalla Per Vorbergs förslag 
Nej-röst för att bifalla 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  
2022-02-10  

 

Voteringslista: § 40 
Ärende: Svar på motion om en äldreomsorgsplan för Härryda kommun,  2021KS416 
 
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  
Tony Wahl (C), ersättare X   
Resultat 8 5 0 
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Bilaga 1 till kommunstyrelsens protokoll 2022-02-10 § 40 

Reservation: Svar på motion om 
Äldreomsorgsplan för Härryda kommun 
 
Vi Socialdemokrater anser att en äldreomsorgsplan hade ökat tydligheten i vårt interna 
arbete samt att framtagandet och implementerandet skulle underlätta för våra äldre och 
deras anhöriga.  

Att i dessa svåra och komplicerade frågor hänvisa våra äldre och deras anhöriga till att leta 
bland kommunens olika dokument anser vi inte är ett agerande som gynnar kommunens 
invånare.  

Vi anser vidare att beslutet är mycket tveksamt då det inte instämmer med politikens vilja 
att kommunen skall vara god serviceorganisation. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För Socialdemokraterna 

Patrik Linde
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§ 41  Dnr 2021KS504 

Svar på motion om att redovisa hur de kommunala skolorna kan 
genomföra profilering  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige, i enlighet med 
välfärdsnämndens förslag 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 
  

Reservation  
Roland Jonsson (MP) reserverar sig mot beslutet skriftligt i bilaga 2. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 september 2021 § 152 att till välfärdsnämnden 
remittera en motion från Marie Strid (MP) om hur de kommunala skolorna kan genomföra 
profilering. Motionären yrkar att förvaltningen ska redovisa hur de kommunala skolorna kan 
genomföra en profilering och syftet med profileringen är att medverka till målet om att ha 
Sveriges bästa skola samt konkurrera om elever inom kommunal verksamhet på samma sätt 
som fristående skolor. 
 
Det finns ett visst utrymme för varje skola att göra lokala anpassningar av timplanen inom 
ramen för skolans val. Vid skolans val får antalet timmar i timplanen per stadium för ett ämne 
eller en ämnesgrupp minskas med högst 20 procent. Det är däremot inte tillåtet att minska 
antalet timmar för svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik. Skolans 
val ger skolor rätt att omfördela timmar från något ämne i ordinarie timplan till något 
profilämne. Beslut om vad som i så fall ska rymmas inom ramen för skolans val fattas lokalt 
på varje skola. 
 
Det finns också exempel på att skolorna arbetar med olika inriktningar. Ett exempel är den 
nystartade Fagerhultsskolan som arbetar utifrån ett tvärvetenskapligt förhållningssätt, med 
sikte på Agenda 2030. Detta sker inom ramen för ordinarie timplan och inte inom ramen för 
skolans val. 
 
Dessutom kan skolorna välja att prioritera andra delar utöver själva undervisningens innehåll. 
Det kan tex handla om lärmiljöns utformning eller skolmaten. Backaskolan ett exempel där 
naturen utgör en viktig del av arbetet och lärmiljön, både inom- och utomhus. Miljö och 
hållbar utveckling genomsyrar både skolkök och skolmåltider. 
 
Hulebäcksgymnasiet är en certifierad FN-skola. Det innebär att skolans undervisning 
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genomsyras av FNs deklaration om mänskliga rättigheter. Elever är engagerade i 
skolans  grupp och varje år arrangeras ett rollspel på temat. På Hulebäcksgymnasiet finns 
dessutom möjlighet att läsa nationell idrottsutbildning, NIU, med innebandyinriktning. 
Förvaltningens bedömning är att skolorna har möjlighet att besluta om profilering eller 
inriktningar. Förvaltningen bedömer vidare att dessa beslut bör fattas lokalt på varje skola, 
utifrån de förutsättningar och behov som råder där. 

 
Beslutsunderlag 

 Välfärdsnämndens beslut 12 januari 2022 § 6 
 Tjänsteskrivelse 16 november 2021 
 Motion från miljöpartiet om att redovisa hur de kommunala skolorna kan genomföra 

profilering 
  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen, i enlighet med välfärdnämndens förslag, 
föreslår att kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 
  
Roland Jonsson (MP) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller 
motionen. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Per 
Vorbergs förslag. 
  
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att bifalla Per Vorbergs förslag 
Nej-röst för att bifalla Roland Jonssons förslag 
  
Med 8 ja-röster 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 
Kommunstyrelsen 

 

  

Sammanträdesdatum  
2022-02-10  

 

Voteringslista: § 41 
Ärende: Svar på motion om att redovisa hur de kommunala skolorna kan genomföra 
profilering,  2021KS504 
 
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  
Tony Wahl (C), ersättare X   
Resultat 8 5 0 
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Bilaga 2 till kommunstyrelsens protokoll 2022-02-10 § 41 

Reservation 
 

Ärende nr 8: Hur de kommunala skolorna kan genomföra profilering 

Jag reserverar mig mot beslutet att inte bifalla motionen. 

Förvaltningens visar tydligt på att det är möjligt för kommunala skolor att genomföra 
profilering samt att beslut om profilering bör tas lokalt på varje skola. I svaret redovisas 
dock inte hur skolorna ska ges möjlighet att genomföra en profilering eller vilka resurser 
som kan tillföras en skola som tar beslut om profilering.  

Nyligen tagna beslut av den politiska majoriteten om att lägga ned en skola med egen 
profilering pekar åt ett helt annat håll än svaret på motionen.  

 

 

Roland Jonsson 
MP Härryda 
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§ 42  Dnr 2021KS410 

Svar på motion om etablering av skolor i Härryda kommun  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 september 2021 § 152 att till kommunstyrelsen 
remittera en motion från Peter Arvidsson (SD) om etablering av skolor i Härryda kommun. 
Motionären lämnar elva yrkanden rörande bland annat att Härryda kommun ska se över 
processen för hur nya skolor etableras i kommunen, att etableringen av IES i Djupedalsäng 
stoppas, att en utredning görs av konsekvenser av att fristående skolor bedriver sin 
verksamhet i kommunens lokaler och att fristående skolor etableras på vissa platser i 
kommunen. Motionären yrkar även att de politiska partier som är representerade i fullmäktige 
bjuder in kommunala skolor samt de fristående skolor som önskar etablera i kommunen att 
presentera sin verksamhet. Motionären yrkar även att kommunen ska ställa vissa krav på 
fristående skolor gällande finansiering och redovisning. 
  
Förvaltningen har utifrån de yrkanden som lämnats, tagit fram föreliggande tjänsteskrivelse 
för att beskriva möjligheterna att styra fristående skolors etablering till vissa platser och 
lokaler. Förvaltningen hänvisar i sammanhanget till Redovisning av uppdrag om beskrivning 
av hur processen för etablering av skolor inom kommunen ska genomföras då kommunen 
eller annan aktör är huvudman. Redovisningen behandlades av välfärdsnämnden den 15 
december 2021 § 321. I redovisningen gör förvaltningen bedömningen att det inte går att ta 
fram en detaljerad eller entydig beskrivning av hur processen för etablering av skolor ska 
genomföras då det finns flertalet olika tänkbara scenarion samt kombinationer av 
förutsättningar. 
  
Sammantaget gör förvaltningen bedömningen att det inte är möjligt att begränsa rätten för 
fristående skolor att enbart bedriva sin verksamhet i kommunala lokaler eller att etablera sig 
på vissa platser. Vidare bedömer förvaltningen att beslut om huruvida en fristående skola får 
tillstånd inte är en kommunal fråga då fristående skolor ansöker om tillstånd hos 
Skolinspektionen. Mot bakgrund av detta bedömer förvaltningen att en plan för att realisera 
och konsekvensbeskriva yrkandena 1-10 enligt yrkande 11 inte bör tas fram. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 4 januari 2022 
 Motion från Sverigedemokraterna om etablering av skolor i Härryda kommun 
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 Redovisning av uppdrag om beskrivning av hur processen för etablering av skolor 
inom kommunen ska genomföras då kommunen eller annan aktör är huvudman. 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen, i enlighet med förvaltningens förslag, föreslår 
att kommunfullmäktige avslår motionen. 
  
Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller 
motionen. 
  

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

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2022-02-10  

 

Voteringslista: § 42 
Ärende: Svar på motion om etablering av skolor i Härryda kommun,  2021KS410 
 
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  
Tony Wahl (C), ersättare X   
Resultat 12 1 0 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-02-10 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 43  Dnr 2021KS590 

Svar på motion om att utreda möjligheten att bygga en solcellspark 
i Härryda kommun  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
  

Reservation  
Roland Jonsson (MP) reserverar sig mot beslutet skriftligt i bilaga 3. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige remitterade den 14 oktober 2021 § 188 motion om att utreda 
möjligheten att bygga en solcellspark i Härryda kommun av Marie Strid (MP) och Roland 
Johansson (MP) till kommunstyrelsen. Enligt motionärerna är solcellsparker mycket 
kostnadseffektiva om det finns lämplig mark att bygga på. Utifrån de argumenten yrkar 
motionärerna att Härryda kommun ska utreda möjligheten till att bygga en solcellspark i 
Härryda kommun. Vidare menar motionärerna att en solcellspark i Härryda kommun kan 
erbjuda delägarskap till medborgare och företag som köper sin el via Härryda energi. 
  
Förvaltningen bedömer att kommunen på egen hand har svårt att anlägga och driva en 
solcellspark. För att främja privata aktörers möjlighet att investera i solelsproduktion anser 
förvaltningen att det i arbetet med den nya översiktsplanen bör utredas och kartläggas platser 
som både har en låg markkostnad och tillgång till ett elnät som är dimensionerat för den 
kapaciteten som solelproduktion kräver. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 13 december 2021 
 Motion om att utreda möjligheten att bygga en solcellspark i Härryda kommun 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Mikael Johannison (M) föreslår med instämmande av Patrik Linde (S), Per Vorberg (M), 
Martin Tengfjord (SP), Peter Arvidsson (SD), Tony Wahl (C) och Håkan Eriksson (KD) att 
kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. 
  
Roland Jonsson (MP) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller 
motionen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-02-10 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Mikael 
Johannisons förslag. 
  
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att bifalla Mikael Johannisons förslag 
Nej-röst för att bifalla Roland Jonssons förslag 
  
Med 12 ja-röster och 1 nej-röst bifaller kommunstyrelsen Mikael Johannisons förslag. Hur var 
och en röstade framgår av omröstningslista 4. 
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2022-02-10  

 

Voteringslista: § 43 
Ärende: Svar på motion om att utreda möjligheten att bygga en solcellspark i Härryda 
kommun,  2021KS590 
 
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   
Tony Wahl (C), ersättare X   
Resultat 12 1 0 
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Bilaga 3 till kommunstyrelsens protokoll 2022-02-10 § 43 

Reservation 
 

Ärende nr 10: Möjligheten att bygga en solcellspark i Härryda kommun. 

Jag reserverar mig mot beslutet att inte bifalla motionen. 
I svaret i tjänsteskrivelsen av förvaltningen lyfts ett sätt att främja utvecklingen, att 
kommunen kan ta fram en solbruksplan som inarbetas i den pågående 
framtagningen av den nya översiktsplanen. 

Många kommuner med egna energibolag har ett ägardirektiv som möjliggör att 
investera i egna solcellsparker och därmed erbjuda sina invånare med förnyelsebar 
och närproducerad el. 

 

Roland Jonsson 
MP Härryda 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-02-10 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 44  Dnr 2021KS99 

Svar på motion om behov av tydliga mål och uppföljning av 
kommunens miljöinsatser  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 
  

Reservation  
Roland Jonsson (MP) reserverar sig mot beslutet skriftligt i bilaga 4. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 mars 2021 § 52 att till kommunstyrelsen remittera 
motion från Marie Strid (MP) om behov av tydliga mål och uppföljning av kommunens 
miljöinsatser. 
  
Miljöpartiet de gröna i Härryda yrkar att en handlingsplan upprättas som anger konkreta och 
uppföljningsbara mål, vilka aktiviteter som planeras och vilken effekt de förväntas ge, för att 
en tydlig uppföljning ska vara möjlig att genomföra. 
  
Det finns idag ett flertal styrdokument med mål och inriktningar som tillsammans med 
ordinarie styrmodell ger tydlig struktur för planering och uppföljning av miljöarbetet. Det 
finns dessutom tydliga och konkreta handlingsplaner inom vissa specifika delar av 
miljöområdet, till exempel plan för fossiloberoende förvaltning och arbetet med klimatlöftena. 
Förvaltningen bedömer att det inte finns behov av en särskild/ytterligare handlingsplan så som 
motionären föreslår. 
  
Förvaltningen delar motionärens bedömning av att det finns behov av att göra uppföljningen 
av miljöarbetet tydligare. Arbete pågår därför med att ta fram förslag på ett urval av 
indikatorer som ska kunna användas återkommande i ordinarie uppföljning. 
  
Förvaltningen bedömer att motionen kan anses besvarad. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 17 januari 2022 
 Motion om behov av tydliga mål och uppföljning av kommunens miljöinsatser 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-02-10 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen, i enlighet med förvaltningens förslag, föreslår 
att kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 
  
Roland Jonsson (MP) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller 
motionen. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Per 
Vorbergs förslag. 
  
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att bifalla Per Vorbergs förslag 
Nej-röst för att bifalla Roland Jonssons förslag 
  
Med 9 ja-röster och 4 nej-röster bifaller kommunstyrelsen Per Vorbergs förslag. Hur var och 
en röstade framgår av omröstningslista 5. 
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2022-02-10  

 

Voteringslista: § 44 
Ärende: Svar på motion om behov av tydliga mål och uppföljning av kommunens 
miljöinsatser,  2021KS99 
 
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   
Tony Wahl (C), ersättare X   
Resultat 9 4 0 
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Bilaga 4 till kommunstyrelsens protokoll 2022-02-10 § 44 

Reservation 
 

Ärende nr 11: Uppföljning av kommunens insatser 

Jag reserverar mig mot beslutet att inte bifalla motionen. 

I förvaltningens svar framgår det tydligt att de delar motionärens bedömning om att det 
finns behov av att tydliggöra uppföljningen av miljöarbetet. För att kunna följa upp 
behövs tydliga, konkreta och uppföljningsbara mål. Mål som visar hur Härryda 
kommun ska leva upp till Sveriges miljömål, kommunernas klimatlöften Klimat 2030 
samt Göteborgsregionens grön- och blåstrukturplan. De tydliga och uppföljningsbara 
mål som krävs har den politiska majoriteten ännu inte formulerat. Därmed blir 
uppföljningen av kommunens insatser omöjliga att genomföra.  

 

Roland Jonsson 
MP Härryda 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-02-10 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 45  Dnr 2021KS321 

Finansiering av Mölndalsåns vattenråd  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar Mölndalsåns vattenråds ansökan om en årsavgift på 103 000 kr per 
år från och med 2022. 
  
Årsavgiften utbetalas till och med 2025. Det ska göras en utvärdering som presenteras för 
kommunstyrelsen i god tid inför nytt beslut om årsavgift. 
  
Kommunstyrelsen beslutar att uppdraget med att genomlysa arbetet med vattenfrågor ur ett 
organisatoriskt och finansiellt perspektiv är avslutat. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Mölndalsåns vattenråd är ett samverkansorgan mellan Bollebygds, Härrydas och Lerums 
kommun samt Mölndals stad, Göteborgs stad och ett antal intresseorganisationer. Rådet ska 
verka för att vattnet inom Mölndalsåns avrinningsområde uppnår och håller en god ekologisk 
och kemisk status samt skapa samsyn kring vattenresurserna inom Mölndalsåns 
avrinningsområde. 
  
Den 16 mars 2021 ställde Mölndalsåns vattenråd en förfrågan om finansiering av rådets 
verksamhet till kommunstyrelsen i Bollebygds, Härrydas och Lerums 
kommun samt Mölndals och Göteborgs stad. Enligt finansieringsförslaget ska årsavgiften för 
Härryda kommun öka från 7 444 kr till 103 000 kr. Bakgrunden till förslaget är att vattenrådet 
vill engagera en åtgärdssamordnare på deltid för att initiera vattenvårdande åtgärder. 
  
Den 26 augusti 2021 § 274 beslutade kommunstyrelsen att återremittera ärendet för att få en 
genomlysning av arbetet med vattenfrågor ur ett organisatoriskt och finansiellt perspektiv. 
Sen dess har förvaltningen sammanställt vilka vattenråd och vattenvårdsförbund kommunen 
är medlem i, vad de arbetar med samt sammanställt de kostnader som kommunen har som är 
kopplade till vattenfrågor och redovisat detta för kommunstyrelsen. Mölndalsåns vattenråd 
genomförde även en presentation över sitt arbete på kommunstyrelsens sammanträde den 13 
januari 2022. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 18 januari 2022 
 Kommunstyrelsens beslut den 26 augusti 2021 § 274 
 Presentation över vattenråden och vattenvårdsförbunden som Härryda kommun är 

medlem i 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-02-10 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

 Finansiering av Mölndalsåns vattenråd 
 Arbetsordning Mölndalsåns vattenråd 
 Broschyr Mölndalsån 

  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Patrik Linde (S), Peter Arvidsson (SD), Håkan 
Eriksson (KD), Roland Jonsson (MP), David Dinsdale (L), Martin Tengfjord (SP) och Tony 
Wahl (C) att kommunstyrelsen beviljar Mölndalsåns vattenråds ansökan om en årsavgift på 
103 000 kr per år från och med 2022, årsavgiften utbetalas till och med 2025. Det ska göras 
en utvärdering som presenteras för kommunstyrelsen i god tid inför nytt beslut om årsavgift, 
samt att kommunstyrelsen beslutar att uppdraget med att genomlysa arbetet med vattenfrågor 
ur ett organisatoriskt och finansiellt perspektiv är avslutat. 
    

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

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

Sammanträdesdatum 
2022-02-10 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 46  Dnr 2021KS741 

Ramavtal för detaljplan Bråta 2:97 m.fl. Bråta ängar  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Ramavtal mellan Härryda kommun och Tornstaden Bråta AB, 
Haga Storby i Mölnlycke AB samt Bråta Ängar Fastighets AB.  
  
Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadschef och mark- och exploateringschef att 
underteckna ramavtalet. 
  

Avstår från att delta 
Patrik Linde (S), Ulla-Karin Johansson (S), Robert Langholz (S) och Roland Jonsson (MP) 
avstår från att delta i beslutet. 
  

Reservation  
Peter Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet och meddelar att han avser komma in med 
en skriftlig reservation före justeringen. Vid justeringen av protokollet finns ingen skriftlig 
reservation från Peter Arvidsson. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beviljade den 3 mars 2018 § 98 ansökan om planbesked.  Förslaget 
omfattar cirka 550 lägenheter i flerbostadshus, 35 småhus, förskola och äldreboende. 
  
Planarbetet har påbörjats och förvaltningen upprättar förslag till detaljplan i samarbete med 
fastighetsägarna. Förslag till ramavtal har träffats mellan Härryda kommun och Tornstaden 
Bråta AB, Haga Storby i Mölnlycke AB samt Bråta Ängar Fastighets AB. 
  
Syftet med ramavtalet är att reglera förutsättningar samt ange riktlinjer och villkor för 
detaljplanens genomförande. Ramavtalet reglerar bl.a. att fastighetsägarna ska betala faktiska 
kostnader för den utbyggnad eller ombyggnad av allmänna anläggningar som erfordras för 
detaljplanens genomförande både inom och utanför planområdet och att fastighetsägarna ska 
uppföra bostadsbebyggelse med olika upplåtelseformer. Ramavtalet kommer att fullföljas i 
kommande exploateringsavtal. Exploateringsavtal ska undertecknas av fastighetsägarna inför 
antagande av detaljplan. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 8 december 2021 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-02-10 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

 Lägeskarta 
 Ramavtal 
 Kommunstyrelsens beslut den 3 mars 2018 § 98 

  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen, i enlighet med förvaltningens förslag, 
godkänner Ramavtal mellan Härryda kommun och Tornstaden Bråta AB, Haga Storby i 
Mölnlycke AB samt Bråta Ängar Fastighets AB, samt att kommunstyrelsen uppdrar åt 
samhällsbyggnadschef och mark- och exploateringschef att underteckna ramavtalet. 
  
Peter Arvidsson (SD) föreslår i första hand att kommunstyrelsen återremitterar ärendet där 
kostnads och riskanalys utförs samt ekonomiskt resonemang och alternativa beslut inkluderas 
i tjänsteskrivelse. I andra hand föreslår Peter Arvidsson att kommunstyrelsen avslår Per 
Vorbergs förslag. 
  

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 ställa 
Per Vorbergs och Peter Arvidssons förslag om avslag mot varandra. 
 
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång.   
 
Återremiss och avgöra ärendet idag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att 
avgöra ärendet idag. 
   
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:   
Ja-röst för att avgöra ärendet idag  
Nej-röst för att återremittera ärendet 
  
Med 8 ja-röster, 1 nej-röst och 4 avstår, beslutar kommunstyrelsen att avgöra ärendet 
idag. Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 6.    
  
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 
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Med 8 ja-röster, 1 nej-röst och 4 avstår, bifaller kommunstyrelsen Per Vorbergs förslag. Hur 
var och en röstade framgår av omröstningslista 7. 
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2022-02-10  

 

Voteringslista: § 46 
Ärende: Ramavtal för detaljplan Bråta 2:97 m.fl. Bråta ängar,  2021KS741 
 
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  
Tony Wahl (C), ersättare X   
Resultat 8 1 4 

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  
Tony Wahl (C), ersättare X   
Resultat 8 1 4 
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§ 47  Dnr 2021KS778 

Ramavtal för detaljplan Landvetter 6:15 m.fl.  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Ramavtal mellan Härryda kommun och Tornstaden AB. 
  
Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadschef och mark- och exploateringschef att 
underteckna avtalet. 
  

Avstår från att delta  
Patrik Linde (S), Ulla-Karin Johansson (S), Robert Langholz (S) och Roland Jonsson (MP) 
avstår från att delta i beslutet.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen uppdrog den 26 augusti 2021 § 277 åt förvaltningen att upprätta en 
detaljplan för Landvetter 6:15 m.fl. i Landvetter. Detaljplanen genomförs som 
exploatörsdriven detaljplan enligt Härryda kommuns modell. Förvaltningen har upprättat 
förslag till ramavtal mellan Härryda kommun och Tornstaden 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 hela eller sin del i de åtgärder som behövs med anledning av 
genomförandet av detaljplanen. 
  
Exploatören ska uppföra bostadsbebyggelse med olika upplåtelseformer. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 13 december 2021 
 Ramavtal 
 Översiktskarta 
 Kommunstyrelsens beslut den 26 augusti 2021 § 277 
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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 Tornstaden AB samt att kommunstyrelsen 
uppdrar åt samhällsbyggnadschef och mark- och exploateringschef att underteckna avtalet. 
  
Peter Arvidsson (SD) föreslår i första hand att kommunstyrelsen återremitterar ärendet där 
kostnads och riskanalys utförs samt ekonomiskt resonemang och alternativa beslut inkluderas 
i tjänsteskrivelse. I andra hand föreslår Peter Arvidsson att kommunstyrelsen avslår Per 
Vorbergs förslag. 
  

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 ställa 
Per Vorbergs och Peter Arvidssons förslag om avslag mot varandra. 
 
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång.   
 
Återremiss och avgöra ärendet idag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att 
avgöra ärendet idag. 
  
Per Vorbergs och Peter Arvidssons förslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Per 
Vorbergs förslag. 
 

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

Sammanträdesdatum 
2022-02-10 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 48  Dnr 2021KS400 

Planavtal för detaljplan för Landvetter 6:15 m.fl.  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Plankostnadsavtal mellan Härryda kommun och Tornstaden AB 
i detaljplanearbetet för Landvetter 6:15 m.fl. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt verksamhetschefen plan och bygglov att underteckna avtalet. 
  

Avstår från att delta  
Patrik Linde (S), Ulla-Karin Johansson (S) och Robert Langholz (S) avstår från att delta i 
beslutet.  
  

Reservation  
Peter Arvidsson (SD) och Roland Jonsson (MP) reserverar sig mot beslutet och meddelar att 
de avser komma in med varsin skriftlig reservation före justeringen. Vid justeringen av 
protokollet finns inga skriftliga reservationer från Peter Arvidsson och Roland Jonsson. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 26 augusti 2021 § 277 om planuppdrag för detaljplanen 
Landvetter 6:15 m.fl. Detaljplanen genomför 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. 
  
I samband med detta avtal ska kommunen och exploatören även teckna ett så kallat ramavtal. 
vilket är en grund för kommande exploateringsavtal. Ett exploateringsavtal ska sedan tecknas 
mellan kommunen och exploatören i samband med antagandet av detaljplanen. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 7 december 2021 
 Planavtal med bilagor 
 Kommunstyrelsens beslut den 26 augusti 2021 § 277 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-02-10 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen, i enlighet med förvaltningens förslag, 
godkänner Plankostnadsavtal mellan Härryda kommun och Tornstaden AB i 
detaljplanearbetet för Landvetter 6:15 m.fl. samt att kommunstyrelsen uppdrar åt 
verksamhetschefen plan och bygglov att underteckna avtalet. 
  
Roland Jonsson (MP) föreslår att kommunstyrelsen avslår Per Vorbergs förslag. 
  
Peter Arvidsson (SD) föreslår i första hand att kommunstyrelsen återremitterar ärendet där 
kostnads och riskanalys utförs samt ekonomiskt resonemang och alternativa beslut inkluderas 
i tjänsteskrivelse. I andra hand instämmer Peter Arvidsson i Roland Jonssons förslag om att 
kommunstyrelsen avslår Per Vorbergs förslag. 
  

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 ställa 
Per Vorbergs och Roland Jonssons förslag om avslag mot varandra. 
 
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång.   
 
Återremiss och avgöra ärendet idag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att 
avgöra ärendet idag.   
  
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 8 ja-röster, 2 nej-röster och 3 avstår, bifaller kommunstyrelsen Per Vorbergs förslag. Hur 
var och en röstade framgår av omröstningslista 8. 
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2022-02-10  

 

Voteringslista: § 48 
Ärende: Planavtal för detaljplan för Landvetter 6:15 m.fl.,  2021KS400 
 
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  
Tony Wahl (C), ersättare X   
Resultat 8 2 3 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-02-10 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 49  Dnr 2022KS73 

Föravtal till exploatörsdriven detaljplan äldreboende vid Hälsans 
Hus  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Föravtal mellan Härryda kommun och NSF IV Swe Care 
Holding AB. 
  
Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadschefen och mark- och exploateringschefen att 
underteckna avtalet. 
  

Avstår från att delta  
Patrik Linde (S), Ulla-Karin Johansson (S), Robert Langholz (S) och Roland Jonsson (MP) 
avstår från att delta i beslutet.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 22 oktober 2020 § 374 att bevilja ansökan om planbesked för 
äldreboende och trygghetsboende inom del av Bårekulla 1:3. Detaljplanen ska tas fram och 
genomföras som exploatörsdriven detaljplan enligt Härryda kommuns modell. 
  
Innan den formella planprocessen startar och innan kommunen avsätter några egna resurser 
för att arbeta med detaljplanen ska ett föravtal tas fram som möjliggör för exploatören att 
påbörja detaljplanearbetet på egen hand. Vid formell start av detaljplanen kommer även 
planavtal och ramavtal att tas fram samt resurser från kommunen att avsättas. 
  
Förvaltningen har tagit fram förslag på föravtal, där NSF IV Swe Care Holding AB står för 
alla framtida kostnader för nödvändiga utredningar och genomförande av föreslagen 
bebyggelse inklusive för projektet erforderlig infrastruktur. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 2 februari 2022 
 Föravtal 
 Lägeskarta 
 Kommunstyrelsens beslut den 22 oktober 2020 § 374 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-02-10 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Håkan Eriksson (KD) och David Dinsdale (L) 
att kommunstyrelsen, i enlighet med förvaltningens förslag, godkänner Föravtal mellan 
Härryda kommun och NSF IV Swe Care Holding AB, samt att kommunstyrelsen uppdrar åt 
samhällsbyggnadschefen och mark- och exploateringschefen att underteckna avtalet. 
  
Peter Arvidsson (SD) föreslår i första hand att kommunstyrelsen återremitterar ärendet där 
kostnads och riskanalys utförs samt ekonomiskt resonemang och alternativa beslut inkluderas 
i tjänsteskrivelse. I andra hand föreslår Peter Arvidsson att kommunstyrelsen avslår Per 
Vorbergs förslag. 
  

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 ställa 
Per Vorbergs och Peter Arvidssons förslag om avslag mot varandra. 
 
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång.   
 
Återremiss och avgöra ärendet idag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att 
avgöra ärendet idag. 
  
Per Vorbergs och Peter Arvidssons förslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Per 
Vorbergs förslag. 
 

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

Sammanträdesdatum 
2022-02-10 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 50  Dnr 2020KS223 

Bordlagt ärende: Planbesked för Fäxhult 1:33  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar ansökan om planbesked för Fäxhult 1:33. 
  
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att upprätta detaljplan och teckna avtal med 
exploatören om byggherredriven detaljplan enligt kommunens modell, för att exploatören ska 
kunna inleda sin detaljplaneprocess. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Fastighetsägaren inkom den 20 mars 2020 med en begäran om planbesked för fastigheten 
Fäxhult 1:33. Begäran avser att omvandla en deponi till verksamhetsmark för industri, lager 
och kontor. 
  
Området ligger strax nordost om Ryamotet, ca 400 m från väg 40, intill väg 156 mot Hindås. 
  
Förvaltningen gör bedömningen att planbesked för Fäxhult 1:33 inte kan beviljas. Föreslaget 
planområde berörs till större delen av Trafikverkets riksintresseanspråk för ny stambana 
Göteborg-Borås som förtydligades och preciserades den 16 september 2021. 
  
Kommunstyrelsen bordlade ärendet den 13 januari 2022 § 16. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 13 september 2021 
 Ansökan om planbesked 
 Beskrivning planbesked 
 Översiktskarta 
 Fäxhult 1:33 Riksintresse, ny stambana 2021-09-16 
 PM Förtydligande av utpekande. Riksintresse för ny stambana, delen Göteborg–Borås 

(2021-09-16 version 2.0). 
 Komplettering begäran av planbesked för Fäxhult 1:33, korrespondens mellan 

sökanden och trafikverket gällande riksintresse och planläggning 
  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Patrik Linde (S), Peter Arvidsson (SD), Martin 
Tengfjord (SP) och David Dinsdale (L) att kommunstyrelsen beviljar ansökan om planbesked 
för Fäxhult 1:33, samt att kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att upprätta detaljplan 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-02-10 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

och teckna avtal med exploatören om byggherredriven detaljplan enligt kommunens modell, 
för att exploatören ska kunna inleda sin detaljplaneprocess. 
  

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

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

43 / 98



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-02-10 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 51  Dnr 2021KS752 

Yttrande över förslag till nationell plan för transportinfrastruktur  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen antar Yttrande över förslag till nationell plan för transportinfrastruktur 
från sektorn för samhällsbyggnad som sitt eget yttrande till Trafikverket. 
  

Reservation  
Roland Jonsson (MP) reserverar sig mot beslutet skriftligt i bilaga 5. 
  
Peter Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet och meddelar att han avser komma in med 
en skriftlig reservation före justeringen. Vid justeringen av protokollet finns ingen skriftlig 
reservation från Peter Arvidsson. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Den 30 november 2021 skickade Trafikverket ut ”Förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022–2033” på remiss till Härryda kommun.  
  
I nationell plan för transportinfrastruktur beskrivs hur den statliga infrastrukturen ska 
underhållas och utvecklas. Utgångspunkten för Trafikverkets förslag är de transportpolitiska 
målen, inklusive klimatmålen. 
  
I Härryda kommuns yttrande över transportinfrastrukturplanen lyfts bland annat att 
kommunen ser positivt på utbyggnaden av en ny järnväg mellan Göteborg-Borås och att 
utbyggnaden inte enbart leder till nationell nytta utan även regional och kommunal nytta. 
Därför är det viktigt att de åtgärder som görs för järnvägsutbyggnaden stödjer en fortsatt 
utveckling och förädling av befintliga orter samt möjliggör ny, tät och hållbar bebyggelse. För 
att realisera den regionala och kommunala nyttan lyfts även behovet av en station i Mölnlycke 
utmed stråket. I yttrandet lyfter kommunen även planeringen av Landvetter Södra och att 
kommunen utgår från att korridorval och kommande spårdragning möjliggör ett framtida 
stationsläge med förbigångsspår vid Landvetter södra. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 10 december 2021 
 Yttrande gällande förslag till nationell plan för transportinfrastruktur 
 Remiss ”Förslag till nationell plan för transportinfrastruktur 2022–2033” 
 Rapport Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–

2033 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-02-10 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Patrik Linde (S) att kommunstyrelsen antar 
Yttrande över förslag till nationell plan för transportinfrastruktur från sektorn för 
samhällsbyggnad som sitt eget yttrande till Trafikverket. 
  
Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen 
och att förvaltningen med sverigedemokraternas yrkande som bas förtydligar att 
kommunstyrelsen säger nej till byggandet av höghastighetsbana genom Härryda kommun, 
samt att kommunstyrelsen beslutar om extra möte, före remisstidens utgång, där beslut tas om 
slutligt yttrande från Härryda kommun. 
  
Roland Jonsson (MP) föreslår att kommunstyrelsen antar Yttrande över förslag till nationell 
plan för transportinfrastruktur från sektorn för samhällsbyggnad som sitt eget yttrande till 
Trafikverket med ändringen att stycket om planering av Landvetter södra stryks. 
  

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 ställa 
Per Vorbergs och Roland Jonssons förslag mot varandra. 
 
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång.   
 
Återremiss och avgöra ärendet idag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att 
avgöra ärendet idag. 
   
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:   
Ja-röst för att avgöra ärendet idag  
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 9.    
  
Per Vorbergs och Roland Jonssons förslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Per 
Vorbergs förslag. 
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Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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VOTERINGSLISTA 
Kommunstyrelsen 

 

  

Sammanträdesdatum  
2022-02-10  

 

Voteringslista: § 51 
Ärende: Yttrande över förslag till nationell plan för transportinfrastruktur,  2021KS752 
 
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  
Tony Wahl (C), ersättare X   
Resultat 12 1 0 
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Bilaga 5 till kommunstyrelsens protokoll 2022-02-10 § 51 

Reservation 
 

Ärende nr 18: Yttrande över förslag till nationell plan för transportinfrastruktur 

Jag reserverar mig mot att mitt yrkande om att stycket om Landvetter Södra inte 
bifalles. I yttrandet framhålles att kommunen planerar för ett samhälle i Landvetter 
Södra för 25 000 invånare och att det ska bli en hållbar stad. Det går inte att bygga 
en hållbar stad på ett område med höga naturvärden och genom att hugga ned en 
skog. 

I den fördjupade översiktsplanen för området lyfte förvaltningen fram följande frågor: 
- Trafikverket har sagt nej till en järnvägsstation i Landvetter Södra 
- Länsstyrelsen har påvisat 8 områden med rödlistade arter som kommer 

krävas dispens i artskyddsförordningen. 6 av dessa områden finns inom 
området eller gränsar till området 

- Det finns en ny EU- dom om artskyddet som kommer att förhindra framtida 
avverkning av skog 

- Stor påverkan på kapacitet RV 40, vilket innebär ett ökat tryck på befintlig 
infrastruktur.  

Att den politiska majoriteten fortsätter att driva frågan om Landvetter Södra och att 
Trafikverket ska möjliggöra en station där på den nya stambanan är bara 
önskedrömmar, eftersom Trafikverket redan har bestämt vilka stationer som skall 
finnas på sträckan Göteborg-Borås och där stationen i Härryda kommun kommer att 
finnas på Landvetter flygplats. 

 

Roland Jonsson 
MP Härryda 
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§ 52  Dnr 2021KS780 

Lokala trafikföreskrifter om högsta tillåten hastighet inom område 
Långetjärns höjd  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen för att få en redovisning av arbetet 
med trafikföreskrifter, skyltning, hastighetsgränser med mera. 
 

Sammanfattning av ärendet 
I trafikförordningen (1998:1276) finns de allmänna trafikreglerna beskrivna. De allmänna 
trafikreglerna är beslutade av regeringen och gäller i hela landet. Utöver de allmänna 
trafikreglerna har regeringen överlåtit åt kommuner att besluta om lokala trafikföreskrifter, 
vilka meddelas med stöd av 10 kap. 1 och 3 §§ trafikförordningen. De lokala 
trafikföreskrifterna är regler som gäller inom ett begränsat område i kommunen eller på en 
särskild plats. Det kan exempelvis handla om parkeringsförbud eller hastighetsbegränsning på 
en kommunal väg. 
  
Förvaltningen föreslår att kommunen antar lokala trafikföreskrifter om hastighet inom område 
Långetjärns höjd för att befintlig hastighetsskyltning inom Långetjärns höjd ska stämma 
överens med lokala trafikföreskrifter. Samt att den föreslagna tillåtna hastigheten är 
ändamålsenligt för platsen.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 16 december 2021 
 Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om högsta tillåten hastighet inom område 

Långetjärns höjd, 1401 2022:00001 
  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen för att 
få en redovisning av arbetet med trafikföreskrifter, skyltning, hastighetsgränser med mera. 
 
Patrik Linde (S) föreslår med instämmande av Roland Jonsson (MP) och Robert Langholz (S) 
att kommunstyrelsen, i enlighet med förvaltningens förslag, antar Härryda kommuns lokala 
trafikföreskrifter om högsta tillåten hastighet inom område Långetjärns höjd, 1401 
2022:00001. 
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Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl. 18:43-18:48. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att han kommer att ställa återremiss mot att avgöra ärendet idag. Om 
kommunstyrelsen återremitterar ärendet görs det enligt Per Vorbergs förslag om återremiss. 
Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag kommer ordföranden fråga om 
kommunstyrelsen bifaller Patrik Lindes förslag. 
  
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång. 
  
Återremiss och avgöra ärendet idag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att 
återremittera ärendet. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 53  Dnr 2021KS781 

Lokala trafikföreskrifter om högsta tillåten hastighet på 
Vällkullevägen  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen för att få en redovisning av arbetet 
med trafikföreskrifter, skyltning, hastighetsgränser med mera. 
 

Sammanfattning av ärendet 
I trafikförordningen (1998:1276) finns de allmänna trafikreglerna beskrivna. De allmänna 
trafikreglerna är beslutade av regeringen och gäller i hela landet. Utöver de allmänna 
trafikreglerna har regeringen överlåtit åt kommuner att besluta om lokala trafikföreskrifter, 
vilka meddelas med stöd av 10 kap. 1 och 3 §§ trafikförordningen. De lokala 
trafikföreskrifterna är regler som gäller inom ett begränsat område i kommunen eller på en 
särskild plats. Det kan exempelvis handla om parkeringsförbud eller hastighetsbegränsning på 
en kommunal väg. 
  
Förvaltningen föreslår att kommunen antar lokala trafikföreskrifter om hastighet på 
Vällkullevägen för att befintlig hastighetsskyltning på Vällkullevägen ska stämma överens 
med lokala trafikföreskrifter. Samt att den föreslagna tillåtna hastigheten är ändamålsenligt 
för platsen.   
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 16 december 2021 
 Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om högsta tillåten hastighet på 

Vällkullevägen, 1401 2022:00002 
  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen för att 
få en redovisning av arbetet med trafikföreskrifter, skyltning, hastighetsgränser med mera. 
 
Patrik Linde (S) föreslår med instämmande av Roland Jonsson (MP) att kommunstyrelsen, i 
enlighet med förvaltningens förslag, antar Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om 
högsta tillåten hastighet på Vällkullevägen, 1401 2022:00002. 
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Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att han kommer att ställa återremiss mot att avgöra ärendet idag. Om 
kommunstyrelsen återremitterar ärendet görs det enligt Per Vorbergs förslag om återremiss. 
Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag kommer ordföranden fråga om 
kommunstyrelsen bifaller Patrik Lindes förslag. 
  
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång. 
  
Återremiss och avgöra ärendet idag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att 
återremittera ärendet. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 54  Dnr 2021KS784 

Lokala trafikföreskrifter om högsta tillåten hastighet på Paketvägen  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen för att få en redovisning av arbetet 
med trafikföreskrifter, skyltning, hastighetsgränser med mera. 
 

Sammanfattning av ärendet 
I trafikförordningen (1998:1276) finns de allmänna trafikreglerna beskrivna. De allmänna 
trafikreglerna är beslutade av regeringen och gäller i hela landet. Utöver de allmänna 
trafikreglerna har regeringen överlåtit åt kommuner att besluta om lokala trafikföreskrifter, 
vilka meddelas med stöd av 10 kap. 1 och 3 §§ trafikförordningen. De lokala 
trafikföreskrifterna är regler som gäller inom ett begränsat område i kommunen eller på en 
särskild plats. Det kan exempelvis handla om parkeringsförbud eller hastighetsbegränsning på 
en kommunal väg. 
  
Förvaltningen föreslår att kommunen antar lokala trafikföreskrifter om hastighet på 
Paketvägen för att befintlig hastighetsskyltning på Paketvägen ska stämma överens med 
lokala trafikföreskrifter. Samt att den föreslagna tillåtna hastigheten är ändamålsenligt för 
platsen. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 16 december 2021 
 Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om högsta tillåten hastighet på Paketvägen, 

1401 2022:00003 
  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen för att 
få en redovisning av arbetet med trafikföreskrifter, skyltning, hastighetsgränser med mera. 
 
Patrik Linde (S) föreslår med instämmande av Roland Jonsson (MP) att kommunstyrelsen, i 
enlighet med förvaltningens förslag, antar Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om 
högsta tillåten hastighet på Paketvägen, 1401 2022:00003. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att han kommer att ställa återremiss mot att avgöra ärendet idag. Om 
kommunstyrelsen återremitterar ärendet görs det enligt Per Vorbergs förslag om återremiss. 
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Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag kommer ordföranden fråga om 
kommunstyrelsen bifaller Patrik Lindes förslag. 
  
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång. 
  
Återremiss och avgöra ärendet idag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att 
återremittera ärendet. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 55  Dnr 2021KS785 

Lokala trafikföreskrifter om högsta tillåten hastighet på Klockarns 
väg  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen för att få en redovisning av arbetet 
med trafikföreskrifter, skyltning, hastighetsgränser med mera. 
 

Sammanfattning av ärendet 
I trafikförordningen (1998:1276) finns de allmänna trafikreglerna beskrivna. De allmänna 
trafikreglerna är beslutade av regeringen och gäller i hela landet. Utöver de allmänna 
trafikreglerna har regeringen överlåtit åt kommuner att besluta om lokala trafikföreskrifter, 
vilka meddelas med stöd av 10 kap. 1 och 3 §§ trafikförordningen. De lokala 
trafikföreskrifterna är regler som gäller inom ett begränsat område i kommunen eller på en 
särskild plats. Det kan exempelvis handla om parkeringsförbud eller hastighetsbegränsning på 
en kommunal väg. 
  
Förvaltningen föreslår att kommunen antar lokala trafikföreskrifter om hastighet på Klockarns 
väg för att befintlig hastighetsskyltning på Klockarns väg ska stämma överens med lokala 
trafikföreskrifter. Samt att den föreslagna tillåtna hastigheten är ändamålsenligt för platsen.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 16 december 2021 
 Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om högsta tillåten hastighet på Klockarns 

väg, 1401 2022:00004 
  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen för att 
få en redovisning av arbetet med trafikföreskrifter, skyltning, hastighetsgränser med mera. 
 
Patrik Linde (S) föreslår med instämmande av Roland Jonsson (MP) att kommunstyrelsen, i 
enlighet med förvaltningens förslag, antar Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om 
högsta tillåten hastighet på Klockarns väg, 1401 2022:00004. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att han kommer att ställa återremiss mot att avgöra ärendet idag. Om 
kommunstyrelsen återremitterar ärendet görs det enligt Per Vorbergs förslag om återremiss. 
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Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag kommer ordföranden fråga om 
kommunstyrelsen bifaller Patrik Lindes förslag. 
  
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång. 
  
Återremiss och avgöra ärendet idag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att 
återremittera ärendet. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 56  Dnr 2021KS786 

Lokala trafikföreskrifter om högsta tillåten hastighet inom område 
Mölnlycke Företagspark 2  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen för att få en redovisning av arbetet 
med trafikföreskrifter, skyltning, hastighetsgränser med mera. 
 

Sammanfattning av ärendet 
I trafikförordningen (1998:1276) finns de allmänna trafikreglerna beskrivna. De allmänna 
trafikreglerna är beslutade av regeringen och gäller i hela landet. Utöver de allmänna 
trafikreglerna har regeringen överlåtit åt kommuner att besluta om lokala trafikföreskrifter, 
vilka meddelas med stöd av 10 kap. 1 och 3 §§ trafikförordningen. De lokala 
trafikföreskrifterna är regler som gäller inom ett begränsat område i kommunen eller på en 
särskild plats. Det kan exempelvis handla om parkeringsförbud eller hastighetsbegränsning på 
en kommunal väg. 
  
Förvaltningen föreslår att kommunen antar lokala trafikföreskrifter om hastighet inom område 
Mölnlycke Företagspark 2 för att befintlig hastighetsskyltning inom Mölnlycke Företagspark 
2 ska stämma överens med lokala trafikföreskrifter. Samt att den föreslagna tillåtna 
hastigheten är ändamålsenligt för platsen. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 16 oktober 2021 
 Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om högsta tillåten hastighet inom området 

Mölnlycke Företagspark 2, 1401 2022:00005 
  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen för att 
få en redovisning av arbetet med trafikföreskrifter, skyltning, hastighetsgränser med mera. 
 
Patrik Linde (S) föreslår med instämmande av Roland Jonsson (MP) att kommunstyrelsen, i 
enlighet med förvaltningens förslag, antar Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om 
högsta tillåten hastighet inom område Mölnlycke Företagspark 2, 1401 2022:00005. 
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Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att han kommer att ställa återremiss mot att avgöra ärendet idag. Om 
kommunstyrelsen återremitterar ärendet görs det enligt Per Vorbergs förslag om återremiss. 
Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag kommer ordföranden fråga om 
kommunstyrelsen bifaller Patrik Lindes förslag. 
  
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång. 
  
Återremiss och avgöra ärendet idag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att 
återremittera ärendet. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 57  Dnr 2021KS492 

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

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

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

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

kan tillgodoses, kommunstyrelsen 23 september 2021 § 319 
  
  

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

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

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

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

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

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

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2022-02-10  

 

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

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

Omröstningslista 11 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
David Dinsdale (L), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande  X  
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Tony Wahl (C), ersättare X   
Resultat 8 5 0 
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Bilaga 6 till kommunstyrelsens protokoll 2022-02-10 § 57 

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

 

 

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

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

Detta borde genomförts innan beslut togs i frågan. 

 
 

 

 

 

 

För Socialdemokraterna 

Patrik Linde

63 / 98



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-02-10 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 58  Dnr 2021KS578 

Redovisning av uppdrag om att ta fram plan för att motverka och 
behandla spelberoende  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen remitterar ärendet till välfärdsnämnden för att inhämta synpunkter på 
förslag till Plan för att motverka och behandla spelberoende. Synpunkterna ska inkomma 
senast 28 mars 2022. 
 

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.   
  
Sektorn för utbildning, kultur och fritid arbetar på olika sätt med att förebygga ett 
problematiskt spelande. Inom skolan genomförs hälsosamtal i årskurs 4 och 8 där temat lyfts. 
I materialet Aktiva föräldramöten finns teman som tar upp spel och dessa underlag har lyfts på 
föräldramöten på några skolor. Vissa skolor i Härryda arbetar också med temaveckor kring 
spel, och tar upp temat på lektioner för att öka kunskapen om problematiskt spelande. Det 
skiljer sig dock åt mellan olika skolor hur arbetet exakt är upplagt. Några skolor rapporterar 
att de arbetar med frågan strukturerat, via föräldramöten och på lektionstid. De flesta skolor 
anger att de arbetar med frågan vid behov, exempelvis då genom värdegrundsarbetet. 
Skolorna styr även innehållet i läsplattor, som ett sätt att begränsa vilka appar som elever kan 
få åtkomst till. 
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I rutinen ”En drogfri miljö för barn och unga” (reviderad 2021) finns riktlinjer för hur 
personal på skola och fritidsgårdar ska hantera situationer med problematiskt spelande. Andra 
arenor för kunskapsförmedling och information på området är till exempel biblioteken.  
  

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 med instämmande av Patrik Linde (S) att kommunstyrelsen 
remitterar ärendet till välfärdsnämnden för att inhämta synpunkter på förslag till Plan för att 
motverka och behandla spelberoende. Synpunkterna ska inkomma senast 28 mars 2022. 
  

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

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 59  Dnr 2021KS618 

Yttrande över Göteborgs Stads program för besöksnäringens 
utveckling 2022-2030  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen antar Yttrande över Göteborgs Stads program för besöksnäringens 
utveckling 2022-2030 från utvecklingsfunktionen som sitt eget yttrande till Göteborg & Co 
AB. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Härryda kommun har mottagit en förfrågan från Göteborg & Co AB att senast den 1 februari 
2022 lämna synpunkter på en remiss om Göteborgs Stads program för besöksnäringens 
utveckling 2022-2030 (Dnr 0306/21). Härryda kommun har fått anstånd till den 28 februari 
2022 med att lämna synpunkter. Förvaltningen har utarbetat förslag till yttrande, innehållande 
följande synpunkter i korthet: 
  
Härryda kommun välkomnar att destinationen Göteborg med tydlighet omfattar hela regionen. 
Härryda kommun kan och vill bidra till att utveckla destinationen. Inom kommunen finns 
många företag som är verksamma inom besöksnäringen, specifikt Landvetter flygplats som 
har stor betydelse för destinationen. Resande med flyg bör inkluderas tydligare i programmet 
och flygplatsen bör ses som en viktig aktör i arbetet med utveckling av destinationens 
infrastruktur. 
  
Härryda kommun pekar också på att Västtrafik bör skapa en gemensam taxezon för 
Göteborgsregionen, då dagens zonindelning motverkar så väl arbetspendling som att besökare 
enkelt reser mellan kommunerna. 
  
Sammanfattningsvis ser Härryda kommun positivt på Göteborgs Stads program och 
instämmer i att samverkan är en förutsättning för utveckling av destinationen Göteborg. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 13 december 2021 
 Yttrande över Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling 2022-2030 
 Remissversion Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling 2022-2030 
 Bilaga 1 - Fördjupningsmaterial Göteborgs Stads program för besöksnäringens 

utveckling 2022-2030 
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§ 60  Dnr 2021KS595 

Hållbarhetspris och hedersomnämnande, kriterier och 
arbetsordning  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen antar kriterier och arbetsordning för hantering av hållbarhetspris och 
hedersomnämnande hållbarhet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har fått i uppdrag att utforma kriterier och detaljer för det hållbarhetspris och 
hedersomnämnande som kommunfullmäktige beslutade om den 16 september 2021, §§ 168 
och 170. 
  
Det är viktigt att synliggöra att hållbar utveckling bygger på tre dimensioner: miljön, 
ekonomin och det sociala. Härryda kommuns hållbarhetspris och hedersomnämnande ska 
därför delas ut för insats som bidrar till att upprätthålla livskraftiga ekosystem, en hållbar 
resursanvändning eller ett välmående samhälle. Priset och hedersomnämnandet ges till den 
som enskilt eller som i samverkan med andra gjort insatser som resulterat i hållbar 
förflyttning inom något eller flera hållbarhetsdimensioner. 
Pris och hedersomnämnande ska premiera insatser som: 

 kan tjäna som goda exempel 
 kännetecknas av kreativitet, nytänkande och framåtanda 
 präglas av engagemang och handlingskraft 

  
Förvaltningens förslag till arbetsordning kring hållbarhetspriset innebär att processen 
samordnas och utformas på liknande sätt som för HBTQ- priset (HBTQ; en förkortning för 
homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner). Boende och verksamma i Härryda 
kommun kan nominera kandidater till hållbarhetspris och hedersomnämnande. En 
tvärsektoriell jury, där även representanter från ungdomsrådet ingår, behandlar de inkomna 
nomineringarna och föreslår mottagare av pris och hedersomnämnande. Beslut fattas av 
kommunstyrelsen. Pris och hedersomnämnande delas ut årligen i samband med 
nationaldagsfirandet med start 2022. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 1 december 2021 
 Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll från 16 september 2021, §§168 och 170 
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Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Patrik Linde (S) och Roland Jonsson (MP) att 
kommunstyrelsen, i enlighet med förvaltningens förslag, antar kriterier och arbetsordning för 
hantering av hållbarhetspris och hedersomnämnande hållbarhet. 
  

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

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 61  Dnr 2021KS809 

Samverkansavtal avseende kommunal energi- och klimatrådgivning  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner samverkansavtal med Borås Stad avseende kommunal energi- 
och klimatrådgivning. 
  
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att underteckna samverkansavtal med Borås 
Stad avseende kommunal energi- och klimatrådgivning.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Härryda kommun erbjuder kostnadsfri och opartisk energi- och klimatrådgivning till 
privatpersoner och företag. Tjänsten motsvarar en halvtidstjänst (50 procent) och finansieras 
av statsbidrag från Energimyndigheten. Finansieringen beviljas årsvis och senaste 
programperioden pågick till och med den 31 december 2021. 
  
Kommunstyrelsen beslutade den 3 december 2020 § 470 att ingå samverkansavtal med Borås 
Stad avseende kommunal energi- och klimatrådgivning. Avtalet skrevs med slutdatum 31 
december 2021 för att sammanfalla med slutdatum för programperioden. Fördelarna med 
samarbetet är flera, bland annat ger det mer och bredare kompetens inom området då Borås 
Stad har 1,5 tjänst finansierad via Energimyndigheten. Det innebär att det finns två 
energirådgivare tillgängliga för att ge service till kommunernas invånare och företag. 
Svarstiderna blir kortare och uppbackningen vid frånvaro blir enklare att hantera. 
  
Energimyndigheten har av regeringen beviljats fortsatta medel till energirådgivning och 
Härryda kommun har fått medel beviljade för 2022. Ett förslag till förlängt samverkansavtal 
har upprättats med Borås Stad för att möjliggöra fortsatt energirådgivning till privatpersoner 
och företag i Härryda kommun. Avtalet gäller från 1 januari 2022 och fortlöper till någon av 
parterna säger upp avtalet. För avtalet gäller en ömsesidig uppsägningstid på 9 månader. Om 
Härryda kommun säger upp avtalet med anledning av att statligt stöd inte längre kommer att 
erhållas från Energimyndigheten gäller 6 månaders uppsägningstid. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 28 december 2021 
 Samverkansavtal med Borås Stad avseende kommunal energi- och klimatrådgivning 

daterad 1 januari 2022 
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§ 62  Dnr 2022KS11 

Kompetensutveckling 2022  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen om hur förvaltningen hanterar avsatta medel, tre 
miljoner kronor, för kompetensutveckling 2022. 
 

Sammanfattning av ärendet 
I budget 2022 har kommunfullmäktige avsatt en pott om tre miljoner kronor till 
kompetensutveckling för centrala kommunstrategiska satsningar.  
  
Förvaltningen har sektorsvis berett en plan för strategisk kompetensförsörjning som ligger till 
grund för de kompetensutvecklingssatsningar sektorerna vill göra 2022. Satsningar är sådana 
som sektorerna ser som nödvändiga för att säkra framtida kompetensbehov. 
  
I planen för den strategiska kompetensförsörjningen har sektorn för socialtjänst identifierat 
behov av kompetensutveckling inom bl.a. juridik, teambaserat arbetssätt, specialistkompetens 
för sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Inom sektorn för utbildning, kultur 
och fritid är utbildning i neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt kompetenshöjning för 
outbildad personal och elevassistenter exempel på identifierade områden. Sektorn för 
samhällsbyggnad har behov av bl.a. kompetensutveckling inom projektledning, 
processledning, projektekonomi. Sektorn för teknik och förvaltningsstöd har behov av 
kompetensutveckling inom lagen om offentlig upphandling, entreprenadjuridik och 
systemförvaltning. Stödfunktionerna ser behov av utbildning i bl.a. kalkylering, upphandling 
av bygg och anläggning, koncernhantering, kommunikation och bolagsekonomi.  
  
Digitalisering är ett område där samtliga sektorer och stödfunktioner identifierat behov av 
kompetensutveckling.  
  
Medlen inryms i personalfunktionens budget och respektive sektor får avropa medel från den 
avsatta potten om tre miljoner kronor. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 11 januari 2022 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 63  Dnr 2021KS373 

Svar på medborgarförslag om hundrasthage i Rävlanda  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 september 2021 § 151 att till kommunstyrelsen 
remittera och besluta om medborgarförslag om en tvådelad hundrasthage i på Rävlanda hed. 
  
Platsen ingår i ett natur- och friluftsområde som under de senaste femton åren utvecklats till 
en plats med karaktär av stadspark. Det finns bana för mountainbikecykling, motionsspår, 
fiskebrygga, botanisk trädgård samt hinder/aktivitetsbana. Rävlanda hed angränsar till flera 
byggnader såsom Rävlandaskolan, bibliotek, församlingshem, gruppboende, äldreboende, 
idrottshall, två fotbollsplaner, föreningsgård och hembygdsgård. 
  
Kommunfullmäktige beslutade 2016 att till kommunstyrelsen remittera ett liknande förslag 
som avsåg en annan plats i Rävlanda. Kommunstyrelsen beslutade då att avslå 
medborgarförslaget om hundrastgård på den föreslagna platsen men gav förvaltningen i 
uppdrag att undersöka en alternativ placering. Förvaltningen återrapporterade uppdraget med 
förslag om placering på Rävlanda hed, vilket är en lämplig placering utifrån 
tillgänglighetshänseende och kommunstyrelsen beslutade då att uppdraget var avslutat. 
Beslutet om att anlägga en hundrastgård i Rävlanda har ännu inte genomförts. Bedömningen 
från 2017 kvarstår dock att det aktuella området kan kompletteras med en hundrastgård.  
  
Det finns två hundrastgårdar i kommunen, i Mölnlycke och Landvetter med en storlek på 
1000-1500 kvm. I Rävlanda finns i dagsläget ingen hundrastgård. Under förutsättning att 
hundrasthage/gård kan byggas utan markarbete uppgår kostnaderna för 40 x 40 meter till cirka 
70 tkr. Därefter tillkommer årlig kostnad för skötsel och tillsyn. I det aktuella området i 
Rävlanda är det möjligt att anlägga en hundrasthage som är något större än 40 x 40 meter. 
Förvaltningen bedömer att hundrastgården bör anläggas på en plats inom området där 
markarbete ej är nödvändigt.  
  
Förvaltningen bedömer att det finns fördelar med att anlägga en hundrastgård i Rävlanda för 
en likvärdig service i kommunens olika delar. Förvaltningen ser även potentiella vinster av 
ökad närvaro i det aktuella området ur ett trygghetsperspektiv.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 17 januari 2021 
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 Medborgarförslag om hundrasthage i Rävlanda 
 Uppdrag alternativ placering av hundrastgård i Rävlanda kommunstyrelsen 29 maj 

2017 § 191.  
  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Patrik Linde (S), Roland Jonsson (MP), 
Martin Tengfjord (SP), Tony Wahl (C), Peter Arvidsson (SD), David Dinsdale (L), Håkan 
Eriksson (KD), Grim Pedersen (M) att kommunstyrelsen, i enlighet med förvaltningens 
förslag, bifaller medborgarförslaget. 
  

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

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 64  Dnr 2021KS487 

Svar på medborgarförslag om att utveckla ytan intill lekplatsen vid 
Önnerödsplan i Landvetter  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 september 2021 § 151 att till kommunstyrelsen 
remittera och besluta om medborgarförslag om att utveckla ytan vid lekplatsen i 
Önnerödsplan i Landvetter.  För några år sedan byggdes en närlekplats norr om Salmereds 
förskola vid Önnerödsplan. Närlekplatsen utformades efter en medborgardialog med elever på 
kringliggande skolor. Elevernas önskemål styrde valet av utformning. Förslagsställaren ser 
positivt på redskapen på lekplatsen men saknar parkliknande innehåll. Förvaltningen delar 
förslagsställarens bild av att det fattas parkliknande innehåll. Framför allt saknas växtlighet 
som kan ge skugga, vilket brukar ingå i planeringen när nya lekplatser anläggs. Kostnaden för 
plantering av tio träd inklusive etableringsskötsel skulle uppgå till drygt 200 tkr. 
Förvaltningen bedömer att insatsen ytterligare skulle höja kvaliteten i området då det finns 
fördelar med att lekplatser kombineras med parkliknade innehåll och föreslår därför bifall. 
Förvaltningen bedömer att kostnaden kan finansieras inom kommunstyrelsens budgetram.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 15 december 2021  
 Medborgarförslag om att utveckla ytan vid Önnerödsplan i Landvetter 

  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Patrik Linde (S), Peter Arvidsson (SD), Martin 
Tengfjord (SP), Roland Jonsson (MP), Ulla-Karin Johansson (S), Håkan Eriksson (KD), Tony 
Wahl (C) och David Dinsdale (L) att kommunstyrelsen, i enlighet med förvaltningens förslag, 
bifaller medborgarförslaget. 
  

Beslutsgång   
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag och finner att så sker.  
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§ 65  Dnr 2021KS97 

Svar på medborgarförslag utegym/hinderbana i Eskilsby 2021  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 23 mars 2021 § 50 att till kommunstyrelsen remittera 
medborgarförslag om utegym/hinderbana i Eskilsby. Kommunstyrelsen fick även i uppdrag 
att besluta i ärendet. Medborgarförslaget innebär att förvaltningen ska bygga ett 
utegym/hinderbana på 70 kvm och förlägga denna till en bestämd plats i Eskilsby. Platsen är 
privat och arrenderas från och med 2022 årsvis av kommunstyrelsens förvaltning för motions- 
och friluftsverksamhet. Förslagsställaren uppskattar kostnaden till cirka 170 tkr varav 
markberedning antas kosta 20 tkr. 
  
Härryda kommun äger begränsat med mark i Eskilsby och därför arrenderas den i 
medborgarförslaget aktuella marken. Att bygga på privat mark innebär att marken ska 
återställas vid en eventuell uppsägning av arrendet. Förvaltningen uppskattar att kostnaden för 
att anlägga utegym/hinderbana skulle överstiga 170 tkr. Förvaltningens bedömning är att 
eventuella offentliga satsningar bör ske avskilt från ett arrendeavtal vars framtid kan te sig 
osäker. Mot bakgrund av detta gör förvaltningen bedömningen att medborgarförslaget bör 
avslås.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 16 november 2021 
 Medborgarförslag om önskemål om utegym/hinderbana i Eskilsby 2021 

  

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

Beslutsgång   
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag och finner att så sker.  
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§ 66  Dnr 2021KS460 

Svar på medborgarförslag om hinderbana/utegym i Eskilsby  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget besvarat. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 september 2021 § 151 att till kommunstyrelsen 
remittera medborgarförslag om skyndsam behandling av tidigare insänt medborgarförslag om 
hinderbana/utegym i Eskilsby. Kommunfullmäktige gav även kommunstyrelsen i uppdrag att 
besluta i ärendet. Medborgarförslaget tolkas som en propå om att ett tidigare insänt 
medborgarförslag med identiskt innehåll skyndsamt skall beredas och beslutas.  
  
Det tidigare insända förslaget innebär en hinderbana/utegym i Eskilsby. Kommunfullmäktige 
beslutade den 23 mars 2021 § 50 att remittera det ärendet till kommunstyrelsen samt ge 
samma nämnd i uppdrag att besluta. Ärendet har beretts av förvaltningen och har lämnats till 
kommunstyrelsen för beslut. Medborgarförslag tar olika lång tid att bereda men 
handläggningstiden bör inte överskriva ett år enligt gällande rutiner.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 6 december 2021  
 Medborgarförslag om skyndsam behandling av tidigare insänt medborgarförslag om 

hinderbana/utegym i Eskilsby 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 67  Dnr 2021KS356 

Svar på medborgarförslag om grillplats/grillstuga i motionsområdet 
Landehof i Landvetter  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2021 § 120 att till kommunstyrelsen remittera och 
besluta om medborgarförslag om grillplatser/grillstuga i motionsområdet Landehof i 
Landvetter. Förslaget tolkas som förslag på en grillstuga. Det är ett mer avancerat vindskydd 
med grillmöjlighet. 
  
Marken vid Landehofs motionsområde med tillhörande elbelysta motionsspår ägs av Härryda 
kommun för i första hand verksamheten för orienterings- och skidklubben OK Landehof. 
Därutöver är det ett attraktivt friluftsområde för allmänheten. Idrottsföreningen arrenderar 
cirka 2000 kvm mark runt klubbstugan. Skötsel och underhåll av hela motionsområdet sker i 
samverkan mellan förvaltningen och idrottsföreningen. Bland annat har förvaltningen under 
2020/2021 bekostat ny belysning vid motionsspåren. 
  
På området finns redan fyra grillplatser varav två nära klubbstugan och två framför vindskydd 
några hundra meter från klubbstugan. Den föreslagna platsen bör ligga en bit bort från 
parkeringsplatsen och klubbstugan för att undvika att det blir ett lättillgängligt tillhåll med 
åtföljande risk för skadegörelse. Platsen ligger på kommunal mark som ej ingår i arrendet till 
föreningen. Kostnaden för en grillstuga skulle uppgå till cirka 150-200 tkr inklusive 
markarbete, inköp av byggsats och montering. 
  
Det finns gott om områden med grönska och friluftsområden i kommunen, några har också 
grillplats. Förvaltningens bedömning är att antalet grillplatser är redan är tillgodosett i det 
aktuella området. Förvaltningen föreslår därför att medborgarförslaget ska avslås. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 12 januari 2022 
 Medborgarförslag om grillplats/grillstuga i motionsområdet Landehof i Landvetter. 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen, i enlighet med förvaltningens förslag, avslår 
medborgarförslaget. 
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Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget. 
  

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

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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Sammanträdesdatum  
2022-02-10  

 

Voteringslista: § 67 
Ärende: Svar på medborgarförslag om grillplats/grillstuga i motionsområdet Landehof i 
Landvetter,  2021KS356 
 
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  
Tony Wahl (C), ersättare X   
Resultat 12 1 0 
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§ 68  Dnr 2021KS295 

Svar på medborgarförslag om porrfri barndom  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget besvarat. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 20 maj 2021 § 106 att till kommunstyrelsen remittera ett 
medborgarförslag om en porrfri barndom. Kommunfullmäktige uppdrog till kommunstyrelsen 
att besluta i ärendet. 
  
Medborgarförslaget handlar om förslag på hur kommunen kan jobba med porrprevention, 
framför allt i de verksamheterna som arbetar med barn. Förslagsställaren lyfter fram två 
punkter som viktiga i det aktiva arbetet med porrprevention: 
  

 Installera porrfilter/teknisk lösning på kommunens digitala enheter och wifi-nätverk i 
verksamheter där kommunen är huvudman 

 Införa porrfri policy om att det inte är acceptabelt att spela upp nätpornografi varken 
via kommunens nätverk, kommunens digitala enheter eller privat teknisk utrustning 
som t.ex privat smartphone på de verksamheter som kommunen är huvudman för och 
barn vistas i. 

  
Beträffande den första punkten i förslaget har förvaltningen i november 2021 slutfört 
installation av webbfilter mot porr som omfattar samtliga verksamheter. Användare som 
ansluter via kommunens nätverk skyddas genom filtret. Alla datorer och telefoner som 
hanteras av IT-funktionen omfattas dessutom av skyddet när de används utanför kommunens 
nätverk. 
  
I dagsläget omfattas inte inloggning via gästportal på kulturhusen av webbfiltret. 
Förvaltningen arbetar för att åtgärda detta tillsammans med ansvarig leverantör av tjänsten 
under 2022. 
  
Medborgarförslaget innehåller även förslag på porrfri policy. I Rutin för informationssäkerhet 
medarbetare anges vad som gäller för Härryda kommuns anställda: 
  
”När du surfar på internet representerar du Härryda kommun och lämnar spår efter dig i form 
av Härryda kommuns IP-adress. Det är inte tillåtet att via internet ta del av eller publicera 
material av pornografisk-, rasistisk-, eller förtroendeskadlig karaktär. Förbudet gäller också 
material som är diskriminerande eller har anknytning till kriminell verksamhet eller på annat 
sätt oförenligt med svensk lagstiftning.” 
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Porrfilter och policy är en del i arbetet för en trygg skolmiljö men behöver kompletteras med 
kunskap och diskussion. Inom ramen för skolans värdegrundsarbete är det viktigt att lyfta 
frågor och ge eleverna möjlighet diskutera ämnen som ibland kan vara kontroversiella eller 
känsliga. Det är en viktig del av skolans uppdrag att personal kan problematisera frågor som 
exempelvis pornografi. 
  
Förvaltningen bedömer att det webbfilter som installerats i kommunen samt befintlig rutin för 
informationssäkerhet motsvarar det som efterfrågas i medborgarförslaget. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 20 december 2021 
 Medborgarförslag om porrfri barndom 
 Rutin för informationssäkerhet 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 69  Dnr 2021KS551 

Svar på medborgarförslag om en idrotts- och kulturbuss  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 september 2021 § 151 att till kommunstyrelsen 
remittera och besluta om rubricerat medborgarförslag. Förslagsställaren lyfter fram det 
omfattande utbudet av platser för att utöva kultur, fritidsaktiviteter och idrott men att föräldrar 
har begränsade möjligheter att under dagtid skjutsa sina barn till aktiviteter, speciellt för 
åldrarna 7-10 år.  
  
Förslaget innebär en lokalbuss som alla veckans dagar skulle hämta och lämna elever bland 
kommunens skolor och skjutsa till platser där kultur, fritidsaktiviteter och idrott praktiseras 
och att detta samordnas med tiderna för skoldagens slut, aktiviteternas tider samt föräldrarnas 
arbetstider. Förslagsställaren framför att kollektivtrafiken inte svarar upp mot behovet.  
  
Kostnader för att införa en service i enlighet med medborgarförslaget skulle bli omfattande. 
Som jämförelse uppgår kostnaden för en upphandlad busslinje för 19 elever till ca 500 tkr per 
år. 
  
Förvaltningen delar förslagsställaren uppfattning om värdet av kultur- och fritidsaktiviteter. 
Det är dock inte möjligt att erbjuda ett komplett utbud på alla platser i kommunen eller att 
erbjuda transport i enlighet med medborgarförslaget till och från samtliga orter av 
kostnadsskäl.  
  
Förvaltningen bedömer att kostnaderna för att inrätta service med idrotts- och kulturbuss 
skulle bli alltför omfattande och bedömer att medborgarförslaget bör avslås. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 7 december 2021 
 Medborgarförslag om idrotts- och kulturbuss  

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 70  Dnr 2021KS429 

Ordförandeinitiativ om förslag på extra sammanträde 13 oktober 
2022  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att sammanträda den 13 oktober 2022. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Per Vorberg (M) har initierat ett ärende om ett extra sammanträde den 13 oktober 2022 för att 
hantera informationsärenden med fokus på näringslivsfrågor. 

 
Beslutsunderlag 

 Ordförandeinitiativ om förslag på extra sammanträde, daterat 24 januari 2022. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att sammanträda den 13 oktober 2022. 
  

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

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

87 / 98



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-02-10 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 71  Dnr 2022KS100 

Initiativärende om information om händelser i Björröd  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen avslår Peter Arvidssons (SD) förslag om uppdrag till miljö- och 
bygglovsnämnden att vid nästa ordinarie sammanträde informera kommunstyrelsen om status 
för aktuella ärenden och hur de ser på anklagelserna. 
  

Reservation  
Peter Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 
 

Beslutsunderlag 
 Initiativärende från Peter Arvidsson om information om händelser i Björröd, daterat 

10 februari 2022 
  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen ger i uppdrag till miljö- och 
bygglovsnämnden att vid nästa ordinarie sammanträde informera kommunstyrelsen om status 
för aktuella ärenden och hur de ser på anklagelserna. 
  
David Dinsdale (L) föreslår med instämmande av Per Vorberg (M), Grim Pedersen (M), 
Håkan Eriksson (KD), Martin Tengfjord (SP), Patrik Linde (S) och Ulla-Karin Johansson (S) 
att kommunstyrelsen avslår Peter Arvidssons förslag. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller David 
Dinsdales förslag. 
  
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att bifalla David Dinsdales förslag 
Nej-röst för att bifalla Peter Arvidssons förslag 
  
Med 12 ja-röster och 1 nej-röster bifaller kommunstyrelsen David Dinsdales förslag. Hur var 
och en röstade framgår av omröstningslista 13. 
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Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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2022-02-10  

 

Voteringslista: § 71 
Ärende: Initiativärende om information om händelser i Björröd,  2022KS100 
 
Omröstningslista 13 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
David Dinsdale (L), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande X   
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot X   
Robert Langholz (S), ledamot X   
Roland Jonsson (MP), ledamot X   
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Tony Wahl (C), ersättare X   
Resultat 12 1 0 
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§ 72  Dnr 2022KS45 

Delgivning av välfärdsnämndens beslut gällande revisorernas 
uppföljande granskning av samverkan mellan socialtjänst samt 
förskola respektive grundskola  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen delges välfärdsnämndens beslut gällande revisorernas uppföljande 
granskning av samverkan mellan socialtjänst samt förskola respektive 
grundskola. Välfärdsnämnden beslutade att notera informationen och 
godkände förvaltningens redovisade åtgärder. 
  
Revisionsbyrån PwC genomförde 2018, på uppdrag av kommunens revisorer, en granskning 
av samverkan mellan socialtjänst och förskola respektive grundskola. En uppföljande 
granskning gjordes i april 2020. Den syftade till att bedöma om kommunstyrelsen vidtagit 
tillräckliga åtgärder utifrån tidigare identifierade brister och 
lämnade rekommendationer. Den uppföljande granskningen visade att revisionsrapporten om 
samverkan mellan socialtjänst samt förskola respektive grundskola inte hade behandlats 
politiskt. Inga åtgärder kopplade till granskningen hade beslutats. Den uppföljande 
granskningen visade också att förvaltningen ändå arbetat med förbättringsåtgärder utifrån 
granskningens rekommendationer. 
  
Förvaltningen bedömer att den strukturerade samverkan som sker mellan sektorerna har 
tydliggjorts sedan den tidpunkt då granskningen genomfördes. Förvaltningen bedömer att 
välfärdsnämnden behöver få regelbunden information om hur arbetet med samverkan 
fortskrider och rekommenderar att detta förs in i välfärdsnämndens årsplan. 
  

Beslutsunderlag 
 Välfärdsnämndens beslut, daterad 12 januari 2022 § 4  
 Tjänsteskrivelse - Revisorernas uppföljande granskning av samverkan mellan 

socialtjänst samt förskola respektive grundskola, daterad 21 september 2021 
 Revisionsrapport Uppföljning av genomförda granskningar år 2018, daterad april 2020 

 

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

Delgivningar 2022  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen delges följande: 

 Inbjudan till samtal och överläggning om järnvägsförbindelsen mellan Göteborg och 
Borås, daterad 14 januari 2022 

 Årsplan kommunstyrelsen 2022, daterad 24 januari 2022 
 Välfärdsnämndens plan för intern kontroll 2022, daterad 12 januari 2022 
 Renova AB - granskning av verksamhetsåret 2021, daterad 19 januari 2022 
 Gryaab AB - granskning av verksamhetsåret 2021, daterad 19 januari 2022 
 Göteborgsregionen - Plan och detaljbudget för GR 2022, daterad 14 december 2021 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 74  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 24 januari 2022, föreligger. 
 

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

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

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen delges delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst. Förteckning över 
anmälda delegationsbeslut, daterad den 31 januari 2022, föreligger. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 76  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 29 januari 2022, föreligger. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 77  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 27 januari 2022, föreligger. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 78  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 31 januari 2022, föreligger. 
 

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