
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-03-10 

Plats och tid Rådasjön kommunhuset i Mölnlycke kl. 16:00-19:09, 19:13-20:24 

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) 
Ronny Sjöberg (C) 
Håkan Eriksson (KD) 
Martin Tengfjord (SP) 
Ulla-Karin Johansson (S) 
Roland Jonsson (MP) 
Peter Arvidsson (SD) 
Kristin Arplöw (S)  ersätter Robert Langholz (S) 

Ej tjänstgörande ersättare 
Rickard Rosengren (M) 
Bengt Johansson (M) 
Hengameh Mokhtari (M) 
Anders Halldén (L) 
Steinar Walsö-Kanstad (KP) 
Per Olov Risman (SD) 

Övriga närvarande 
Gunnar Häggström (M) (adjungerad, kommunfullmäktiges 1:e vice 
ordförande) 
Peter Lönn (kommundirektör) 
Anders Ohlsson (sektorschef för samhällsbyggnad) §§79-85, §§91-
133 
Päivi Malmsten (sektorschef för utbildning och kultur) §§79-85, 
§§91-133
Per-Arne Larsson (sektorschef för teknik och förvaltningsstöd) §§79-
85, §§91-133
Bo Ekström (ekonomichef) §§79-85, §§91-133
Anders Pettersson (personalchef) §§79-83, §85, §§91-133
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Birgitta Flärdh (utvecklingschef) §§79-83, §85, §§91-133 
Karin Dahl (kommunikationschef) §§82-83 
Matilda Johansson (kommunsekreterare) 
Malin Johansson (sektorschef för socialtjänst) §§79-85, §§91-133 
Fredrik Wejrot (trafikchef) §§84-85 
Matilda Svenning (stadsarkitekt) §§82-83 
Petrus Sigvardsson (trafikingenjör) §84 
Tayman Mashid (enhetschef för projektledning trafik) §85 
Hanna Gahnström (platsutvecklare) §§82-83 
Henrik Yngve (processledare) §§82-83 
Anna Lundqvist (processledare trafik) §§82-83 
Marcus Broman (planarkitekt) §§80-83 
Johannes Böhm (planarkitekt) §§81-83 
Maja Andersson (plan- och bygglovschef) §§81-83 
Irmana Cukur (administrativ chef samhällsbyggnad) §§82-83, §85 
Ria Andersson (mark- och exploateringschef) §83 
Helena Hatheyer (redovisningschef) §§93-95 

Utses att justera 
Patrik Linde 

Justeringens plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke, 2022-03-16 15:00 

Protokollet omfattar §§79-85, §§88-133
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Matilda Johansson 

Ordförande _________________________________________________ 
Per Vorberg 

Justerande _________________________________________________ 
Patrik Linde 
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 BEVIS 

Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag på 
kommunens anslagstavla 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum då anslag sätts 
upp 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Underskrift  

Kommunstyrelsen 

2022-03-10 

2022-03-17 Datum då anslag 2022-04-08 
  tas ner  

Kansli, arkiv 

 
___________________________________________________ 

Matilda Johansson 
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ÄRENDELISTA 
 

§ 79 Fastställande av föredragningslistan 
§ 80 Information om förvaltningens åtgärder på grund av det försämrade säkerhetspolitiska läget 
§ 81 Information om resultatet från medarbetarenkäten 2021 
§ 82 Information om Landvetter stadsbyggnadsstudie 
§ 83 Information om Mölnlycke strukturplan 
§ 84 Information om förbättringsarbetet kring lokala trafikföreskrifter 
§ 85 Information om startbesked inom trafikverksamheten 
§ 88 Begäran om startbesked för del av investeringsprojekt Mölnlycke fabriker utanför plan 
§ 89 Begäran om startbesked för investeringsprojekt, Stationsgatan bro över Mölndalsån, 

Landvetter 
§ 90 Meddela en innehavare av serveringstillstånd en varning SEKRETESS 
§ 91 Fastställande av ny politisk organisation att gälla från och med mandatperioden 2023-2026 
§ 92 Antagande av arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda 
§ 93 Årsredovisning 2021 
§ 94 Ombudgetering av investeringar till 2022 
§ 95 Ekonomiska planeringsförutsättningar inför 2023-2025 (2027) 
§ 96 Lokal handlingsplan för suicidprevention 2022-2025 
§ 97 Antagande av reglemente och godkännande av nytt avtal avseende gemensam 

överförmyndarnämnd för Härryda, Kungsbacka, Mölndal, Partille och Öckerö kommuner 
§ 98 Återremitterat ärende: Översyn av strategi för övertagande av enskilda vägar inom tätorter 
§ 99 Svar med anledning av kommunens revisorers granskning av externt och internt intrångsskydd 
§ 100 Avslutande av samarbetsöverenskommelse med Nevşehir, Turkiet 
§ 101 Användningsområde för fastigheten Hönekulla 1:3, tidigare Näckrosvägens stödboende 
§ 102 Begäran om startbesked för investeringsprojektet brokonstruktioner och andra konstruktioner 
§ 103 Begäran om startbesked för investeringsprojekt, reinvesteringar, underhåll, verksamhet gata 
§ 104 Markanvisningsavtal Skanska Sverige AB för detaljplan för Skola i Djupedalsäng 
§ 105 Redovisning av uppdrag att utreda hur kommunens skog bör förvaltas på bästa sätt samt 

uppdrag om att uppdatera skogsbruksplan 
§ 106 Lokal trafikföreskrift om upphävande av hastighet på Mölnlycke Fabriker 
§ 107 Lokala trafikföreskrifter om gångfartsområde inom Mölnlycke fabriker 
§ 108 Lokal trafikföreskrift om förbud att parkera på Kurirvägen 
§ 109 Lokal trafikföreskrift om parkering på Fläskebovägen 
§ 110 Återremitterat ärende: Lokala trafikföreskrifter om högsta tillåten hastighet inom område 

Långetjärns höjd 
§ 111 Återremitterat ärende: Lokala trafikföreskrifter om högsta tillåten hastighet på Vällkullevägen 
§ 112 Återremitterat ärende: Lokala trafikföreskrifter om högsta tillåten hastighet på Paketvägen 
§ 113 Återremitterat ärende: Lokala trafikföreskrifter om högsta tillåten hastighet på Klockarns väg 
§ 114 Återremitterat ärende: Lokala trafikföreskrifter om högsta tillåten hastighet inom område 

Mölnlycke Företagspark 2 
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§ 115 Utvärdering av Härryda kommuns styrning och ledning genom Kommunkompassen från SKR 
§ 116 Indikatorer för uppföljning av arbetet med hållbar utveckling 
§ 117 Årlig revidering av kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan inom sektorn för utbildning, 

kultur och fritids verksamhetsområde 2022 
§ 118 Svar på medborgarförslag om hundrastgård i Hindås 
§ 119 Svar på medborgarförslag om fria busskort till alla barn i Härryda som går i grundskola 
§ 120 Svar på medborgarförslag om badplatser – värdehöjande för alla som vill eller måste fira 

semester hemma 
§ 121 Svar på medborgarförslag om avsaknad av övergångsställe vid busshållplats 
§ 122 Svar på medborgarförslag om parkering vid Wendelsbergsparken 
§ 123 Svar på medborgarförslag om källsortering hemma 
§ 124 Initiativärende om badplatser 
§ 125 Initiativärende om krishantering – civil beredskap i samband med kriget i Ukraina 
§ 126 Initiativärende om att Härryda kommun bör bli medlem i Säveåns vattenråd 
§ 127 Årsrapporter från råden 2021 
§ 128 Delgivningar 2022 
§ 129 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för samhällsbyggnad 2022 
§ 130 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst 2022 
§ 131 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för teknik och förvaltningsstöd 2022 
§ 132 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning, kultur och fritid 2022 
§ 133 Anmälan av delegationsbeslut från kommunledning och funktionerna: Utveckling, Personal, 

Ekonomi och upphandling 2022 
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§ 79 

Fastställande av föredragningslistan 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer föredragningslistan med följande ändringar: 
 
Nya ärenden 

 Information om förvaltningens åtgärder på grund av det försämrade säkerhetspolitiska 
läget, tas upp som ärende 2 

 Initiativärende om badplatser, tas upp som ärende 46 
 Initiativärende om krishantering – civil beredskap i samband med kriget i Ukraina, tas 

upp som ärende 47 
 Initiativärende om att Härryda kommun bör bli medlem i Säveåns vattenråd, tas upp 

som ärende 48 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 80 

Information om förvaltningens åtgärder på grund av det försämrade 
säkerhetspolitiska läget 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Per-Arne Larsson, sektorschef teknik och förvaltningsstöd, informerar om förvaltningens 
åtgärder på grund av det försämrade säkerhetspolitiska läget. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 81 

Information om resultatet från medarbetarenkäten 2021 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Anna-Kajsa Tagesson, utredare på personalfunktionen, informerar om resultatet från 
medarbetarenkäten 2021. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 82 

Information om Landvetter stadsbyggnadsstudie 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Matilda Svenning, stadsarkitekt, och Hanna Gahnström, platsutvecklare, informerar om 
Landvetter stadsbyggnadsstudie. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 83 

Information om Mölnlycke strukturplan 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Matilda Svenning, stadsarkitekt, och Henrik Yngve, processledare trafik, informerar om 
Mölnlycke strukturplan. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 84 

Information om förbättringsarbetet kring lokala trafikföreskrifter 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Petrus Sigvardsson, trafikingenjör, och Fredrik Wejrot, trafikchef, informerar om 
förbättringsarbetet kring lokala trafikföreskrifter.  
  
Kommunstyrelsen återremitterade ärenden om lokala trafikföreskrifter den 10 februari 2022 
§ 52, § 53, § 54, § 55, § 56 för att få en redovisning från förvaltningen av arbetet med 
trafikföreskrifter, skyltning, hastighetsgränser med mera. 
  
Förvaltningen svarar på frågorna i de återremitterade ärendena genom detta 
informationsärende. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 85 

Information om startbesked inom trafikverksamheten 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Tayman Mashid, enhetschef för projektledning trafik, och Fredrik Wejrot, 
trafikchef, informerar om startbesked inom trafikverksamheten. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 88  Dnr 2022KS56 

Begäran om startbesked för del av investeringsprojekt Mölnlycke 
fabriker utanför plan  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar startbesked för del av investeringsprojektet Mölnlycke fabriker 
utanför plan. 
 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med beslut om verksamhetsplan och driftsbudget för 2020–2022 samt investering 
och exploateringsbudget för 2020–2024, den 7 november 2019 § 308, beslutade 
kommunstyrelsen att vissa investeringsprojekt ska beviljas startbesked av kommunstyrelsen 
innan det kan genomföras. Mölnlycke fabriker utanför plan pekades ut som ett sådant projekt. 
  
Startbeskedet avser en deletapp för Mölnlycke fabriker utanför plan, genomförandet av 
ombyggnation av cirkulationsplats Säterivägen/Benarebyvägen/Allén. Ombyggnationen är 
nödvändig för att klara tillkommande trafik från Mölnlycke fabriker samt övriga 
tillkommande byggnationer i centrum. 
  
Förvaltningens bedömning är att ombyggnationen som syftar till att öka fordonskapaciteten 
genom centrum är nödvändig och föreslår att kommunstyrelsen beviljar startbesked för del av 
investeringsprojektet Mölnlycke fabriker utanför plan. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 2 februari 2022 
 Kapacitetsutredning Säterivägen 2019 
 Cirkulationsplats Säterivägen/Benarebyvägen/Allén 
 Övergripande beskrivning etapper inom Mölnlycke fabriker utanför plan 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 89  Dnr 2022KS82 

Begäran om startbesked för investeringsprojekt, Stationsgatan bro 
över Mölndalsån, Landvetter  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar startbesked för investeringsprojekt, Stationsgatan bro över 
Mölndalsån, Landvetter. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 18 november 2021 § 407, att belägga investeringsprojekt i 
verksamhetsplanen med startbesked, vilket innebär att kommunstyrelsen ska besluta om 
startbesked för att investeringarna ska kunna genomföras. Investeringen för projektet 
Stationsgatan bro över Mölndalsån, Landvetter pekades ut som ett sådant projekt.  
  
Startbeskedet avser projektering samt genomförandet av större underhållsarbeten av bron över 
Mölndalsån vid Stationsgatan i Landvetter. Avsikten med investeringen är att upprätthålla 
konstruktionens funktion över tid. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 3 februari 2022 
 Karta 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 90  Dnr 2022KS111 

Meddela en innehavare av serveringstillstånd en varning 
SEKRETESS  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att meddela  en 
varning med stöd av 9 kap. 17 § alkohollagen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Tillståndsenheten på Miljöförvaltningen i Göteborgs Stad sköter ärenden om 
serveringstillstånd och tillsyn för Härryda kommuns räkning enligt samverkansavtal och på 
delegation. Delegationen omfattar inte att meddela varning enligt 9 kap. 17 § alkohollagen. 
  
Tillståndsenhetens utredning visar att  med serveringsställe på 

 i flera år brustit i ekonomisk skötsamhet, som är ett av 
alkohollagens krav för att behålla ett meddelat serveringstillstånd. Misskötsamheten bedöms 
som så allvarlig att en varning ska meddelas. 
  
Beslutet kan överklagas. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 17 februari 2022 
 Utredning 10 februari 2022, Dnr 5231-2021-00856, Tillståndsenheten, 

Miljöförvaltningen, Göteborgs Stad 
 Överklagandehänvisning 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 91  Dnr 2021KS732 

Fastställande av ny politisk organisation att gälla från och med 
mandatperioden 2023-2026  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige, i enlighet med beredningen för 
demokratifrågors förslag 
Kommunfullmäktige fastställer den politiska organisationen enligt förslag från beredningen 
för demokratifrågor att gälla från och med mandatperioden 2023–2026. 
  
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att ta fram förslag på nya styrdokument 
samt förslag på ändringar i befintliga styrdokument med anledning av ny politisk 
organisation. 
  
Kommunfullmäktige beslutar att uppdraget för beredningen för demokratifrågor gällande 
översyn av den politiska organisationen är genomfört och därmed avslutad. 
  

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

Sammanfattning av ärendet 
Den 12 november 2020 § 210 beslutade kommunfullmäktige att inrätta en tillfällig beredning 
för demokratifrågor för att bland annat genomföra en utvärdering av den politiska 
organisationen. Uppdraget förtydligades genom kommunfullmäktiges beslut den 16 
september 2021 § 163 där kommunfullmäktige gav beredningen i uppdrag att även lämna 
förslag på förändringar. 
  
Beredningen för demokratifrågor har under 2021 och 2022 arbetat fram ett förslag på ny 
politisk organisation. Genom omvärldsspaning, enkätundersökning till kommunens 
förtroendevalda, presidiedialoger samt en jämförelse med den tidigare demokratiberedningens 
rapport har beredningen för demokratifrågor utvärderat och analyserat den politiska 
organisationen. Utifrån analysen har ett antal nyckelområden identifierats som beredningens 
rekommendationer bygger på. 
  
Beredningen rekommenderar bland annat fullmäktige att inrätta två nya nämnder – en nämnd 
för utbildning, kultur och fritid och en socialnämnd med tillhörande utskott för individärenden 
under vardera nämnd. Förslaget innebär att nuvarande välfärdsnämnd avvecklas. Vidare 
förordar beredningen att nämnderna inrättar utskott framför arbetsgrupper, att 
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krisledningsnämnden utgörs av ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen samt att den fasta 
beredningens uppdrag tydligare förankras i fullmäktige. 
  
Kommunfullmäktige överlade förslaget den 9 december 2021 § 232. 
  

Beslutsunderlag 
 Skrivelse 16 februari 2022 från beredningen för demokratifrågor 
 Politisk organisation i Härryda kommun – utvärdering och inriktning, rapport från 

beredningen för demokratifrågor 2022-01-26 
 Bilaga 1 Enkätundersökning om vad Härryda kommuns politiker anser om den 

politiska organisationen 
 Bilaga 2 Omvärldsspaning av kommuners politiska organisationer  

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 92  Dnr 2022KS110 

Antagande av arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige, i enlighet med beredningen för 
demokratifrågors förslag 
Kommunfullmäktige antar Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda enligt förslag 
från beredningen för demokratifrågor att gälla från och med mandatperioden 2023-2026. 
  
Kommunfullmäktige upphäver Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda, fastställt 
av kommunfullmäktige den 19 september 2019, § 114. Reglementet gäller till och med den 31 
december 2022. 
  
Kommunfullmäktige beslutar att uppdraget för beredningen för demokratifrågor gällande 
översyn av arvodesreglementet är genomfört och därmed avslutat. 
  

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

Sammanfattning av ärendet 
Den 12 november 2020 § 210 beslutade kommunfullmäktige att inrätta en tillfällig beredning 
för demokratifrågor för att bland annat genomföra en översyn av arvodesreglementet. 
Uppdraget förtydligades genom kommunfullmäktiges beslut den 16 september 2021 § 163 där 
kommunfullmäktige gav beredningen i uppdrag att även lämna förslag på förändringar. 
  
Beredningen för demokratifrågor har arbetat fram ett förslag på nytt arvodesreglemente för 
förtroendevalda. 
  
Förslag till nytt arvodesreglemente bygger på att den nya politiska organisationen först 
beslutas av kommunfullmäktige. Förslaget till ny politisk organisation innebär bland annat att 
två nya nämnder inrättas – en nämnd för utbildning, kultur och fritid och en socialnämnd med 
tillhörande utskott för individärenden under vardera nämnd. Förslaget innebär att nuvarande 
välfärdsnämnd avvecklas. 
  
Beredningen har sett över kommunens arvodesreglemente och beredningens mål har varit att 
det bättre ska stämma överens med det arbete som uppdraget innebär. Detta har bland annat 
gjorts genom att beredningen träffat presidierna i de olika nämnderna. 
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Förslaget till nytt arvodesreglemente utgår från beredningens förslag till ny politisk 
organisation. De nya rollerna som ordförande i nämnden för utbildning, kultur och fritid samt 
ordförande i socialnämnden föreslås ett arvode på 40 procent av en riksdagsledamots arvode. 
Vidare föreslår beredningen en sänkning av årsarvodet för 1:e vice ordförande i 
kommunstyrelsen och de nya nämnderna till 20 procent, idag ligger det på 40 procent. 
Gränsen för att få sammanträdesarvode, samtidigt som man uppbär ett fast årsarvode, har i 
nuvarande reglemente legat på 40 procent. Beredningen föreslår att det sänks till 20 procent. 
  
Beredningen föreslår även att valberedningens ordförande får ett fast årsarvode på 2 procent 
och att miljö- och bygglovsnämndens presidiums arvode höjs för ordförande till 25 procent 
(tidigare 13 procent) och vice och andre vice ordförande till 13 procent (tidigare 7 procent). 
Beredningen föreslår även vissa justeringar gällande inläsningsarvode för de nya föreslagna 
nämnderna. 
  
En förutsättning för att kommunfullmäktige ska kunna anta Arvodesreglemente för 
kommunalt förtroendevalda är att den nya politiska organisationen är fastställd. 
  
Kommunfullmäktige överlade förslaget den 3 mars 2022 § 4. 
  

Beslutsunderlag 
 Skrivelse 7 mars 2022 från beredningen för demokratifrågor 
 Arvodesreglemente med markeringar och kommentarer på ändringar 
 Förslag till nytt Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda 
 Nuvarande Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda, antaget av 

kommunfullmäktige 19 september 2019 § 114 
  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 93  Dnr 2022KS69 

Årsredovisning 2021  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för 2021. 
  
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att verksamheten i Härryda Energi AB och dess helägda bolag 
Härryda Energi Elhandel AB, Förbo AB, Landvetter Södra Utveckling AB samt Härryda 
Vatten och Avfall AB liksom Renova AB och Gryaab under 2021 har varit förenlig med de 
fastställda kommunala ändamålen och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.  
  
Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisningen för revison. 
  

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

Sammanfattning av ärendet 
Från förvaltningen föreligger förslag till årsredovisning för år 2021. Årsredovisningen 
innehåller ett sammandrag av årsbokslut med uppgift om utfallet av verksamheten, 
måluppfyllelse, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid årets slut. En 
samlad koncernredovisning och upplysning om borgensförbindelse framgår också. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 13 februari 2022 
 Årsredovisning 2021, daterad 10 mars 2022 
 Information av vad som kompletterats i årsredovisning 2021 i utskick 10 mars 2022 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 94  Dnr 2022KS64 

Ombudgetering av investeringar till 2022  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige ombudgeterar investeringsmedel från 2021 till 2022 totalt till 144 802 
tkr varav 139 086 tkr till kommunstyrelsen och 5 716 tkr till välfärdsnämnden. 
 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med analys av bokslut 2021 lämnar förvaltningen förslag till ombudgetering av 
investeringar med anledning av 2021 års budgetavvikelser. 
  
Förvaltningen föreslår att 144 802 tkr av investeringarnas överskott ombudgeteras till 2022. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 8 mars 2022 
 Ombudgetering av investeringar till 2022, reviderad 220308 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 95  Dnr 2022KS67 

Ekonomiska planeringsförutsättningar inför 2023-2025 (2027)  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar de ekonomiska planeringsförutsättningar som ligger till grund 
för arbetet med budget och plan för perioden 2023-2027. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska den 16 juni 2022 fatta beslut om driftbudget/plan inför perioden 
2023-2025 och investeringsbudget/plan 2023-2027. I samband med beslutet fastställs även 
kommunövergripande mål och inriktningar för perioden. 
  
Inför kommunfullmäktiges beslut arbetar den politiska organisationen parallellt med 
förvaltningen i syfte att ta fram underlag inför kommunfullmäktiges beslut. Dokumentet 
Ekonomiska planeringsförutsättningar 2023-2025 (2027) redovisar förvaltningens bedömning 
av det ekonomiska läget och de ekonomiska och praktiska förutsättningar som ingår i det 
kommande budget- och planeringsarbetet. Dokumentet innehåller en uppdatering av befintlig 
politiskt fastställd plan med bland annat befolkningsförändringar, förändringar av skatte- och 
statsbidragsprognos och löneutfall. Drift-resultatet för år 2025 är uppdaterad med 
konsekvenser av fastställd investeringsplan. 
  
Förvaltningen bedömer att de redovisade förutsättningarna i kombination med befintliga 
styrdokument, samt nu gällande flerårsplanering kan ligga till grund för det kommande 
budgetarbetet.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 31 januari 2022 
 Ekonomiska planeringsförutsättningar 2023-2025 (2027) 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 96  Dnr 2021KS738 

Lokal handlingsplan för suicidprevention 2022-2025  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige upphäver Lokal handlingsplan för suicidpreventivt arbete antagen av 
kommunfullmäktige 20 maj 2013, § 82. 
  
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ändrar i Lokal handlingsplan för suicidprevention 2022 – 2025 enligt 
synpunkt från välfärdsnämnden 9 februari 2022 § 26. 
  
Under förutsättning att kommunfullmäktige upphäver lokal handlingsplan för suicidpreventivt 
arbete, beslutar kommunstyrelsen att anta Lokal handlingsplan för suicidprevention 2022 – 
2025 daterad 24 februari 2022 samt att delge handlingsplanen till välfärdsnämnden. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog 20 maj 2013, § 82, Lokal handlingsplan för suicidpreventivt 
arbete. Förvaltningen har sedan dess arbetat utifrån planen. 
  
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen inom Västra Götaland antog en länsgemensam handlingsplan 
för suicidprevention i oktober 2020. Styrelsen för Västkom, de västsvenska 
kommunalförbundens samorganisation, ställde sig bakom förslaget och rekommenderade 
kommunalförbunden och samtliga kommuner att göra detsamma. Kommunstyrelsen i Härryda 
kommun antog den länsgemensamma planen i februari 2021. 
  
Förvaltningen har därefter utarbetat förslag till lokal handlingsplan för suicidprevention. 
Planen utgår från samma områden som den länsgemensamma planen; involvera 
nyckelaktörer, höjd kunskapsnivå, prioritera suicidprevention på ledningsnivå, ökad 
samordning och tillgänglighet till professionella insatser på alla nivåer, ta vara på 
civilsamhällets engagemang och kunskap samt lära av händelseanalyser vid suicid. 
Handlingsplanen, som innehåller aktiviteter, indikatorer och ansvar kopplade till de sex 
insatsområdena, kommer att följas upp årligen av förvaltningen. 
  
Handlingsplanen för suicidprevention föreslås ersätta den plan som fastställdes av 
kommunfullmäktige 2013. Kommunstyrelsen har enligt reglementet, fastställt 2019, ansvar 
för folkhälsofrågor, varför planen föreslås fastställas av kommunstyrelsen, under förutsättning 
att kommunfullmäktige upphäver tidigare fastställd plan. 
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Den 13 januari 2022 § 13 remitterade kommunstyrelsen förslag på lokal handlingsplan för 
suicidprevention 2022-20225 till välfärdsnämnden för att inhämta synpunkter. 
Välfärdsnämnden behandlade ärendet den 9 februari 2022 § 26 och lämnade synpunkten att 
förkortningen YAM- utbildningar behöver förtydligas i handlingsplanen genom förslagsvis 
följande text: YAM-utbildningar – Youth Awere of Mental health, program som syftar till att 
förbättra den psykiska hälsan och förebygga självmordshandlingar bland skolelever på 
högstadiet. 
  
Därutöver lämnade välfärdsnämnden inga synpunkter och rekommenderade kommunstyrelsen 
att anta Lokal handlingsplan för suicidprevention 2022-2025. 
  

Beslutsunderlag 
 Lokal handlingsplan för suicidprevention 2022-2025, förslag korrigerat 24 februari 

2022 
 Välfärdsnämndens beslut 9 februari 2022 § 26 
 Tjänsteskrivelse 25 november 2021 
 Lokal handlingsplan för suicidprevention 2022 – 2025, förslag daterat 6 december 

2021 
 Kommunstyrelsens beslut 4 februari 2021 § 55 
 Länsgemensam handlingsplan för suicidprevention 2020 – 2025 
 Kommunfullmäktiges beslut 20 maj 2013 § 82 
 Lokal handlingsplan för suicidpreventivt arbete, antagen av kommunfullmäktige 20 

maj 2013 § 82 
  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige upphäver 
Lokal handlingsplan för suicidpreventivt arbete antagen av kommunfullmäktige 20 maj 2013, 
§ 82. Vidare föreslår Per Vorberg att kommunstyrelsen beslutar att ändra i Lokal 
handlingsplan för suicidprevention 2022 – 2025 enligt synpunkt från välfärdsnämnden 9 
februari 2022 § 26, och att kommunstyrelsen antar Lokal handlingsplan för suicidprevention 
2022 – 2025 daterad 24 februari 2022 under förutsättning att kommunfullmäktige upphäver 
lokal handlingsplan för suicidpreventivt arbete. Vidare föreslår Per Vorberg att 
kommunstyrelsen delger handlingsplanen till välfärdsnämnden. 
  

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

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 97  Dnr 2022KS7 

Antagande av reglemente och godkännande av nytt avtal avseende 
gemensam överförmyndarnämnd för Härryda, Kungsbacka, 
Mölndal, Partille och Öckerö kommuner  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige, i enlighet med 
välfärdsnämndens förslag 
Kommunfullmäktige godkänner att Öckerö kommun ingår i den gemensamma 
överförmyndarnämnd som upprättats mellan Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partille 
kommuner. 
 
Kommunfullmäktige godkänner Avtal avseende gemensam överförmyndarnämnd för 
Härryda, Kungsbacka, Mölndal, Partille och Öckerö kommuner. 
 
Kommunfullmäktige antar Reglemente för Nämnden för överförmyndare i samverkan – 
Härryda, Kungsbacka, Mölndal, Partille och Öckerö. 
 
Nytt avtal och reglemente träder i kraft den 1 januari 2023 och tidigare avtal och reglemente 
för nämnden upphör att gälla den 31 december 2022. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partille kommuner har sedan 2015 samverkat i en 
gemensam överförmyndarorganisation Överförmyndare i samverkan – Härryda, Kungsbacka, 
Mölndal och Partille. Öckerö kommun har ingått i tjänstemannaorganisationen från och med 
den 1 februari 2019. Överförmyndare i samverkan föreslår att Öckerö kommun även ska ingå 
i den gemensamma nämnden från och med den 1 januari 2023. Därmed behöver Härrydas 
kommunfullmäktige godkänna ett nytt avtal och anta ett nytt reglemente för den gemensamma 
överförmyndarnämnden. 

 
Beslutsunderlag 

 Välfärdsnämndens beslut 9 februari 2022 § 25 
 Tjänsteskrivelse 7 januari 2022 
 Avtal avseende gemensam överförmyndarnämnd för Härryda, Kungsbacka, Mölndal, 

Partille och Öckerö kommuner 
 Reglemente för Nämnden för överförmyndare i samverkan - Härryda, Kungsbacka, 

Mölndal, Partille och Öckerö 
 Kostnadsfördelning 
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 Överförmyndare i samverkans beslut 7 december 2021 § 104, Nytt avtal avseende 
gemensam överförmyndarnämnd 

 Öckerö kommuns kommunstyrelses beslut 6 december 2021 ÖF § 04, Förslag till nytt 
avtal om gemensam överförmyndarnämnd för Härryda, Kungsbacka, Mölndal, Partille 
och Öckerö kommun 

 Öckerö kommuns kommunstyrelses beslut 6 december 2021 ÖF § 05, Reglemente för 
nämnden för överförmyndare i samverkan - Härryda, Kungsbacka, Mölndal, Partille 
och Öckerö 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 98  Dnr 2021KS255 

Återremitterat ärende: Översyn av strategi för övertagande av 
enskilda vägar inom tätorter  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige upphäver Strategi för övertagande av enskilda vägar inom tätorter. 
  
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdraget att se över Strategi för övertagande av enskilda 
vägar inom tätorter är genomfört och därmed avslutat. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 31 mars 2021 § 142 att ge förvaltningen i uppdrag att göra 
en översyn av strategi för övertagande av enskilda vägar inom tätorter, antagen av 
kommunfullmäktige den 30 januari 2012 § 3. 
  
Sedan antagandet av strategin har endast tre detaljplaner för övertagande av vägar inom 
strategin antagits. Ett succesivt övertagande av enskilda vägar inom tätbebyggt område med 
kommunen som huvudman har visat sig resurskrävande och komplext. Utifrån gjord översyn 
med den nya bedömningen av resursbehovet som krävs för fortsatt arbete med övertagande av 
vägarna enligt strategin, gör förvaltningen bedömningen att det inte är försvarbart att arbeta 
vidare med frågan enligt strategin i nuvarande form. Därför föreslogs att strategin i sin 
nuvarande form upphävs.   
  
Kommunfullmäktige beslutade den 14 oktober 2021 § 193 att återremittera ärendet till 
kommunstyrelsen, för att genomföra en konsekvensanalys. 
  
Kommunstyrelsen beslutade den 18 november 2021 § 406 att återremittera ärendet till 
förvaltningen med för att belysa konsekvenserna för de som bor i kommunens 
omvandlingsområden. 
  
Förvaltningens bedömning är att ett upphävande av strategin inte medför konsekvenser för de 
som bor i kommunens omvandlingsområden. Detta beror på att strategin inte omfattar dessa.  
  
I sammanhanget bör nämnas att kommunen har rätten att besluta om nya detaljplaner och att 
huvudregeln i plan- och bygglagen (2010:900) är att kommunen ska vara huvudman för 
allmänna platser. Om det finns särskilda skäl för det så får kommunen bestämma att 
huvudmannaskapet ska vara enskilt.  
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 2 februari 2022  
 Strategi för övertagande av enskilda vägar inom tätorter, antagen av 

kommunfullmäktige den 30 januari 2012 § 3 
 Bilaga översyn av strategi för övertagande av enskilda vägar inom tätorter 
 Publikation 2010:03 Frågeställningar kring enskild väghållning i Härryda kommuns 

större tätorter - kortversion 
 Publikation 2010:04 Frågeställningar kring enskild väghållning i Härryda kommuns 

större tätorter 
 Kommunfullmäktiges beslut den 30 januari 2012 § 3 
 Kommunstyrelsens beslut den 20 november 2017 § 341 
 Kommunstyrelsens beslut den 29 augusti 2019 § 214 
 Kommunstyrelsens beslut den 31 mars 2021 § 142 
 Kommunstyrelsens beslut den 14 oktober 2021 § 193 
 Kommunstyrelsens beslut den 18 november 2021 § 406 

  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Patrik Linde (S) att kommunstyrelsen, i 
enlighet med förvaltningens förslag, föreslår att kommunfullmäktige upphäver Strategi för 
övertagande av enskilda vägar inom tätorter, samt att kommunstyrelsen beslutar att 
uppdraget att se över Strategi för övertagande av enskilda vägar inom tätorter är genomfört 
och därmed avslutat. 
  

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

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 99  Dnr 2021KS688 

Svar med anledning av kommunens revisorers granskning av 
externt och internt intrångsskydd  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar förvaltningens svar och godkänner de åtgärder som förvaltningen 
redovisat med anledning av revisorernas granskning. 
  
Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige och kommunens revisorer beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Härryda kommun har PwC genomfört en 
granskning av externt och internt intrångsskydd där den samlade bedömningen är att 
kommunstyrelsen delvis säkerställer att nuvarande tekniska IT-säkerhet är tillräcklig för att 
reducera risker för obehörigt intrång till en acceptabel nivå.  
  
Utifrån granskningen ger revisorerna två rekommendationer till kommunstyrelsen. 
Förvaltningen delar revisionens bedömning. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 9 februari 2022 
 Granskning av externt och internt intrångsskydd Härryda kommun, september 2021 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 100  Dnr 2022KS43 

Avslutande av samarbetsöverenskommelse med Nevşehir, Turkiet  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen avslutar samarbetsöverenskommelsen med Nevsehir, Turkiet. 
  
Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktiges presidium beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 26 september 2011 § 234 att godkänna en 
samarbetsöverenskommelse med Nevsehir i Turkiet. Syftet med projektet var att knyta 
samman kommuner inom EU och utbyta erfarenheter.  
  
Samarbetet har varit inaktivt under många år och kommunfullmäktiges presidieberedning 
(kfp) har under 2021 informerats om samarbetet och även samrått med kommunstyrelsens 
presidium kring samarbetet och presidierna ansåg då att samarbetet ska avslutas.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 1 februari 2022  
 Kommunstyrelsens beslut 26 september 2011, § 234 
 Cooperation protocol between municipalitiy of Nevsehir – Turkey and municipality of 

Härryda - Sweden 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 101  Dnr 2022KS125 

Användningsområde för fastigheten Hönekulla 1:3, tidigare 
Näckrosvägens stödboende  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att ha fastigheten Hönekulla 1:3, tidigare 
Näckrosvägens stödboende i beredskap för att möjliggöra tillfälligt boende för människor som 
flytt från kriget i Ukraina. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden beslutade den 23 juni 2021 §181 att avveckla tidigare Näckrosvägens 
stödboende helt, och gav förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheter till fortsatt 
användande av fastigheten Hönekulla 1:3, (tidigare Näckrosvägens stödboende). 
  
Välfärdsnämnden behandlade ”Redovisningen av uppdrag att utreda möjligheter till fortsatt 
användande av fastigheten Näckrosvägens stödboende” den 9 februari 2022 § 23, och 
beslutade att ställa sig bakom förvaltningens bedömning att sektorn för socialtjänst inte har 
behov av fastigheten och överlämnar till kommunstyrelsen att besluta om framtida 
användningsområde för fastigheten. 
  
Sedan fastigheten återgått till fastighetsfunktionen har mycket hänt i vår omvärld. Med 
anledning av Rysslands invadering och krigföring i Ukraina så har återigen många människor 
drivits på flykt. Därför föreslås att förvaltningen får i uppdrag att ha fastigheten Hönekulla 
1:3, tidigare Näckrosvägens stödboende i beredskap för att möjliggöra tillfälligt boende för 
människor som flytt från kriget i Ukraina. 
  

Beslutsunderlag 
 Välfärdsnämndens beslut 9 februari 2022 § 23 
 Tjänsteskrivelse 7 december 2021 
 Välfärdsnämndens beslut den 23 juni 2021 § 181 
 Planritning Hönekulla 1:13 Nybyggnad 
 Planritning Hönekulla 1:13 Komplementbyggnad 

  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Peter Arvidsson (SD) att kommunstyrelsen ger 
förvaltningen i uppdrag att ha fastigheten Hönekulla 1:3, tidigare Näckrosvägens stödboende i 
beredskap för att möjliggöra tillfälligt boende för människor som flytt från kriget i Ukraina. 
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Beslutsgång   
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag och finner att så sker.  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 102  Dnr 2022KS106 

Begäran om startbesked för investeringsprojektet 
brokonstruktioner och andra konstruktioner  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar startbesked för investeringsprojektet Brokonstruktioner och andra 
konstruktioner. 
 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med beslut om verksamhetsplan och driftbudget den 18 november 2021 § 407, 
beslutade kommunstyrelsen att samtliga investeringsprojekt inom trafikverksamheten ska 
beviljas startbesked av kommunstyrelsen innan det kan genomföras. Investering för 
brokonstruktioner och andra konstruktioner är ett av dessa investeringsprojekt.  
  
Syftet med investeringen är att upprätthålla konstruktionernas funktion och livslängd. 
Åtgärderna som är planerade för i år gäller P-hus Mölnlycke, Solviksbron i Hindås och 
Stenvallsbro i Råda Portar. Planerade åtgärder kan även komma att prioriteras om under året 
om något nytt inkommer alternativt om omfattningen ökar avsevärt och projektet blir så 
omfattande att det behöver budgeteras om till separat projekt.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 11 februari 2022 
 Karta bilaga 1 
 Karta bilaga 2 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 103  Dnr 2022KS105 

Begäran om startbesked för investeringsprojekt, reinvesteringar, 
underhåll, verksamhet gata  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar startbesked för investeringsprojekt, reinvesteringar, underhåll, 
verksamhet gata. 
 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med beslut om verksamhetsplan och driftbudget, den 18 november 2021 § 407, 
beslutade kommunstyrelsen att samtliga investeringsprojekt inom trafikverksamheten ska 
beviljas startbesked av kommunstyrelsen innan de kan genomföras. Investering för 
reinvesteringar underhåll, verksamhet gata är ett av dessa investeringsprojekt. 
  
Syftet med investeringen är att upprätthålla gator, vägar och bullerskärmarnas funktion. 
Förvaltningen har identifierat ett antal objekt som i en närtid behöver åtgärder. En prioritering 
kommer göras utifrån objektens beskaffenhet och behov. Planerade åtgärder kan även komma 
att prioriteras om under året om något nytt inkommer alternativt om omfattningen ökar 
avsevärt och projektet blir så omfattande att det behöver budgeteras om till separat projekt. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 11 februari 2022 
 Åtgärdsplan beläggning 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 104  Dnr 2022KS1 

Markanvisningsavtal Skanska Sverige AB för detaljplan för Skola i 
Djupedalsäng  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Markanvisningsavtal mellan Härryda kommun och Skanska 
Sverige AB. 
  
Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadschef och mark- och exploateringschef att 
underteckna markanvisningsavtalet. 
  

Reservation  
Patrik Linde (S), Ulla-Karin Johansson (S) och Kristin Arplöw (S) reserverar sig mot beslutet 
skriftligt i bilaga 1. 
  
Roland Jonsson (MP) reserverar sig mot beslutet skriftligt i bilaga 2. 
  
Peter Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beviljade den 6 februari 2020 § 44 planbeskedsansökan samt uppdrog åt 
förvaltningen att upprätta en detaljplan för del av Hulebäck 1:34 för skola beläget i 
bostadsområdet Djupedalsäng. Detaljplanen har varit på samråd under fjärde kvartalet 2020 
och framtagande av granskningshandlingar pågår. 
  
Skanska Sverige AB (Skanska) planerar att uppföra skolan som Internationella Engelska 
Skolan AB (IES) ska hyra för att bedriva skolverksamhet. Förvaltningen har upprättat ett 
förslag till markanvisningsavtal med Skanska som ger Skanska ensamrätt att diskutera 
överlåtelse av området för skolan med kommunen. Avtalet har tagits fram med stöd av 
kommunens antagna riktlinjer för markanvisningsavtal. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 7 januari 2022 
 Markanvisningsavtal 
 Lägeskarta 
 Kommunstyrelsens beslut den 11 november 2019 § 306 
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Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen, i enlighet med förvaltningens förslag, 
godkänner Markanvisningsavtal mellan Härryda kommun och Skanska Sverige AB samt att 
kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadschef och mark- och exploateringschef att 
underteckna markanvisningsavtalet. 
  
Patrik Linde (S) föreslår att kommunstyrelsen avslår förslag till Markanvisningsavtal mellan 
Härryda kommun och Skanska Sverige AB. 
  
Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen 
där ekonomisk bedömning görs samt risk och konsekvensbeskrivning. 

 
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 Patrik Lindes förslag mot varandra. 
  
Ordföranden noterar att Peter Arvidsson vill framställa ytterligare ett förslag efter att 
överläggningarna förklarats avslutade, Peter Arvidsson vill föreslå avslag i andra hand om 
inte kommunstyrelsen återremitterar ärendet. Ordförande medger inte att nya förslag 
framställs efter att överläggningarna förklarats avslutade, därmed är kommunstyrelsen inte 
enhällig i att öppna överläggningarna på nytt. Förslag om avslag har under överläggningarna 
framställts av Patrik Linde. 
 
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 9 ja-röster, 1 nej-röst och 3 avstår, beslutar kommunstyrelsen att avgöra ärendet 
idag. Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 1.    
  
Per Vorbergs och Patrik Lindes förslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Per 
Vorbergs förslag. 
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Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att bifalla Per Vorbergs förslag 
Nej-röst för att bifalla Patrik Lindes förslag 
  
Med 8 ja-röster och 5 nej-röster bifaller kommunstyrelsen Per Vorbergs förslag. Hur var och 
en röstade framgår av omröstningslista 2. 
 

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

39 / 90



VOTERINGSLISTA 
Kommunstyrelsen 

 

  

Sammanträdesdatum  
2022-03-10  

 

Voteringslista: § 104 
Ärende: Markanvisningsavtal Skanska Sverige AB för detaljplan för Skola i Djupedalsäng,  
2022KS1 
 
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   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot X   
Roland Jonsson (MP), ledamot   X 
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Kristin Arplöw (S), ersättare   X 
Resultat 9 1 3 

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   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Kristin Arplöw (S), ersättare  X  
Resultat 8 5 0 
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Bilaga 1 till kommunstyrelsens protokoll 2022-03-10 § 104 

 

 

Reservation 

Markanvisningsavtal Skanska Sverige AB för detaljplan för Skola i Djupedalsäng. 

 

Att ge ett markanvisningsavtal till Skanska på den givna tomten innebär många problem. 

Den första och mest specifika problematiken är placeringen och tomten som markanvisningen 
hänvisar till. Denna tomt är inte lämplig att bygga en skola på detta då platsen redan används som 
skolgård till befintlig skola (Furuhällskolan). Platsen används också till spontanidrott vilket är viktigt 
för folkhälsa. Dessutom finns inget behov av en ny skola i området då Djupedalsängsområdet är väl 
försett med skolplatser. 

Vidare kan konstateras att kommunen inte har behov av etablering av ny skola då antalet skolplatser 
redan, med stor marginal, överskrider behovet både nu och inom det tidsspann som skolans 
etablering kan anses möjlig. En överetablering av skolplatser riskerar den kommunala budgeten och 
kommer att leda till ökade kostnader. Kostnader som detta avtal tar nästa steg mot. Detta avtal är 
således ett vidare steg mot en problematisk ekonomi för kommunen.  

Vår utgångspunkt är att värna den kommunala ekonomin. En stark kommunal ekonomi möjliggör en 
bra välfärd. 

Av ovan nämnda orsaker så valde Socialdemokraterna att säga nej till markansvisningsavtalet.  

Med tanke på riskerna som avtalet innebär väljer vi att reservera oss mot beslutet. 

 

För Socialdemokraterna 

Patrik Linde
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Bilaga 2 till kommunstyrelsens protokoll 2022-03-10 § 104 

 

Kommunstyrelse 2022-03-10 
Miljöpartiet vill lämna följande skriftliga reservation. 
 

Ärende nr 26: Markanvisningsavtal Skanska Sverige AB för detaljplan för skola 
i Djupedalsäng 

Jag reserverar mig mot beslutet att godkänna markansvisningsavtalet. 

Miljöpartiet är emot en etablering av en skola i ett område där det finns gott om skolor 
och enligt förvaltningen inte finns något behov av fler skolplatser. Det kommer därmed 
ge en överetablering av antalet skolplatser i området. En överetablering innebär att 
etableringen kommer att ske på den kommunala verksamhetens bekostnad. 
Miljöpartiet är emot att fristående skolor etableras på kommunala skolors bekostnad.  

Dessutom är den föreslagna platsen en del av ett sammanhängande bostadsnära 
grönområde. Grönområdet används flitigt av gående och cyklister, men framför allt av 
de många barn med familjer som bor i närliggande områden och de elever som går på 
de befintliga skolorna. Den mark som anges i markanvisningsavtalet används idag 
både för spontanidrott och för andra friluftsaktiviteter.  

  

Roland Jonsson 
MP Härryda 
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§ 105  Dnr 2021KS479 

Redovisning av uppdrag att utreda hur kommunens skog bör 
förvaltas på bästa sätt samt uppdrag om att uppdatera 
skogsbruksplan  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen anser att uppdraget är genomfört och därmed avslutat. 
  
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att uppdatera kommunens skogsbruksplan. I 
inledningen av det arbetet ska en dialog mellan förvaltning, uppdragstagare och politiken 
genomföras. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 26 augusti 2021 § 283 att uppdra åt förvaltningen att utreda 
förutsättningar och olika möjligheter för förvaltning av kommunens skog av extern konsult i 
samarbete med mark- och exploatering samt upphandlingsenheten. 
  
Ekan Management har på uppdrag av förvaltningen utfört en utredning. Ekans 
rekommendation utifrån utredningen är att det mest fördelaktiga för kommunen är att 
direktupphandla en leverantör för skogsförvaltning (administration och utförartjänster) samt 
att avkastningskravet tas bort och istället preciseras som en procentsats i relation till 
avverkningsnettot eller totalekonomin. Ekan baserar sin rekommendation bland annat på att 
både kostnader och vinster för skogsförvaltning bedöms som marginella, att det är svårt att 
rekrytera en förvaltare med rätt kompetens för uppdragets omfattning, samt att det är stor 
variation i ekonomiska inkomster och utgifter mellan år och under år vilket kräver flexibilitet 
hos utföraren. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 2 februari 2022 
 Slutrapport utredning skogsförvaltning av Ekan Management 
 Kommunstyrelsens beslut den 26 augusti 2021 § 283 

  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen anser att uppdraget är genomfört och därmed 
avslutat samt att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att uppdatera kommunens 
skogsbruksplan. I inledningen av det arbetet ska en dialog mellan förvaltning, uppdragstagare 
och politiken genomföras. 
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Beslutsgång   
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Per Vorberg förslag och finner att så sker.  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 106  Dnr 2022KS61 

Lokal trafikföreskrift om upphävande av hastighet på Mölnlycke 
Fabriker  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen upphäver Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighet på 
Mölnlycke Fabriker, 1401 2010:00155 i enlighet med upphävandeföreskriften Härryda 
kommuns lokala trafikföreskrifter om upphävande av Härryda kommuns lokala 
trafikföreskrifter (1401 2010:00155) om hastighet på Mölnlycke Fabriker, 1401 2022:00011. 
 

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. 
  
Gällande lokal trafikföreskrift om hastighet på Mölnlycke Fabriker behöver upphävas då 
gatan bytt namn från Mölnlycke Fabriker till Bruksgatan. För att den lokala trafikföreskriften 
ska kunna upphävas behöver en upphävandeföreskrift antas. Förvaltningen föreslår att 
kommunen upphäver lokal trafikföreskrift om hastighet på Mölnlycke Fabriker i enlighet med 
upphävandeföreskrift. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 3 februari 2022 
 Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighet på Mölnlycke Fabriker, 1401 

2010:00155 
 Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om upphävande av Härryda kommuns 

lokala trafikföreskrifter (1401 2010:00155) om hastighet på Mölnlycke Fabriker, 1401 
2022:00011 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 107  Dnr 2022KS60 

Lokala trafikföreskrifter om gångfartsområde inom Mölnlycke 
fabriker  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen antar Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om gångfartsområde på 
Disponentvägen, 1401 2022:00007, Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om 
gångfartsområde på Bruksgatan, 1401 2022:00008, Härryda kommuns lokala 
trafikföreskrifter om gångfartsområde på Mjölnarens väg, 1401 2022:00009 och Härryda 
kommuns lokala trafikföreskrifter om gångfartsområde på Kraftgränd, 1401 2022:00010. 
 

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. 
  
Vägarna som föreslås bli gångfartsområde av Wallenstam AB är utformade på ett sådant sätt 
att det framgår att gående nyttjar hela ytan samt att de inte är lämpliga att föra fordon på med 
en högre hastighet än gångfart. Förvaltningen föreslår att kommunen antar lokala 
trafikföreskrifter om gångfartsområde inom Mölnlycke fabriker då gångfartsområdet som 
föreslås av Wallenstam AB är ändamålsenligt för platsen. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 3 februari 2022 
 Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om gångfartsområde på Disponentvägen, 

1401 2022:00007  
 Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om gångfartsområde på Bruksgatan, 1401 

2022:00008 
 Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om gångfartsområde på Mjölnarens väg, 

1401 2022:00009  
 Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om gångfartsområde på Kraftgränd, 1401 

2022:00010  
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Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 108  Dnr 2021KS289 

Lokal trafikföreskrift om förbud att parkera på Kurirvägen  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen antar Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera på 
Kurirvägen, 1401 2022:00015. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommuner beslutar om lokala trafikföreskrifter med stöd av 10 kap. 1 och 3 §§ 
trafikförordningen (1998:1276). Det handlar om regler som gäller inom ett begränsat område i 
kommunen eller på en särskild plats, exempelvis parkeringsförbud eller hastighetsbegränsning 
på en kommunal väg.  
  
Lokal trafikföreskrift om förbud att parkera på Kurirvägen behöver antas igen av 
kommunstyrelsen då den lokala trafikföreskriften som antogs av kommunstyrelsen den 27 maj 
2021 § 212 saknade lagligt stöd i trafikförordningen. Felformuleringen i trafikförordningen 
uppkom när regeringen utfärdade en förordning om ändring i trafikförordningen (SFS 
2020:842) som trädde i kraft den 1 december 2020. Felet rättades till senare genom att 
regeringen utfärdade en ny förordning om ändring i trafikförordningen (SFS 2021:355) som 
trädde i kraft 1 juni 2021. Förvaltningen föreslår att kommunen antar lokal trafikföreskrift om 
förbud att parkera på Kurirvägen.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 3 februari 2022. 
 Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera på Kurirvägen, 1401 

2022:00015  
 Polismyndighetens skrivelse 
 Kommunstyrelsens beslut den 27 maj 2021, § 212  

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 109  Dnr 2021KS94 

Lokal trafikföreskrift om parkering på Fläskebovägen  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen antar Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på 
Fläskebovägen, 1401 2022:00014. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommuner beslutar om lokala trafikföreskrifter med stöd av 10 kap. 1 och 3 §§ 
trafikförordningen (1998:1276). Det handlar om regler som gäller inom ett begränsat område i 
kommunen eller på en särskild plats, exempelvis parkeringsförbud eller hastighetsbegränsning 
på en kommunal väg. 
  
Lokal trafikföreskrift om parkering på Fläskebovägen behöver antas igen av 
kommunstyrelsen då den lokala trafikföreskriften som antogs av kommunstyrelsen den 4 mars 
2021 § 89 saknade lagligt stöd i trafikförordningen. Felformuleringen i trafikförordningen 
uppkom när regeringen utfärdade en förordning om ändring i trafikförordningen (SFS 
2020:842) som trädde i kraft den 1 december 2020. Felet rättades till senare genom att 
regeringen utfärdade en ny förordning om ändring i trafikförordningen (SFS 2021:355) som 
trädde i kraft 1 juni 2021. Förvaltningen föreslår att kommunen antar lokal trafikföreskrift om 
parkering på Fläskebovägen. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 3 februari 2022 
 Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på Fläskebovägen, 1401 

2022:00014 
 Polismyndighetens skrivelse 
 Kommunstyrelsens beslut den 4 mars 2021, § 89 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 110  Dnr 2021KS780 

Återremitterat ärende: Lokala trafikföreskrifter om högsta tillåten 
hastighet inom område Långetjärns höjd  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen antar Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om högsta tillåten 
hastighet inom område Långetjärns höjd, 1401 2022:00001. 
 

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. 
  
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet, 10 februari 2022 § 52, till förvaltningen för att få 
en redovisning av arbetet med trafikföreskrifter, skyltning, hastighetsgränser med mera. 
Under sammanträdet 10 mars 2022 § 84 informerar förvaltningen om förbättringsarbetet kring 
lokala trafikföreskrifter där arbetet med trafikföreskrifter, skyltning 
och hastighetsgränser ingår. 
  

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

Långetjärns höjd, 1401 2022:00001 
 Kommunstyrelsens beslut 10 februari 2022 § 52 

 

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

Återremitterat ärende: Lokala trafikföreskrifter om högsta tillåten 
hastighet på Vällkullevägen  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen antar Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om högsta tillåten 
hastighet på Vällkullevägen, 1401 2022:00002. 
 

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.  
  
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet, 10 februari 2022 § 53, till förvaltningen för att få 
en redovisning av arbetet med trafikföreskrifter, skyltning, hastighetsgränser med mera. 
Under sammanträdet 10 mars 2022 § 84 informerar förvaltningen om förbättringsarbetet kring 
lokala trafikföreskrifter där arbetet med trafikföreskrifter, skyltning 
och hastighetsgränser ingår. 
  

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

Vällkullevägen, 1401 2022:00002 
 Kommunstyrelsens beslut 10 februari 2022 § 53 

 

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

52 / 90



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-03-10 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

53 / 90



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-03-10 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 112  Dnr 2021KS784 

Återremitterat ärende: Lokala trafikföreskrifter om högsta tillåten 
hastighet på Paketvägen  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen antar Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om högsta tillåten 
hastighet på Paketvägen, 1401 2022:00003. 
 

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. 
  
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet, 10 februari 2022 § 54, till förvaltningen för att få 
en redovisning av arbetet med trafikföreskrifter, skyltning, hastighetsgränser med mera. 
Under sammanträdet 10 mars 2022 § 84 informerar förvaltningen om förbättringsarbetet kring 
lokala trafikföreskrifter där arbetet med trafikföreskrifter, skyltning och 
hastighetsgränser ingår. 
  

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

1401 2022:00003 
 Kommunstyrelsens beslut 10 februari 2022 § 54 

 

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

Återremitterat ärende: Lokala trafikföreskrifter om högsta tillåten 
hastighet på Klockarns väg  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen antar Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om högsta tillåten 
hastighet på Klockarns väg, 1401 2022:00004. 
 

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. 
  
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet, 10 februari 2022 § 55, till förvaltningen för att få 
en redovisning av arbetet med trafikföreskrifter, skyltning, hastighetsgränser med mera. 
Under sammanträdet 10 mars 2022 § 84 informerar förvaltningen om förbättringsarbetet kring 
lokala trafikföreskrifter där arbetet med trafikföreskrifter, skyltning 
och hastighetsgränser ingår. 
  

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

väg, 1401 2022:00004  
 Kommunstyrelsens beslut 10 februari 2022 § 55 

 

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

Återremitterat ärende: Lokala trafikföreskrifter om högsta tillåten 
hastighet inom område Mölnlycke Företagspark 2  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen antar Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om högsta tillåten 
hastighet inom område Mölnlycke Företagspark 2, 1401 2022:00005. 
 

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. 
  
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet, 10 februari 2022 § 56, till förvaltningen för att få 
en redovisning av arbetet med trafikföreskrifter, skyltning, hastighetsgränser med mera. 
Under sammanträdet 10 mars 2022 § 84 informerar förvaltningen om förbättringsarbetet kring 
lokala trafikföreskrifter där arbetet med trafikföreskrifter, skyltning 
och hastighetsgränser ingår. 
  

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

Mölnlycke Företagspark 2, 1401 2022:00005 
 Kommunstyrelsens beslut 10 februari 2022 § 56 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 115  Dnr 2022KS84 

Utvärdering av Härryda kommuns styrning och ledning genom 
Kommunkompassen från SKR  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att utvärdera Härryda kommuns styrning och ledning genom 
Kommunkompassen från SKR. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunkompassen är ett utvärderingsverktyg som genomförs av Sveriges kommuner och 
regioner (SKR). Granskningen sker utifrån en datainsamling och intervjuer med politiker, 
chefer och fackförbund. Resultatet av utvärderingen presenteras i en rapport och genom 
återföringssamtal. Förvaltningen gör bedömningen att Kommunkompassen skulle vara ett bra 
verktyg för att utveckla kommunens kvalitetsarbete samt styrning och ledning. Det är även ett 
krav att ha deltagit i Kommunkompassen för att kunna nomineras till utmärkelsen Sveriges 
kvalitetskommun. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 9 februari 2022 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Patrik Linde (S) och David Dinsdale (L) att 
kommunstyrelsen, i enlighet med förvaltningens förslag, beslutar att utvärdera Härryda 
kommuns styrning och ledning genom Kommunkompassen från SKR. 
  
Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen avslår Per Vorbergs förslag. 
  

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2022-03-10  

 

Voteringslista: § 115 
Ärende: Utvärdering av Härryda kommuns styrning och ledning genom Kommunkompassen 
från SKR,  2022KS84 
 
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   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot X   
Roland Jonsson (MP), ledamot X   
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Kristin Arplöw (S), ersättare X   
Resultat 12 1 0 
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§ 116  Dnr 2022KS86 

Indikatorer för uppföljning av arbetet med hållbar utveckling  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har tagit fram ett urval av indikatorer som ska sammanställas årligen för att 
synliggöra nuläget och följa utvecklingen inom hållbarhetsområdet. Sammanställningen 
kompletterar redan befintlig uppföljning och kan bidra till att tydliggöra resultat och 
underlätta analys i arbetet med hållbar utveckling. Förvaltningen vill informera 
kommunstyrelsen om att uppföljningen av arbetet med hållbarhet fortsätter att utvecklas och 
delge underlaget som en del i uppföljningen av 2021. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 8 februari 2022  
 Indikatorer för uppföljning av arbetet med hållbar utveckling 

 

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

62 / 90



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-03-10 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 117  Dnr 2021KS696 

Årlig revidering av kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan 
inom sektorn för utbildning, kultur och fritids verksamhetsområde 
2022  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer Dokumenthanteringsplan 2022. 
  
Kommunstyrelsen upphäver Dokumenthanteringsplan 2020 fastställd av kommunstyrelsen 
den 2 april 2020 § 161. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunens arkivreglemente, som antogs av kommunfullmäktige den 26 februari 2018 
§ 31 ska varje myndighet upprätta en dokumenthanteringsplan som redovisar nämndens 
aktuella handlingar samt gallringsfrister. Allmänna handlingar får inte förstöras utan att det 
sker med stöd av gallringsbeslut eller enligt lag eller förordning. Gallringsbeslut fattas 
normalt i form av en dokumenthanteringsplan.  
  
Den 2 april 2020 § 161 fastställde kommunstyrelsen Dokumenthanteringsplan 2020, då 
gjordes även en större revidering av gallringsbesluten med anledning av att välfärdsnämnden 
bildats 2019. Sektorn har som mål att ha en aktuell dokumenthanteringsplan genom en årlig 
översyn. Årets översyn av dokumenthanteringsplanen resulterade i endast i två mindre 
redaktionella ändringar:  
  

 Sektorn för utbildning, kultur och fritid har under 2020 ändrat namn  
 Centrala sektorsadministrationen slås den 1 mars 2022 ihop med enheten planering 

och tillsyn som tillsammans kommer att bilda den nya enheten Administration och 
myndighet.  

  
I övrig kvarstår alla gallringsbeslut utan några förändringar från senaste revidering 2020. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 26 januari 2022  
 Dokumenthanteringsplan 2022 
 Dokumenthanteringsplan 2020 
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§ 118  Dnr 2021KS672 

Svar på medborgarförslag om hundrastgård i Hindås  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 9 december 2021 § 231 att till kommunstyrelsen remittera 
medborgarförslag om hundrastgård i Hindås. Kommunstyrelsen fick även i uppdrag att 
besluta i ärendet. Förslagsställaren framhåller att det finns hundrastgård i Landvetter och 
därför bör det finnas i Hindås också, förslagsvis i närheten av Fagerhultsområdet med skola, 
idrotts- och tennishallar, fotbollsplaner med mera. 
  
Det finns hundrastgårdar i Mölnlycke, Landvetter samt beslut om ytterligare en i Rävlanda. 
Dessa har en yta på 900 - 1250 kvm. Under förutsättning att hundrastgård kan byggas utan 
markarbete uppgår kostnaderna för upp till 1600 kvm till cirka 70 tkr. Därefter tillkommer 
årlig kostnad för skötsel och tillsyn om 30 tkr per år. 
  
Att placera hundrastgården i önskat område skulle innebära ökad vuxennärvaro vid 
Fagerhultsskolan. Skolledningen har gjort förfrågningar om det utpekade området för sin 
friluftsverksamhet. Det är troligt att båda skulle kunna samsas men markens lämplighet måste 
undersökas vidare. Det är möjligt att det behövs omfattande mark- och/eller dräneringsarbete 
som skulle kunna öka kostnaden. Under nämnda omständigheter går det därför inte att 
bedöma platsens lämplighet. Men det är troligt att det går att finna plats i Hindås för 
hundrastgården. 
  
Förvaltningen bedömer att medborgarförslaget om att bygga en hundrastgård och att denna 
ska placeras på lämpligt ställe i Hindås. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 14 januari 2022 
 Medborgarförslag om hundrastgård i Hindås 

  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Peter Arvidsson (SD) att kommunstyrelsen, i 
enlighet med förvaltningens förslag, bifaller medborgarförslaget. 
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Beslutsgång   
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Per Vorberg förslag och finner att så sker.  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 119  Dnr 2021KS636 

Svar på medborgarförslag om fria busskort till alla barn i Härryda 
som går i grundskola  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 9 december 2021 § 231 att till kommunstyrelsen remittera 
medborgarförslaget om fria busskort till alla barn i Härryda som går i grundskolan. 
Kommunstyrelsen fick även i uppdrag att besluta i ärendet. 
  
Förslagsställaren föreslår att föräldrar som bor i Härryda kommun och som har barn som går i 
grundskolan (1–9) i annan kommun ska ha rätt till ersättning för busskort fram till 
kommungränsen om eleven går i skola i Västtrafiks zon A eller zon C. 
  
Förvaltningen bedömer att medborgarförslaget ska avslås eftersom det innebär en förmån 
utöver det som en kommun enligt skollagen är skyldig att anordna. Förslaget skulle 
medföra omfattande merkostnader på ca 1 mnkr. Förvaltningen bedömer att dessa pengar 
istället bör användas inom grundskolans ordinarie verksamhet och för att nå målet med 
Sveriges bästa skola.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 10 februari 2022 
 Medborgarförslag om friabusskort till alla barn i Härryda som går i grundskola 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen, i enlighet med förvaltningens förslag, avslår 
medborgarförslaget. 
  
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: 
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2022-03-10 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

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 4. 
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2022-03-10  

 

Voteringslista: § 119 
Ärende: Svar på medborgarförslag om fria busskort till alla barn i Härryda som går i 
grundskola,  2021KS636 
 
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   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot X   
Roland Jonsson (MP), ledamot X   
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Kristin Arplöw (S), ersättare X   
Resultat 12 1 0 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-03-10 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 120  Dnr 2021KS398 

Svar på medborgarförslag om badplatser – värdehöjande för alla 
som vill eller måste fira semester hemma  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 september 2021 § 151 att till kommunstyrelsen 
remittera medborgarförslag om badplatser, kommunstyrelsen fick även i uppdrag att besluta i 
ärendet. Förslaget innebär önskemål om att tillföra området vid Örtjärn ytterligare en 
badbrygga. Förslagsställaren menar att den befintliga bryggan är underdimensionerad. 
Bryggan ägs och hanteras av Nysäters fritids- och intresseförening. I föreningens styrelse vill 
man bibehålla dagens nivå och menar att kapaciteten är tillräcklig för områdets boende. 
Naturbadplatsen i Örtjärn skiljer sig från en kommunal badplats genom en lägre tillsynsnivå.  
  
Enligt detaljplanen är området markerat som öppet vattenområde och det är inte tillåtet att 
anlägga ytterligare en badbrygga i området. Förvaltningen bedömer därmed att 
medborgarförslaget bör avslås.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 7 december 2021 
 Medborgarförslag om badplatser – värdehöjande för alla som vill eller måste fira 

semester hemma 
 

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

Sammanträdesdatum 
2022-03-10 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 121  Dnr 2021KS609 

Svar på medborgarförslag om avsaknad av övergångsställe vid 
busshållplats  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget besvarat. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige remitterade den 11 november 2021 § 211 medborgarförslag om 
avsaknad av övergångsställe vid busshållplats till kommunstyrelsen och uppdrog åt 
kommunstyrelsen att besluta i ärendet.  
  
I medborgarförslaget beskrivs att det saknas ett utmärkt övergångställe vid busshållplatsen 
Härryda kyrka längs med Härrydavägen. Enligt medborgarförslaget används busshållplatsen 
idag av ett flertal resenärer och däribland skolelever. Utifrån detta föreslår förslagsställaren att 
kommunen ska se till att det kommer upp ett övergångsställe på platsen så att bilister blir 
uppmärksamma på att människor korsar vägen. 
  
Det är Trafikverket som är väghållare för den sträcka på Härrydavägen som busshållplatsen 
Härryda kyrka ligger på. Detta innebär att det är Trafikverket som ansvarar över 
trafiksäkerheten på sträckan och inte Härryda kommun. På Trafikverkets hemsida framgår det 
att Trafikverket under 2022 kommer genomföra projektet ” Hållplatser för alla, 
tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Västsverige” och bygga om och förbättra ett 
antal busshållplatser runt om i Västsverige, varav hållplatsen Härryda kyrka är en av dessa. 
Enligt Trafikverket kommer de förbättra hållplatserna genom att bland annat bygga ledstråk 
samt förbättra tillgängligheten till och från busshållplatser så att resenärer ska kunna ta sig dit 
på ett säkert och tillgängligt sätt. För mer information om projektet hänvisar förvaltningen till 
Trafikverket. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 2 februari 2022 
 Medborgarförslag om avsaknad av övergångsställe vid busshållplats 

 

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

Sammanträdesdatum 
2022-03-10 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 122  Dnr 2021KS602 

Svar på medborgarförslag om parkering vid Wendelsbergsparken  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige remitterade den 11 november 2021 § 211 medborgarförslag om 
parkering vid Wendelsbergsparken till kommunstyrelsen och uppdrog åt kommunstyrelsen att 
besluta i ärendet. I förslaget föreslås att kommunen anlägger parkeringar närmare 
Wendelsbergsparkens entré och föreslår att kommunen på grusytan vid korsningen mellan 
Parkvägen och Granviksliden anlägger sju till åtta parkeringsplatser.  
  
Utifrån bedömningen att hålla fri sikt i en korsning och att det är olämpligt att parkera i 
korsningar är förvaltnings bedömning att det inte är lämpligt att iordningställa den grusade 
ytan i korsningen Parkvägen/Granviksliden till parkeringsplatser. Vidare anser förvaltningen 
att de parkeringsplatser som idag finns i närheten av Wendelsbergsparken säkerställer behovet 
av besöksparkeringar till parken. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 8 februari 2022 
 Medborgarförslag om parkering vid Wendelsbergsparken 

 

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

Sammanträdesdatum 
2022-03-10 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 123  Dnr 2020KS520 

Svar på medborgarförslag om källsortering hemma  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2020 § 197 att remittera medborgarförslaget 
”Källsortering hemma” till kommunstyrelsen och uppdrog åt kommunstyrelsen att besluta i 
ärendet. I medborgarförslaget föreslås att Härryda kommun ska införa källsorteringssystem 
som gör det möjligt för invånarna i kommunen att källsortera hemma. På så sätt menar 
förslagsställaren att fler kommer att källsortera och att bilresorna till återvinningsstationerna 
kommer att minska. 
  
Den 29 april 2021 § 172 beslutade kommunstyrelsen att remittera medborgarförslaget till 
Härryda Vatten och Avfall AB (HVAAB) för inhämtande av fakta och synpunkter innan 
beslut. I bilaga Härryda vatten och avfall AB:s yttrande över medborgarförslag om 
källsortering hemma, har HVAAB yttrat sig över medborgarförslaget.  
  
I yttrandet framgår att regeringen i en promemoria från november 2021 föreslår att 
kommunerna från och med 2026 ska ta över ansvaret för insamlingen av förpackningar från 
hushåll, men att det ekonomiska ansvaret ska ligga kvar hos producenterna. I och med detta 
anser HVAAB att det inte finns någon vinning att idag genomföra en utredning gällande 
källsortering hemma. Inför kommunen ett system för källsortering hemma idag kommer 
kommunen belastas med kostnaderna för detta, vilket HVAAB inte anser är ekonomiskt 
försvarbart. HVAAB nämner även att det idag finns företag som kostnadsfritt erbjuder 
hushållsnära hämtning av förpackningar och hänvisar intresserade invånare och kunder till 
dessa. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 3 februari 2022 
 Kommunstyrelsen beslut den 29 april 2021 § 172 
 Medborgarförslag om källsortering hemma 
 Härryda vatten och avfall AB:s yttrande över medborgarförslag om källsortering 

hemma 
 

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

73 / 90



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
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2022-03-10 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-03-10 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 124  Dnr 2022KS174 

Initiativärende om badplatser  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet till sammanträdet 7 april 2022. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Patrik Linde (S), Robert Langholz (S) och Ulla-Karin Johansson (S) har initierat ett ärende 
om att ge förvaltningen i uppdrag att utreda behovet och möjligheten till placeringen av 
ny/nya badplatser i Härryda kommun. 
  

Beslutsunderlag 
 Initiativärende om badplatser, daterad 9 mars 2022 

  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Patrik Linde (S) föreslår att kommunstyrelsen bordlägger ärendet. 
  

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

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

Sammanträdesdatum 
2022-03-10 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 125  Dnr 2022KS178 

Initiativärende om krishantering – civil beredskap i samband med 
kriget i Ukraina  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen avslår Peter Arvidssons förslag i initiativärende om krishantering – civil 
beredskap i samband med kriget i Ukraina. 
  

Reservation 
Peter Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet skriftligt i bilaga 3. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Peter Arvidsson (SD) har initierat ett ärende om krishantering – civil beredskap i samband 
med kriget i Ukraina. 
  

Beslutsunderlag 
 Initiativärende om krishantering – civil beredskap i samband med kriget i Ukraina, 

daterat 9 mars 2022 
  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen i Härryda beslutar uppdra till 
kommunstyrelsens ordförande att kalla in krisledningsnämnden för att öva på tänkbara 
scenarier i samband med kriget i vårt närområde, samt att kommunstyrelsen i Härryda 
beslutar att förvaltningen snarast informerar ledamöterna i kommunstyrelsen om de 
förberedelser som är vidtagna eller nu kommer att planeras, och vilka åtgärder som behöver 
vidtas i närtid samt vilka politiska beslut som kan tas för att vi skall stå bättre förberedda på 
kort, medellång och lång sikt med hänsyn till kriget i Europa. 
  
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen avslår Peter Arvidssons förslag. 
  

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

Sammanträdesdatum 
2022-03-10 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

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 5. 
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2022-03-10  

 

Voteringslista: § 125 
Ärende: Initiativärende om krishantering – civil beredskap i samband med kriget i Ukraina,  
2022KS178 
 
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   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot X   
Roland Jonsson (MP), ledamot X   
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Kristin Arplöw (S), ersättare X   
Resultat 12 1 0 
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2022-03-15 

RESERVATION kommunstyrelsen i Härryda 2022-03-10, ärende 47 

Krishantering – civil beredskap i samband med kriget i Ukraina 

Härryda kan och bör göra fler och mer omfattande förberedelser med hänsyn till kriget i Ukraina. 
Den senaste stora krisen som Härryda drabbats av visade tydligt att om Härryda gjort egna analyser 
och vidtagit åtgärder på eget initiativ istället för att bara lyssna på överordnade myndigheters 
rekommendationer hade vi klarat krisen bättre. SD anser att politiska beslut bör tas så att kommunen 
står bättre rustade för störningar. Nedan initiativet i sin helhet. 

För Sverigedemokraterna i Härryda 

Peter Arvidsson 

Bilaga 3 till kommunstyrelsens protokoll 2022-03-10 § 125
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-03-10 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 126  Dnr 2022KS177 

Initiativärende om att Härryda kommun bör bli medlem i Säveåns 
vattenråd  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen avslår Peter Arvidssons förslag om att kommunen ska bli medlem i 
Säveåns vattenvårdsförbund. 
  

Reservation 
Peter Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet skriftligt i bilaga 4. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Peter Arvidsson (SD) har initierat ett ärende om att Härryda kommun bör bli medlem i 
Säveåns vattenråd. 
  

Beslutsunderlag 
 Initiativärende om att Härryda kommun bör bli medlem i Säveåns vattenråd, daterat 9 

mars 2022 
  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommunen skall bli medlem i 
Säveåns vattenvårdsförbund. 
  
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen avslår Peter Arvidssons förslag. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Per 
Vorbergs förslag. 
  
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att bifalla Per Vorbergs förslag 
Nej-röst för att bifalla Peter Arvidssons förslag 
  
Med 12 ja-röster och 1 nej-röst bifaller kommunstyrelsen Per Vorbergs förslag. Hur var och 
en röstade framgår av omröstningslista 6. 
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Kommunstyrelsen 
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2022-03-10 
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Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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VOTERINGSLISTA 
Kommunstyrelsen 

 

  

Sammanträdesdatum  
2022-03-10  

 

Voteringslista: § 126 
Ärende: Initiativärende om att Härryda kommun bör bli medlem i Säveåns vattenråd,  
2022KS177 
 
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   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot X   
Roland Jonsson (MP), ledamot X   
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Kristin Arplöw (S), ersättare X   
Resultat 12 1 0 
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2022-03-15 

RESERVATION kommunstyrelsen i Härryda 2022-03-10, ärende 48 

Härryda bör bli medlem i Säveåns vattenråd. 

Det förefaller märkligt att initiativ om att bevaka våra gemensamma intressen i en av våra större 
sjöar röstas ner i kommunstyrelsen. SD hoppas ledamöterna omprövar beslutet och går med i 
Säveåns vattenråd för att bevaka våra intressen och får bättre insyn i hur miljöarbetet bedrivs. 

För Sverigedemokraterna i Härryda 

Peter Arvidsson 

Bilaga 4 till kommunstyrelsens protokoll 2022-03-10 § 126
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-03-10 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 127  Dnr 2022KS121 

Årsrapporter från råden 2021  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen delges följande: 

 Rådet för idéburna organisationers årsrapport 2021 
 Rådet för funktionshinderfrågor årsrapport 2021 
 Ungdomsrådets årsrapport 2021 
 Pensionärsrådet årsrapport 2021 

 

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

Sammanträdesdatum 
2022-03-10 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 128  Dnr 2022KS24 

Delgivningar 2022  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen delges: 

 Myndigheters och kommuners rapportering till vattenmyndigheterna om 
genomförandet av åtgärdsprogram 2016-2021, daterad 1 december 2021 

 Yttrande över Översiktsplanför Lerums kommun - granskningshandling - 
undertecknat, daterad 18 februari 2022 

 Gryaab Årsrapport 2021 med måluppföljning, daterad 4 februari 2022 
 Samordningsförbundet Insjöriket Protokoll styrelsemöte, daterad 4 februari 2022 
 Protokoll Landvetter Södra, 19 januari 2022 
 Protokoll Rådet för funktionshinderfrågor, 1 februari 2022 
 Anteckningar ungdomsråd, inklusive bilaga, 1 februari 2022 

 

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

Sammanträdesdatum 
2022-03-10 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 129  Dnr 2022KS71 

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

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen delges delegationsbeslut från sektorn för samhällsbyggnad. Förteckning 
över anmälda delegationsbeslut, daterad den 24 februari 2022, föreligger. 
 

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

Sammanträdesdatum 
2022-03-10 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 130  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 28 februari 2022, föreligger. 
 

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

Sammanträdesdatum 
2022-03-10 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 131  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 24 februari 2022, föreligger. 
 

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

Sammanträdesdatum 
2022-03-10 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 132  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 8 februari 2022, föreligger. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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Kommunstyrelsen 
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2022-03-10 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 133  Dnr 2022KS27 

Anmälan av delegationsbeslut från kommunledning och 
funktionerna: Utveckling, Personal, Ekonomi och upphandling 2022  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen delges delegationsbeslut från kommunledning och funktionerna: 
Utveckling, Personal, Ekonomi och upphandling. Förteckning över anmälda 
delegationsbeslut, daterad den 28 februari 2022, föreligger. 
 

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