
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-09-01 

Plats och tid Rådasjön kommunhuset i Mölnlycke kl. 16:00-22:12, 22:21-22:46, 
22:50-23:20 

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) (kl. 16:00-21:30) §§267-271 
Ronny Sjöberg (C) (kl. 16:00-22:25) §§267-271, §274 
Håkan Eriksson (KD) 
Martin Tengfjord (SP) (kl. 16:00-22:46) §§267-271, §§274-286 
Ulla-Karin Johansson (S) 
Roland Jonsson (MP) 
Peter Arvidsson (SD) §§267-271, §§274-286, §289, §§291-306 
Rickard Rosengren (M) §§274-286, §§289-306 ersätter Mikael 
Johannison (M) 
Ingemar Lindblom (M) §§289-306 ersätter Martin Tengfjord (SP) 
Tony Wahl (C) §§275-286, §§289-306 ersätter Ronny Sjöberg (C) 
Thomas Gustafsson (S)  ersätter Robert Langholz (S) 
Per Olov Risman (SD) §290 ersätter Peter Arvidsson (SD) pga jäv 

Ej tjänstgörande ersättare 
Rickard Rosengren (M) §§267-271 
Ingemar Lindblom (M) §§267-271, §§274-286 
Hengameh Mokhtari (M) 
Anders Halldén (L) (kl. 16:00-22:42) §§267-271, §§274-284 Tony 
Wahl (C) §§267-271, §274 
Steinar Walsö-Kanstad (KP) 
Per Olov Risman (SD) §§267-271, §§274-286, §289, §§291-306 

Övriga närvarande 
Gunnar Häggström (M) (adjungerad, kommunfullmäktiges 1:e vice 
ordförande) 
Peter Lönn (kommundirektör) 
Malin Johanssson (sektorschef för socialtjänst) §§267-271 
Per-Arne Larsson (sektorschef för teknik och förvaltningsstöd) 
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Bo Ekström (ekonomichef) 
Anders Pettersson (personalchef) 
Birgitta Flärdh (utvecklingschef) §§267-271, §§274-286 
Karin Dahl (kommunikationschef) §§267-271, §§274-286 
Oskar Anlend (kommunsekreterare) 
Matilda Johansson (kommunsekreterare) 
Irmana Cukur (administrativ chef, samhällsbyggnad) 
Ulrica von Pfaler (plan- och bygglovschef) §268 
Jasmin Lilja (AFRY) §268 
Markus Furby (Melltorp Fastigheter AB) §269 
Andreas Dahlqvist (Månsson Fastigheter AB) §269 
Thomas Byström (kommunjurist) §§270-271 
Martin Filin Karlsson (enhetschef beställarenheten) §271 
Malin Fredgardh Huber (Attendo Sverige AB) §271 
Ulrika Eriksson (Attendo Sverige AB) §271 
Karolina Eriksson (Attendo Sverige AB) §271 
 
Utses att justera 
Patrik Linde 
 

Justeringens plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke, 2022-09-08 14:00 

 

Protokollet omfattar §§267-271, §§274-286, §§289-306 

 

 

Sekreterare _________________________________________________ 
 Oskar Anlend 
 
Ordförande _________________________________________________ 
 Per Vorberg  
 
Justerande _________________________________________________ 
 Patrik Linde  
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 BEVIS 

Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag på 
kommunens anslagstavla 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum då anslag sätts 
upp 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Underskrift  

Kommunstyrelsen 

2022-09-01 

2022-09-09 Datum då anslag 2022-10-03 
  tas ner  

Kansli, arkiv 

 
___________________________________________________ 

Oskar Anlend 
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ÄRENDELISTA 
 

§ 267 Fastställande av föredragningslistan 
§ 268 Information om rapport om förhandsbesked 
§ 269 Information om MAMA:s arbete med P-hustomten i Mölnlycke 
§ 270 Information om koncernsamarbete och ägarstyrning 
§ 271 Information med anledning av förslag om uppsägning av avtal med Attendo Sverige AB 
§ 274 Delägarskap i Johanneberg Science Park AB 
§ 275 Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser samt Färdplan – länsgemensam 

strategi för god och nära vård 
§ 276 Svar på motion om förändringar av regler för föreningsstöd 
§ 277 Utvidgning av verksamhetsområde VA – dricksvatten, spillvatten och dagvatten för allmän 

VA-anläggning 2022 
§ 278 Förslag till ny organisation för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 
§ 279 Arbetsordning för Härryda kommuns fullmäktige och fullmäktiges beredningar 
§ 280 Rapport från beredningen för framtidens välfärd och samhällsutveckling om framtidens 

samhällsbyggnad 
§ 281 Rapport från beredningen för framtidens välfärd och samhällsutveckling om inflytande och 

delaktighet 
§ 282 Slutrapport för mandatperioden 2019 - 2022 från beredningen för framtidens välfärd och 

samhällsutveckling 
§ 283 Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 2023 
§ 284 Sammanträdesdagar för socialnämnden år 2023 
§ 285 Sammanträdesdagar för utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden år 2023 
§ 286 Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen år 2023 
§ 289 Ordförandeinitiativ om uppdrag att avbryta arbetet med etablering av ny skola i Djupedalsäng 
§ 290 Ordförandeinitiativ om uppdrag att dela detaljplan för Valborgs kulle, Kullbäckstorp 2:470 

m.fl. för att säkra fortsatt verksamhet och utveckling för Fridaskolan 
§ 291 Ordförandeinitiativ om uppdrag att ta fram förslag på uppdaterade riktlinjer och principer för 

förhandsbesked 
§ 292 Initiativärende om förbättring av krishantering och fördelning av eleffekt vid risk 

förransonering 
§ 293 Medfinansieringsavtal med Trafikverket angående produktionsavtal för utbyggnad av gång- 

och cykelväg längs Eskilsbyvägen 
§ 294 Ekonomisk månadsuppföljning för kommunstyrelsen per juni 2022 
§ 295 Svar på medborgarförslag att införa Bondens Marknad 
§ 296 Dokumenthanteringsplan måltidsservice, sektorn för teknik och förvaltningsstöd 
§ 297 Redovisning av inkomna planbesked 2022 
§ 298 Initiativärende - utreda kostnaden tillköp kollektivtrafik zon-A 
§ 299 Initiativärende - undersök och utveckla kraven vid införande av språkkrav (svenska) i 

äldreomsorgen och hemtjänst 
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§ 300 Delgivning av välfärdsnämndens beslut med anledning av granskning av intern kontroll i 
intäktsprocessen 

§ 301 Delgivning av välfärdsnämndens beslut om ekonomisk månadsuppföljning, inklusive 
måluppföljning, per mars 2022 

§ 302 Delgivningar 2022 
§ 303 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst 2022 
§ 304 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för samhällsbyggnad 2022 
§ 305 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för teknik och förvaltningsstöd 2022 
§ 306 Anmälan av delegationsbeslut från kommunledning och funktionerna: Utveckling, Personal, 

Ekonomi och upphandling 2022 
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§ 267 

Fastställande av föredragningslistan 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer föredragningslistan med följande ändringar: 

 Nytt ärende, Information om MAMA:s arbete med p-hustomten i Mölnlycke, tas upp 
som ärende 3. 

 Nytt ärende, Information med anledning av förslag om uppsägning av avtal med 
Attendo Sverige AB, tas upp som ärende 5. 

 Nytt ärende, Uppsägning av avtal med Attendo Sverige AB gällande driftentreprenad 
av äldreboendet Attendo Säteriet, tas upp som ärende 7. 

 Nytt ärende, Ordförandeinitiativ om uppdrag att ta fram förslag på uppdaterade 
riktlinjer och principer för förhandsbesked, tas upp som ärende 25. 

 Nytt ärende, Initiativärende om förbättring av krishantering och fördelning av eleffekt 
vid risk för ransonering, tas upp som ärende 26. 

 Nytt ärende, Initiativärende om utreda kostnaden tillköp kollektivtrafik zon-A, tas upp 
som ärende 32. 

 Nytt ärende, Initiativärende om undersöka och utveckla kraven vid införande av 
språkkrav (svenska) i äldreomsorgen och hemtjänst, tas upp som ärende 33. 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 268 

Information om rapport om förhandsbesked 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
AFRY har tagit fram en slutrapport om hanteringen av förhandsbesked i Härryda 
kommun. Jasmin Lilja uppdragsledare från AFRY, presenterar rapporten för 
kommunstyrelsen där kommunens egna erfarenheter, omvärldsbevakning, lagrum och 
relevanta rättsfall, konsekvenser och rekommendationer tas upp. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 269 

Information om MAMA:s arbete med P-hustomten i Mölnlycke 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Markus Furby, VD Melltorp Fastigheter AB och Andreas Dahlqvist, VD Månsson Fastigheter 
AB, informerar kommunstyrelsen om det pågående arbetet med P-hustomten i centrala 
Mölnlycke. Fokus ligger på redovisning av resultaten av den medborgardialog som 
genomfördes den 8 juni 2022. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 270 

Information om koncernsamarbete och ägarstyrning 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Peter Lönn, kommundirektör, informerar kommunstyrelsen om hur Härryda kommun arbetar 
med koncernsamarbete och ägarstyrning av de bolag som kommunen är involverade i. 
Samtliga bolag levererar uppföljningar enligt kommunens regler och riktlinjer med hjälp av 
förtroendevalda samt sakkunniga revisorer. Det pågår samtidigt ett arbete för att öka 
förutsättningarna för samarbete mellan bolagen och den kommunala förvaltningen.   
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 271 

Information med anledning av förslag om uppsägning av avtal med 
Attendo Sverige AB 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Malin Johansson, sektorschef socialtjänst, Martin Filin Karlsson, enhetschef beställarenheten 
och Thomas Byström, kommunjurist, informerar om förslag till uppsägning av avtal med 
Attendo Sverige AB gällande driftentreprenad av äldreboende Attendo Säteriet samt svarar på 
kommunstyrelsens frågor. 
  
Ulrika Eriksson, VD Attendo, Malin Fredgardh Huber, segmentschef Attendo och Karolina 
Eriksson, regionchef Attendo, informerar om äldreboendet Attendo Säteriet och svarar på 
kommunstyrelsens frågor. 
  

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl. 20:50 - 21:55, 22:00 - 22:10. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 274  Dnr 2022KS293 

Delägarskap i Johanneberg Science Park AB  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar ansöka om delägarskap som huvudägare i Johanneberg Science 
Park AB. 
  
Kommunstyrelsens beslut 
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, uppdrar kommunstyrelsen åt 
kommunstyrelsens ordförande samt kommundirektör att underteckna ansökan om 
delägarskap. 
  

Reservation 
Roland Jonsson (MP) reserverar sig mot beslutet skriftligt i bilaga 4. 
  
Peter Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet och meddelar att han avser komma in med 
en skriftlig reservation före justeringen. Vid justeringen av protokollet finns ingen skriftlig 
reservation från Peter Arvidsson. 
 

Sammanfattning av ärendet 
I kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2022-24 anges att ”Kommunen ska vara en 
engagerad, aktiv och ledande part i olika innovationscentrum, "scienceparks" och 
motsvarande som bidrar till hållbar samhällsutveckling, Agenda 2030 och ekonomisk 
tillväxt”. 
  
Utifrån intentionen i målet har förvaltningen undersökt möjligheten att på ett aktivt sätt ta 
ansvar för och medverka i dessa frågor. I samband med detta har ett eventuellt närmare 
samarbete med Johanneberg Science Park undersökts och en dialog har förts med bolagets 
VD. Orsaken till att just denna organisation valts för ett eventuellt närmare samarbete är 
organisationens fokus på arbetet med hållbara städer, mängden parters, stora nätverk och 
lokala förankring i göteborgsregionen. 
  
Förvaltningen bedömer att Härryda kommun, som har ett uttalat mål om hållbar 
stadsutveckling och som är en kommun med ett stort antal kommande utvecklingsprojekt, 
genom ett aktivt ägarskap kan skapa ett mervärde för bolaget och aktivt bidra till arbetet med 
en hållbar samhällsutveckling i kommunens alla befintliga och tillkommande områden. 
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 18 maj 2022 
 Företagsupplysning Johanneberg Science Park, rapport från UC 
 Tecknings- och Aktieägaravtal, maj 2011 
 Årsrapport 2021 Johanneberg Science Park 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen, i enlighet med förvaltningens förslag, föreslår 
att kommunfullmäktige beslutar att ansöka om delägarskap som huvudägare i Johanneberg 
Science Park AB samt att under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, 
uppdrar kommunstyrelsen åt kommunstyrelsens ordförande samt kommundirektör att 
underteckna ansökan om delägarskap. 
  
Roland Jonsson (MP) föreslår med instämmande av Peter Arvidsson (SD) 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 Roland Jonssons förslag 
  
Med 11 ja-röster och 2 nej-röster bifaller kommunstyrelsen Per Vorbergs förslag. Hur var och 
en röstade framgår av omröstningslista 2. 
 

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

12 / 82



VOTERINGSLISTA 
Kommunstyrelsen 

 

  

Sammanträdesdatum  
2022-09-01  

 

Voteringslista: § 274 
Ärende: Delägarskap i Johanneberg Science Park AB,  2022KS293 
 
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   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot X   
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Rickard Rosengren (M), ersättare X   
Thomas Gustafsson (S), ersättare X   
Resultat 11 2 0 
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Bilaga 4 till protokollet, kommunstyrelsen 2022-09-01 § 274 
 

 

Kommunstyrelse 2022-09-01 
Miljöpartiet vill lämna följande skriftliga reservation. 
 

Ärende 8 Delägarskap i Johannes Science Park AB 

Jag reserverar mig emot att ansöka om delägarskap som huvudägare i Johanneberg Science Park AB. 

Anledningen till att kommunen ansöker om delägarskap är att vårt helägda dotterbolag ”Landvetter 
Södra Utveckling AB” skall försöka profilera sig inom området hållbar samhällsutveckling. Landvetter 
Södra är ett ohållbart projekt både ur socialt, ekonomiskt och miljömässigt.  

Att Landvetter Södra Utveckling AB genom kommunen lägger 500 000 per år för att ge sken att 
projektet är hållbart, är i själva verket ”Gren Waching”. Vi är inte emot Johanneberg Science Park AB. 
De resultat som Johanneberg Science Park AB kommer fram till är för det mesta helt öppna och 
publiceras offentligt och för det mesta mycket intressanta.  

I konsortiet för projektet Landvetter Södra är tre av konsortiedeltagarna antingen Huvudägare 
(Skanska och Riksbyggen) eller delägare (Wallenstam). All den information som Landvetter Utveckling 
AB kan behöva kan erhållas från andra konsortiedelatagare 

Det finns ingen anledning att lägga ut 500 000 per år för kommunen. Om det är mycket angeläget för 
Landvetter Utvecklings AB att vara huvudägare så borde konsortiet stått för kostnaden 
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§ 275  Dnr 2022KS295 

Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser samt 
Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige, i enlighet med 
välfärdsnämndens förslag 
Kommunfullmäktige antar Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser för 
Västra Götalandsregionen. 
 
Kommunfullmäktige antar Färdplan – länsgemensam strategi God och Nära Vård. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser reglerar samverkan och 
ansvar för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både kommunen 
och Västra Götalandsregionen (VGR). 
 
På uppdrag av det politiska samrådsorganet (SRO) har hälso- och sjukvårdsavtalet uppdaterats 
och reviderats inför ny avtalsperiod. Reviderat förslag gäller för avtalsperioden från 1 januari 
2023 till 31 december 2026. 
 
Samtidigt har underavtal och överenskommelser med koppling till hälso- och 
sjukvårdsavtalet, där lagstiftningen ställer krav på att samverkan ska regleras i 
överenskommelse, också reviderats. 
 
SRO behandlade ärendet den 24 februari 2022. Förslag från SRO till beslut är att ställa sig 
bakom reviderat hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser. SRO 
rekommenderar samtliga parter att var för sig besluta om att anta reviderat hälso- och 
sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser. Västkoms styrelse behandlade ärendet 14 
mars 2022. 
 
Färdplanen- länsgemensam strategi för God och Nära Vård är en länsgemensam strategi som 
ska bidra till Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Den innehåller de 
områden som vi gemensamt prioriterar att kraftsamla kring. Färdplanen beskriver målbild, 
förändrade arbetssätt och förutsättningar för utveckling samt hur takten i omställningen mot 
en god och nära vård behöver öka fram till år 2030. 
  
Härryda Kommun har tidigare lämnat remissvar gällande både Hälso- och sjukvårdsavtal samt 
Färdplan God och Nära Vård. 
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Beslutsunderlag 
 Välfärdsnämndens beslut 1 juni 2022 § 121 
 Tjänsteskrivelse 19 april 2022 
 Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser 
 Färdplan - länsgemensam strategi för God och Nära Vård 
 Protokollsutdrag från Göteborgsregionens sammanträde 18 mars 2022, § 356 Hälso 

och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser 
 Protokollsutdrag från Göteborgsregionens sammanträde 18 mars 2022, § 357. 
 Färdplan - länsgemensam strategi God och Nära Vård 
 Protokoll VästKoms Styrelse 8 mars 2022, § 14 och § 15 
 Välfärdsnämndens beslut den 15 december 2021, § 320 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 276  Dnr 2022KS224 

Svar på motion om förändringar av regler för föreningsstöd  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige, i enlighet med 
välfärdsnämndens förslag 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
  

Reservation 
Patrik Linde (S), Ulla-Karin Johansson (S) och Thomas Gustafsson (S) reserverar sig mot 
beslutet skriftligt i bilaga 5. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 24 april 2022 § 64 att till välfärdsnämnden remittera en 
motion från Patrik Linde (S), Ulla-Karin Johansson (S), Jonas Andersson (S) och Monica 
Bengtsson (S) om förändring av regler för föreningsstöd. Motionens förslag är att ändra 
föreningsstödet genom att stryka taket på 30 deltagare som kan tillgodoräknas för en aktivitet. 
 
Motivet till detta är enligt motionen att föreningar med stora grupper kommer tvingas göra 
mindre grupper, vilket i sin tur ökar behovet av ledare, för att kunna söka ekonomiskt stöd för 
aktiviteter med fler än 30 deltagare. 
 
Det nya stödet tar fasta på vad som är gemensamt för alla föreningar, det vill säga 
föreningsformen, den ideella insatsen och verksamhetens aktiviteter. 
 
Föreningar ser olika ut och har olika förutsättningar och av de skälen styrs fördelningen av 
aktivitetsstödet av utjämningsfaktorer. Taket på 30 deltagare som kan tillgodoräknas för en 
aktivitet är en sådan utjämningsfaktor. 
 
Eftersom införandet av det nya föreningsstödet påbörjas under 2022 finns ännu inget utfall att 
analysera. Förvaltningens bedömning är att en utvärdering av stödet bör göras 2023, för att 
därefter kunna ta ställning till eventuella ändringar av regelverket sett till stödets effekter för 
hela föreningslivet. 

Beslutsunderlag 
 Välfärdsnämndens beslut 20 juni 2022 § 145 
 Tjänsteskrivelse 23 maj 2022 
 Motion 31 mars 2022 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen, i enlighet med välfärdsnämndens förslag, 
föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. 
 
Patrik Linde (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller 
motionen. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att han kommer att ställa Per Vorbergs förslag mot Patrik Lindes 
förslag. 
  
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång. 
  
Per Vorbergs mot Patrik Lindes förslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Per 
Vorbergs förslag. 
  
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att bifalla Per Vorbergs förslag 
Nej-röst för att bifalla Patrik Lindes förslag 
  
Med 8 ja-röster, 4 nej-röster och 1 avstår, bifaller kommunstyrelsen Per Vorbergs förslag. Hur 
var och en röstade framgår av omröstningslista 3. 
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2022-09-01  

 

Voteringslista: § 276 
Ärende: Svar på motion om förändringar av regler för föreningsstöd,  2022KS224 
 
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   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot   X 
Rickard Rosengren (M), ersättare X   
Tony Wahl (C), ersättare X   
Thomas Gustafsson (S), ersättare  X  
Resultat 8 4 1 
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Bilaga 5 till protokollet, kommunstyrelsen 2022-09-01 § 276

Reservation: 
Svar på motion om förändring av regler för föreningsstöd 
 
Vi socialdemokrater valde att reservera oss mot beslutet att 
föreslå fullmäktige att inte göra en förändring av regler för 
föreningsstödet. Att fortsätta med nuvarande struktur ger 
svårare förutsättningar för många av våra föreningar. Vi 
socialdemokrater anser att förutsättningarna för våra 
föreningar behöver förbättras. Detta då föreningarnas arbete 
är viktigt både ur ett folkhälsoperspektiv och ur ett 
brottsförebyggandeperspektiv.  
 

Vi anser att politikens uppgift är att ge kommuninvånare och 
föreningslivet de förutsättningar som kan stärka detta arbete. 
Därför väljer vi att reservera oss mot beslutet. 

 

För Socialdemokraterna 

Patrik Linde 
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§ 277  Dnr 2022KS378 

Utvidgning av verksamhetsområde VA – dricksvatten, spillvatten 
och dagvatten för allmän VA-anläggning 2022  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att utvidga verksamhetsområdet för VA – dricksvatten, 
spillvatten och dagvatten enligt föreliggande förslag. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsområdet för VA – dricksvatten, spillvatten och dagvatten har inte utvidgats sedan 
2019. Kommunen har därefter exploaterat områden för nya bostäder och företag i Mölnlycke, 
Landvetter, Härryda och Hindås. Ledningsnätet utanför gällande verksamhetsområde för VA 
har därmed utökats.  
  
När ledningar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten byggts ut eller är beslutade att 
byggas ut för områden som ligger utanför gränserna gällande verksamhetsområde måste det 
utvidgas för att Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) ska gälla för nya områden, 
vilket innebär att fastigheter har rätt till anslutning till kommunalt VA. 
  
Härryda vatten och avfall AB föreslår i skrivelse den 1 juni 2022 att kommunfullmäktige 
beslutar att utvidga verksamhetsområdet för VA – dricksvatten, spillvatten och dagvatten. 
Förvaltningen instämmer i förslaget. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 15 augusti 2022  
 Skrivelse från Härryda Vatten och Avfall AB 1 juni 2022 
 Föreslagna VA-områden 2022  
 VO Mke fastigheter dricksvatten 2022  
 VO Mke fastigheter spillvatten 2022  
 VO Landvetter fastigheter dricksvatten 2022  
 VO Landvetter fastigheter spillvatten 2022  
 VO Landvetter fastigheter dagvatten LOD 2022  
 VO Härryda fastigheter spillvatten 2022  
 VO Hindås fastigheter dricksvatten 2022  
 VO Hindås fastigheter spillvatten 2022  
 VO Hindås fastigheter dagvatten LOD 2022 
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Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-09-01 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 278  Dnr 2022KS300 

Förslag till ny organisation för Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborg  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar ny förbundsordning enligt bilaga 2, samt godkänner förslag till 
samverkansavtal enligt bilaga 3, att gälla från och med den 1 januari 2023. Detta under 
förutsättning att motsvarande beslut fattas av de befintliga medlemskommunerna, samt alla de 
tre ansökande kommunerna, Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund. 
  
Kommunfullmäktige antar ny förbundsordning enligt bilaga 4, samt godkänner förslag till 
samverkansavtal enligt bilaga 5, att gälla från och med den 1 januari 2023. Detta under 
förutsättning att motsvarande beslut fattas av de befintliga medlemskommunerna, samt endast 
två av de ansökande kommunerna, Lilla Edet och Tjörn. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Härryda kommun ingår i Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG), som är ett 
kommunalförbund bestående av ytterligare fem kommuner. De kommuner som ingår i 
förbundet utöver Härryda kommun är Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Partille och Lerum.  
  
Kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund har ansökt om medlemskap i förbundet. 
Förbundsstyrelsen i RSG har gjort bedömningen att det är positivt att fler kommuner blir 
medlemmar i förbundet. Medlemssamråd har hållits i RSG, där man uttryckt en vilja att de 
ansökande kommunerna ska kunna ansluta sig till RSG den 1 januari 2023. 
  
Enligt RSG råder en viss osäkerhet kring huruvida Stenungsund kommer att ta beslut om 
anslutning. Därför är beslutet formulerat så att Tjörn och Lilla Edet ska kunna ansluta oavsett 
ställningstagande från Stenungsund. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 4 augusti 2022 
 Bilaga 1. Beslut från Förbundsfullmäktige 2022-05-11 §10, inklusive tjänsteutlåtande 
 Bilaga 2. Ny förbundsordning med tre tillkommande kommuner 
 Bilaga 3. Samverkansavtal med tre tillkommande kommuner 
 Bilaga 4. Ny förbundsordning med två tillkommande kommuner 
 Bilaga 5. Samverkansavtal med två tillkommande kommuner 
 Bilaga 6. Utredning av förutsättningar för medlemskap 
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Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 279  Dnr 2022KS335 

Arbetsordning för Härryda kommuns fullmäktige och fullmäktiges 
beredningar  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer Arbetsordning för kommunfullmäktige och 
fullmäktigeberedning med ändring i § 30 gällande replikrätten genom att texten ”och är direkt 
omnämnd” stryks. 
  
Kommunfullmäktige upphäver Arbetsordning för Härryda kommuns kommunfullmäktige och 
fullmäktigeberedning fastställd av kommunfullmäktige den 26 mars 2020 § 46. 
  

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

Sammanfattning av ärendet 
Den 31 mars 2022 § 46 beslutade kommunfullmäktige att fastställa en ny politisk organisation 
i enlighet med förslag från beredningen för demokratifrågor. Vidare gav fullmäktige 
kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på nya styrdokument samt förslag på ändringar 
i befintliga styrdokument med anledning av ny politisk organisation. Kommunstyrelsen gav 
den 5 maj 2022 § 207 ekonomiutskottet i uppdrag att bereda ärendena kopplade till 
kommunstyrelsens uppdrag.  
  
Ekonomiutskottet har med stöd av förvaltningen arbetat fram förslag till ny arbetsordning för 
fullmäktige och fullmäktiges beredningar. Förslaget till ny arbetsordning är i huvudsak 
baserat på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) förslag till bestämmelser i en 
normalarbetsordning, men anpassningar har gjorts utifrån Härryda kommuns arbetssätt. 
Vidare har beredningen för demokratifrågors rekommendationer legat till grund för framtaget 
förslag. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 8 augusti 2022 
 Arbetsordning för kommunfullmäktige och fullmäktigeberedning, förslag 8 augusti 

2022 
 Förslag till ny arbetsordning – med kommentarer 
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 Arbetsordning för Härryda kommuns kommunfullmäktige och fullmäktigeberedning, 
fastställd 26 mars 2020 § 46  

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen, i enlighet med förvaltningens förslag, föreslår 
att kommunfullmäktige fastställer Arbetsordning för kommunfullmäktige och 
fullmäktigeberedning samt upphäver Arbetsordning för Härryda kommuns 
kommunfullmäktige och fullmäktigeberedning fastställd av kommunfullmäktige den 26 mars 
2020 § 46. 
  
Patrik Linde (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Per Vorbergs förslag 
med följande ändringar i § 30 i förslag till ny arbetsordning för kommunfullmäktige och 
fullmäktigeberedning: 

 Förändring i replikrätten genom att texten ”och är direkt omnämnd” stryks. 
 Förändring i replikskiften genom att öka antalet repliker från en till två och antal 

repliker för talaren från två till tre stycken. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att han kommer att fråga om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs 
förslag gällande Arbetsordning för kommunfullmäktige och fullmäktigeberedning i alla delar 
utom § 30. Ordföranden kommer därefter ställa Patrik Lindes ändringsförslag om replikrätten 
mot avslag, därefter kommer ordföranden att ställa Patrik Lindes ändringsförslag om 
replikskiften mot avslag. 
  
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång. 
  
Per Vorbergs förslag 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag och finner att så sker.  
  
Patrik Lindes ändringsförslag om replikrätten mot avslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Patrik 
Lindes ändringsförslag om replikrätten. 
  
Patrik Lindes ändringsförslag om replikskiften mot avslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen avslår Patrik 
Lindes ändringsförslag om replikskiften. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 280  Dnr 2022KS144 

Rapport från beredningen för framtidens välfärd och 
samhällsutveckling om framtidens samhällsbyggnad  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar Framtidens samhällsbyggnad, rapport från beredningen för 
framtidens välfärd och samhällsutveckling och uppdrar åt kommunstyrelsen och 
välfärdsnämnden att beakta rapporten vid kommunens arbete inom berörda områden. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktiges fasta beredning för framtidens välfärd och samhällsutveckling ska ha 
ett långsiktigt perspektiv och helhetssyn på samhället och välfärden. Beredningen har bland 
annat till uppgift att, utifrån behovet av framtidens välfärd och samhällsutveckling, göra 
omvärlds-bevakning, ta fram rapporter och analyser som underlag till fullmäktige. 
  
Beredningen har tagit fram en rapport som fokuserat på framtidens samhällsbyggnad och 
vilka utmaningar och möjligheter Härryda kommun står inför. Rapporten har fokuserat på fyra 
temaområden: skolan, näringslivet, bostäder och transporter. Några av rapportens slutsatser 
är: 
  

 Det är viktigt att säkerställa tillgången på kvalificerad arbetskraft i alla arbetsområden 
i samhället. 

 Härryda kommun ger näringslivet förutsättningar att etableras och utvecklas. 
 Livets olika stadier skapar behov av olika typer av boendeform. 
 Vi måste bygga bostäder på ett sätt som tar hänsyn till de utmaningar som 

klimatförändringarna skapar. 
 Nya transportstyper kommer att minska resetiderna, bli mer kostnadseffektiva, mer 

miljövänliga och elektrifieras i större takt. 
  
Rapporten har tagits upp för överläggning i kommunfullmäktige den 16 juni 2022 § 105. 
  
  

Beslutsunderlag 
 Skrivelse från beredningen 17 juni 2022 
 Framtidens samhällsbyggnad, rapport från beredningens för framtidens välfärd och 

samhällsbyggnad, 21 juni 2022 
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Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 281  Dnr 2022KS146 

Rapport från beredningen för framtidens välfärd och 
samhällsutveckling om inflytande och delaktighet  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar Rapport från beredningen för framtidens välfärd och 
samhällsutveckling om inflytande och delaktighet och uppdrar åt kommunstyrelsen och 
välfärdsnämnden att beakta rapporten vid kommunens arbete inom berörda områden. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktiges fasta beredning för framtidens välfärd och samhällsutveckling ska ha 
ett långsiktigt perspektiv och helhetssyn på samhället och välfärden. Beredningen har bland 
annat till uppgift att, utifrån behovet av framtidens välfärd och samhällsutveckling, göra 
omvärlds-bevakning, ta fram rapporter och analyser som underlag till fullmäktige. 
  
Beredningen har under 2021 arbetat med temat demokrati, med fokus på hur Härryda 
kommun kan utveckla och öka invånarnas möjligheter till inflytande och delaktighet.  
  
Beredningen har tagit fram en rapport vars syftet är att ge förtroendevalda i kommunen en 
bild av hur invånarna ser på delaktighet, inflytande och påverkan. Detta underlag kan ligga till 
grund för politiska beslut som bidrar till att tydliggöra och öka invånarnas möjligheter att ta 
del av information, framföra synpunkter och påverka beslut. Rapporten är även tänkt som ett 
underlag för förvaltningens arbete med inflytande och delaktighet. 
  
Beredningens arbete har bestått i att samla in underlag genom omvärldsanalys, dialogträffar 
och genom enkäter. Utifrån detta har beredningen identifierat ett antal utvecklingsområden: 

 Det ska bli ännu enklare för invånarna att komma i kontakt med kommunen.  
 Kommunen ska arbeta så att invånarna vet hur de kan gå till väga för att påverka. 
 Kommunen behöver utveckla både den digitala och den analoga dialogen. 

Beredningen har även till dessa utvecklingsområden tagit fram ett antal frågor för vidare 
diskussion i kommunfullmäktige: 

 Varför är det viktigt att politiker och förvaltning har dialog med kommunens 
invånare? 

 Hur kan det bli enklare för alla som berörs att få sin röst hörd? 
 Vilka verktyg, kanaler och metoder kan politiker och förvaltning använda för att fler 

invånare ska kunna utöva inflytande och vara delaktiga? 
  
Rapporten har tagits upp för överläggning i kommunfullmäktige den 19 maj 2022 § 81. 
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Beslutsunderlag 
 Skrivelse från beredningen 17 juni 2022 
 Rapport från beredningen för framtidens välfärd och samhällsutveckling om inflytande 

och delaktighet, 26 april 2022 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 282  Dnr 2022KS147 

Slutrapport för mandatperioden 2019 - 2022 från beredningen för 
framtidens välfärd och samhällsutveckling  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar Slutrapport för mandatperioden 2019 - 2022 från beredningen 
för framtidens välfärd och samhällsutveckling. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktiges fasta beredning för framtidens välfärd och samhällsutveckling ska ha 
ett långsiktigt perspektiv och helhetssyn på samhället och välfärden. Beredningen har bland 
annat till uppgift att, utifrån behovet av framtidens välfärd och samhällsutveckling, göra 
omvärlds-bevakning, ta fram rapporter och analyser som underlag till fullmäktige. 
  
Beredningen har under mandatperioden 2019-2022 fokuserat på fem olika teman och utifrån 
dessa producerat lika många rapporter. Dessa är: 
  

 Rapport från visionsarbete 
 Framtidens vård och omsorg 
 Fritid för barn och unga samt civilsamhällets roll i framtiden 
 Framtidens samhällsbyggnad 
 Inflytande och delaktighet 

  
Rapporterna är tänkta att användas som ett underlag för den framtida utvecklingen av Härryda 
kommun.  
  
Information har inhämtats genom att beredningen har tagit del av relevanta rapporter från 
relevanta aktörer inom varje område. Beredningen har också i vissa frågor direkt ställt frågor 
till invånarna och bett invånarna svara på frågor digitalt eller i fysiska dialoger i olika former. 
  

Beslutsunderlag 
 Skrivelse - Slutrapport för mandatperioden 2019 - 2022 från beredningen för 

framtidens välfärd och samhällsutveckling 
 Slutrapport Beredningen för framtidens välfärd och samhällsutveckling perioden 2019 

- 2022 
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§ 283  Dnr 2022KS405 

Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 2023  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer förslagna sammanträdesdagar för år 2023. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen föreslår sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 2023. 
  
Hänsyn har tagits till sportlovet vecka 7 (13–17 februari), påsklovet vecka 15 (10–14 april) 
och höstlovet vecka 44 (30 oktober – 3 november) så inga sammanträdesdagar föreslås under 
dessa veckor. 
  

 Torsdag 2 februari 
 Torsdag 2 mars 
 Torsdag 30 mars 
 Torsdag 27 april 
 Onsdag 24 maj 
 Torsdag 15 juni 
 Torsdag 21 september 
 Torsdag 19 oktober 
 Torsdag 16 november 
 Torsdag 14 december 

  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 4 augusti 2022  

  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 284  Dnr 2022KS408 

Sammanträdesdagar för socialnämnden år 2023  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar föreslagna sammanträdesdagar för socialnämnden för år 2023 
samt att sammanträdena börjar kl. 16.00, i avvaktan på att nämnden träder i kraft den 1 januari 
2023. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen föreslår sammanträdesdagar för socialnämnden år 2023 samt att 
sammanträdena börjar kl. 16.00. I avvaktan på att nämnden träder i kraft den 1 januari 2023 
och därmed kan fastställa förslag på sammanträdesdagar noterar kommunfullmäktige 
förslaget. 
  
Hänsyn har tagits till sportlovet vecka 7 (13–17 februari), påsklovet vecka 15 (10–14 april) 
och höstlovet vecka 44 (30 oktober – 3 november) så inga sammanträdesdagar föreslås under 
dessa veckor. 
  

 Måndag 2 januari, kl. 16.00 
 Onsdag 11 januari, kl. 16.00 
 Onsdag 8 februari, kl. 16.00 
 Onsdag 8 mars, kl. 16.00 
 Onsdag 22 mars, kl. 16.00* 
 Tisdag 4 april, kl. 16.00 
 Onsdag 3 maj, kl. 16.00 
 Onsdag 31 maj, kl. 16.00 
 Tisdag 20 juni, kl. 16.00 
 Onsdag 2 augusti, kl. 16.00** 
 Onsdag 30 augusti, kl. 16.00 
 Onsdag 27 september, kl. 16.00 
 Onsdag 25 oktober, kl. 16.00 
 Onsdag 22 november, kl. 16.00 
 Tisdag 12 december, kl. 16.00 

  
* Förvaltningens verksamhetsberättelse behandlas 
** Enbart individärenden 
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 4 augusti 2022 

  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 285  Dnr 2022KS407 

Sammanträdesdagar för utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden år 
2023  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar föreslagna sammanträdesdagar för utbildning-, kultur- och 
fritidsnämnden för år 2023 samt att sammanträdena börjar kl. 16.00, i avvaktan på att 
nämnden träder i kraft den 1 januari 2023. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen föreslår sammanträdesdagar samt tider för utbildning-, kultur- och 
fritidsnämnden år 2023. I avvaktan på att nämnden träder i kraft den 1 januari 2023 och 
därmed kan fastställa förslag på sammanträdesdagar samt tider noterar kommunfullmäktige 
förslaget. 
  
Hänsyn har tagits till sportlovet vecka 7 (13–17 februari), påsklovet vecka 15 (10–14 april) 
och höstlovet vecka 44 (30 oktober – 3 november) så inga sammanträdesdagar föreslås under 
dessa veckor. 
  

 Tisdag 3 januari 
 Tisdag 17 januari 
 Tisdag 21 februari 
 Tisdag 14 mars 
 Tisdag 21 mars* 
 Tisdag 18 april 
 Tisdag 9 maj 
 Onsdag 7 juni 
 Tisdag 5 september 
 Tisdag 3 oktober 
 Tisdag 7 november 
 Tisdag 28 november 
 Måndag 18 december 

  
* Förvaltningens verksamhetsberättelse behandlas 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 4 augusti 2022 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar 
föreslagna sammanträdesdagar för utbildning-, kultur- och fritidsnämnden för år 2023 samt att 
sammanträdena börjar kl. 16.00, i avvaktan på att nämnden träder i kraft den 1 januari 2023. 
  
Patrik Linde (S) föreslår att kommunstyrelsen, i enlighet med förvaltningens förslag, föreslår 
att kommunfullmäktige noterar föreslagna sammanträdesdagar för utbildning-, kultur- och 
fritidsnämnden för år 2023 samt att sammanträdena börjar kl. 14.00, i avvaktan på att 
nämnden träder i kraft den 1 januari 2023.  
  

Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att han kommer ställa Per Vorbergs förslag mot Patrik Lindes förslag. 
  
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång 
  
Per Vorbergs och Patrik Lindes förslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Per 
Vorbergs förslag. 
  
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att bifalla Per Vorbergs förslag 
Nej-röst för att bifalla Patrik Lindes förslag 
  
Med 8 ja-röster, 4 nej-röster och 1 avstår, bifaller kommunstyrelsen Per Vorbergs förslag. Hur 
var och en röstade framgår av omröstningslista 4. 
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2022-09-01  

 

Voteringslista: § 285 
Ärende: Sammanträdesdagar för utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden år 2023,  
2022KS407 
 
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   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot   X 
Rickard Rosengren (M), ersättare X   
Tony Wahl (C), ersättare X   
Thomas Gustafsson (S), ersättare  X  
Resultat 8 4 1 
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§ 286  Dnr 2022KS404 

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen år 2023  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer föreslagna sammanträdesdagar för år 2023, samt att 
sammanträdena börjar kl. 16.00. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen föreslår sammanträdesdagar samt tider för kommunstyrelsen år 2023. 
  
Hänsyn har tagits till sportlovet vecka 7 (13–17 februari), påsklovet vecka 15 (10–14 april) 
och höstlovet vecka 44 (30 oktober – 3 november) så inga sammanträdesdagar föreslås under 
dessa veckor. 
  

 Torsdag 12 januari 
 Torsdag 9 februari 
 Torsdag 9 mars 
 Torsdag 23 mars* 
 Onsdag 5 april 
 Torsdag 4 maj 
 Torsdag 1 juni 
 Onsdag 14 juni** 
 Torsdag 31 augusti 
 Torsdag 28 september 
 Torsdag 26 oktober 
 Torsdag 23 november 
 Onsdag 13 december 

  
* Förvaltningens verksamhetsberättelse behandlas 
** Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnder och bolag 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 4 augusti 2022 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunstyrelsen fastställer 
föreslagna sammanträdesdagar för år 2023, samt att sammanträdena börjar kl. 16.00. 
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Patrik Linde (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunstyrelsen fastställer 
föreslagna sammanträdesdagar för år 2023, samt att sammanträdena börjar kl. 14.00. 
  

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

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 289  Dnr 2022KS427 

Ordförandeinitiativ om uppdrag att avbryta arbetet med etablering 
av ny skola i Djupedalsäng  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att avbryta arbetet med etablering av ny skola i 
Djupedalsäng och därmed säga upp Markanvisningsavtal med Skanska Sverige AB med 
avtalsnummer 12875-2022. 
  
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att sanera marken i enlighet med förslag i 
”Kostnadsuppskattning m.a.p kommande sanering inför ny skola i Djupedal – Norkonsult”. 
Åtgärden finansieras inom ram för kommunstyrelsens reserv. 
  
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att ta upp den invasiva arten Parkslide som 
konstaterats i området för att inte riskera spridning. Åtgärden finansieras inom ram för 
kommunstyrelsens reserv. 
  
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att rensa upp på grusplanen så hela planen blir 
brukbar. Åtgärden finansieras inom ram för kommunstyrelsens reserv. 
  
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att uppdatera underlag för Lokalresursplaneringen 
(LRP) utifrån de nya kända förutsättningarna. 
  

Reservation 
Patrik Linde (S), Ulla Karin-Johansson (S) och Thomas Gustafsson (S) reserverar sig mot 
beslutet skriftligt i bilaga 6. 
  
Roland Jonsson (MP) reserverar sig mot beslutet och meddelar att han avser komma in med 
en skriftlig reservation före justeringen. Vid justeringen av protokollet finns ingen skriftlig 
reservation från Roland Jonsson. 
  
Peter Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet och meddelar att han avser komma in med 
en skriftlig reservation före justeringen. Vid justeringen av protokollet finns ingen skriftlig 
reservation från Peter Arvidsson. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande Per Vorberg (M) har initierat ett ärende om att ge 
förvaltningen i uppdrag att avbryta arbetet med etablering av ny skola i Djupedalsäng. 
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Beslutsunderlag 
 Skrivelse från Per Vorberg (M) om uppdrag att avbryta arbetet med etablering av ny 

skola i Djupedalsäng 
  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att avbryta arbetet 
med etablering av ny skola i Djupedalsäng och därmed säga upp  Markanvisningsavtal med 
Skanska Sverige AB med avtalsnummer 12875-2022. Per Vorberg föreslår vidare: 

 att kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att sanera marken i enlighet med förslag 
i ”Kostnadsuppskattning m.a.p kommande sanering inför ny skola i Djupedal – 
Norkonsult” samt att åtgärden finansieras inom ram för kommunstyrelsens reserv.  

 att kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att ta upp den invasiva arten Parkslide 
som konstaterats i området för att inte riskera spridning samt att åtgärden finansieras 
inom ram för kommunstyrelsens reserv. 

 att kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att rensa upp på grusplanen så hela 
planen blir brukbar samt att åtgärden finansieras inom ram för kommunstyrelsens 
reserv. 

 att kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att uppdatera underlag för 
Lokalresursplaneringen (LRP) utifrån de nya kända förutsättningarna. 

  
Patrik Linde (S) föreslår med instämmande av Ulla-Karin Johansson (S), Thomas Gustafsson 
(S), Roland Jonsson (MP) och Peter Arvidsson (SD) att kommunstyrelsen beslutar i enlighet 
med Per Vorbergs förslag med tillägg att kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att 
avbryta detaljplanearbetet i området. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att han kommer fråga om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs 
förslag. Därefter kommer han ställa Patrik Lindes tilläggsförslag mot avslag. 
  
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång. 
  
Per Vorbergs förslag 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag och finner att så sker. 
  
Patrik Lindes tilläggsförslag och avslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen avslår Patrik 
Lindes tilläggsförslag. 
  
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att avslå Patrik Lindes tilläggsförslag. 
Nej-röst för att bifalla Patrik Lindes tilläggsförslag. 
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Med 8 ja-röster och 5 nej-röster avslår kommunstyrelsen Patrik Lindes tilläggsförslag. Hur 
var och en röstade framgår av omröstningslista 5. 
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2022-09-01  

 

Voteringslista: § 289 
Ärende: Ordförandeinitiativ om uppdrag att avbryta arbetet med etablering av ny skola i 
Djupedalsäng,  2022KS427 
 
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   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Rickard Rosengren (M), ersättare X   
Ingemar Lindblom (M), ersättare X   
Tony Wahl (C), ersättare X   
Thomas Gustafsson (S), ersättare  X  
Resultat 8 5 0 
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Bilaga 6 till protokollet, kommunstyrelsen 2022-09-01 § 289

Reservation: 
Ordförandeinitiativ om uppdrag att avbryta arbetet med 
etablering av ny skola i Djupedalsäng 

 

Vi Socialdemokrater anser att tydligheten i beslutet är för låg. 
Vi la ett förslag om att lägga till texten att man avbryter 
planarbetet. Detta var något som den politiska majoriteten 
inte ville. Detta beslut skapar ovisshet och otydlighet. Hade 
man avbrutit planarbetet så hade det varit tydligt att det inte 
skall byggas någon skola på Furuhälsskolans grusplan.  
Med nuvarande beslut så ligger planen kvar. Det betyder att 
Furuhällsskolans grusplan fortfarande är hotad. 
 
För Socialdemokraterna 

Patrik Linde 
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§ 290  Dnr 2022KS426 

Ordförandeinitiativ om uppdrag att dela detaljplan för Valborgs 
kulle, Kullbäckstorp 2:470 m.fl. för att säkra fortsatt verksamhet och 
utveckling för Fridaskolan  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att dela upp detaljplanen för Valborgs kulle, 
Kullbäckstorp 2:470 m.fl. för att säkra fortsatt verksamhet och utveckling för Fridaskolan. 
  

Jäv 
Peter Arvidsson (SD) deltar inte i handläggning eller beslut i detta ärende på grund av jäv. 
  

Avstår att delta 
Per-Olov Risman (SD) avstår från att delta i beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande Per Vorberg (M) har initierat ett ärende om att ge 
förvaltningen i uppdrag att att dela detaljplanen för Valborgs kulle, Kullbäckstorp 2:470 m.fl. 
för att säkra fortsatt verksamhet och utveckling för Fridaskolan. 

Beslutsunderlag 
 Skrivelse från Per Vorberg (M) om uppdrag att dela detaljplan för Valborgs kulle, 

Kullbäckstorp 2:470 m.fl. för att säkra fortsatt verksamhet och utveckling för 
Fridaskolan 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår, med instämmande av Patrik Linde (S) att kommunstyrelsen uppdrar 
åt förvaltningen att dela upp detaljplanen för Valborgs kulle, Kullbäckstorp 2:470 m.fl. för att 
säkra fortsatt verksamhet och utveckling för Fridaskolan. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag och finner att så sker. 
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Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 291  Dnr 2022KS438 

Ordförandeinitiativ om uppdrag att ta fram förslag på uppdaterade 
riktlinjer och principer för förhandsbesked  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar åt utskottet för arbete med ny översiktsplan att ta fram förslag på 
uppdaterade riktlinjer och principer för förhandsbesked. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande Pet Vorberg (M) har initierat ett ärende om att ge utskottet för 
arbete med ny översiktsplan i uppdrag att ta fram förslag på uppdaterade riktlinjer och 
principer för förhandsbesked. 
  
Kommunstyrelsen har tagit del av rapport från AFRY gällande hantering av förhandsbesked i 
Härryda kommun med analys, kartläggning och rekommendationer. 
  

Beslutsunderlag 
 Skrivelse från Per Vorberg (M) om uppdrag att ta fram förslag på uppdaterade 

riktlinjer och principer för förhandsbesked 
  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande från Grim Pedersen (M) och Patrik Linde (S) att 
kommunstyrelsen uppdrar åt utskottet för arbete med ny översiktsplan att ta fram förslag på 
uppdaterade riktlinjer och principer för förhandsbesked. 
  

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

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 292  Dnr 2022KS440 

Initiativärende om förbättring av krishantering och fördelning av 
eleffekt vid risk förransonering  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen avslår förslaget i initiativärendet. 
  

Reservation 
Peter Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet skriftligt i bilaga 7. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Peter Arvidsson (SD) har initierat ett ärende om förbättring av krishantering och fördelning av 
eleffekt vid risk förransonering. 
  

Beslutsunderlag 
 Skrivelse från Peter Arvidsson (SD) om förbättring av krishantering och fördelning av 

eleffekt vid risk för ransonering 
  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att dela upp 
dokumentet Styrel i två delar, där så lite som möjligt placeras i en sekretessbelagd del samt att 
kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att skyndsamt under sekretess redovisa innehåll i 
dokumentet Styrel, så långt som möjligt till ledamöter i kommunstyrelsen och 
krisledningsnämden samt att kommunstyrelsen utser en liten grupp, råd eller delegerat till 
utskott som ges i uppdrag att tillsammans med lagrumsexperter utarbeta ett förbättrat förslag 
till dokument Styrel. Peter Arvidsson (SD) föreslår vidare att kommunstyrelsen uppdrar åt 
förvaltningen att beslutade punkter ovan är genomförda senast 31 november 2022. 
  
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Patrik Linde (S) 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: 
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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. 
 

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

51 / 82



VOTERINGSLISTA 
Kommunstyrelsen 

 

  

Sammanträdesdatum  
2022-09-01  

 

Voteringslista: § 292 
Ärende: Initiativärende om förbättring av krishantering och fördelning av eleffekt vid risk 
förransonering,  2022KS440 
 
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   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot X   
Roland Jonsson (MP), ledamot X   
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Rickard Rosengren (M), ersättare X   
Ingemar Lindblom (M), ersättare X   
Tony Wahl (C), ersättare X   
Thomas Gustafsson (S), ersättare X   
Resultat 12 1 0 
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Bilaga 7 till protokollet, kommunstyrelsen 2022-09-01 § 292 
 
 

 

 

2022-09-08 

RESERVATION kommunstyrelsen i Härryda 2022-09-01, 

Förbättring av krishantering och fördelning av eleffekt vid risk för ransonering  

Att kommunstyrelsen beslutade avslå initiativet om att ge information till ansvariga politiker om 
scenarier som det nu varnas för är beklagansvärt. Om vi inte förbereder oss inför den sannolikt 
mörka och kalla vinter som väntar står vi som samhälle dåligt rustade för att ta beslut i skarpt läge.  

För protokollet bifogas initiativet i helhet. 

För Sverigedemokraterna i Härryda 

Peter Arvidsson 
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Bilaga 7 till protokollet, kommunstyrelsen 2022-09-01 § 292 
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§ 293  Dnr 2017KS364 

Medfinansieringsavtal med Trafikverket angående produktionsavtal 
för utbyggnad av gång- och cykelväg längs Eskilsbyvägen  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens godkänner Medfinansieringsavtal mellan Trafikverket och Härryda 
kommun angående produktionsavtal av gång- och cykelväg utmed väg 542, Eskilsbyvägen.  
  
Kommunstyrelsen godkänner att trafikverksamhetens budget överskrids med 1 300 000 
kronor vilket finansieras inom ramen för kommunstyrelsens anslag. 
  
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektör att underteckna medfinansieringsavtalet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 29 maj 2017 § 176 att ingå avtal med Trafikverket gällande 
utbyggnad av gång- och cykelväg längs Eskilsbyvägen. Det finns tre undertecknade 
medfinansieringsavtal mellan Härryda kommun och Trafikverket. Den 8 juni 2017 tecknades 
ett avtal för planläggningsprocessen, den 17 juni 2019 tecknades ett avtal för produktion och 
den 30 november 2020 ett tilläggsavtal för planläggningsprocessen. 
  
Trafikverket har nu inkommit med en ny uppskattad produktionskostnad som uppgår till cirka 
5 500 000 kronor, (+ max 30% + indexuppräkning) där kommunen respektive Trafikverket 
bär vardera hälften av kostnaden. Detta innebär en produktionskostnad för Härryda kommun 
på 2 750 500 kronor. 
  
Det gamla produktionsavtalet på 3 600 000 kronor för produktionsprocessen, vilket innebär en 
produktionskostnad för Härryda kommun på 1 800 000 kronor, gäller inte längre och inga 
kostnader enligt avtalet har betalats ut till Trafikverket. 
  
Härryda kommun har år 2018 avsatt 2 800 000 kr för att täcka medfinansieringen av gång- 
och cykelväg längs Eskilsbyvägen. Det innefattar både produktion och planläggningsprocess. 
Kommunens upparbetade kostnader gäller planläggningsprocessen och uppgår till ca 1 060 00 
kr. 
  
Kostnadsökningen enligt det nya produktionsavtalet beräknas inte rymmas inom ramen för 
detta. För att täcka tillkommande kostnadsökning för Härryda kommun behöver projektet ett 
tillskott om 1 300 000 kr inklusive indexuppräkning som föreslås finansieras inom ramen för 
kommunstyrelsens totala anslag. 
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 3 maj 2022  
 Kommunstyrelsens beslut den 29 maj 2017 § 176 
 Medfinansieringsavtal produktion 2019-06-17 
 Nytt medfinansieringsavtal produktion 2022-04-26 
 Lägeskarta 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Voberg (M) föreslår med instämmande av Patrik Linde (S) att kommunstyrelsen, i 
enlighet med förvaltningens förslag, godkänner Medfinansieringsavtal mellan Trafikverket 
och Härryda kommun angående produktionsavtal av gång- och cykelväg utmed väg 542, 
Eskilsbyvägen. Per Vorberg föreslår vidare att kommunstyrelsen godkänner att 
trafikverksamhetens budget överskrids med 1 300 000 kronor vilket finansieras inom ramen 
för kommunstyrelsens anslag samt att kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektör att 
underteckna medfinansieringsavtalet. 
  

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

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

Ekonomisk månadsuppföljning för kommunstyrelsen per juni 2022  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner prognosen och beslutar att inte vidta ytterligare åtgärder. 
  
Kommunstyrelsen godkänner att 10 mnkr utöver budget disponeras för digitala satsningar 
inklusive hårdvara. 
  
Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige prognosen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Prognos för kommunen 
Totalt sett prognostiseras ett resultat för Härryda kommun om 304 mnkr för 2022 och med ett 
budgeterat resultat om 66 mnkr innebär det en positiv budgetavvikelse om 238 mnkr. I 
prognosen intäkter från exploateringsverksamheten med 140 mnkr. Resultatet exklusive 
exploateringsintäkter uppgår till 164 mnkr. 
  
Härryda kommun redovisar avsättning till pensioner enligt fullfondsmodell. Enligt lag ska 
blandmodellen tillämpas och när en justering till blandmodellen gjorts sjunker resultatet med 
19 mnkr till 285 mnkr. 
  
De finansiella målen för god ekonomisk hushållning mäts i rullande fyraårsperioder. 
Prognosen innebär att båda de finansiella målen uppfylls, både för 2022 och sett över en 
rullande fyraårsperiod. 
  
Finansförvaltningen redovisar en positiv budgetavvikelse om 75 mnkr, kommunstyrelsen 156 
mnkr (inklusive exploateringsintäkter om 140 mnkr), välfärdsnämnden 9 mnkr och politisk 
verksamhet -1,5 mnkr. 
  
Prognosen för årets investeringar uppgår till 206 mnkr, vilket ligger inom den av 
kommunfullmäktige fastställda ramen. 
  
Prognos för kommunstyrelsens verksamheter 
Nettokostnaden för nämnden prognostiseras till 117,8 mnkr, vilket avviker positivt med 155,7 
mnkr jämfört mot budget. I prognosen ingår intäkter från exploateringsverksamheten med 140 
mnkr och avvikelsen för kommunstyrelsen, exploateringsintäkter undantaget, uppgår till 15,7 
mnkr. 
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Kommunledning- och stödfunktioners överskott, 18,9 mnkr, förklaras främst av att det ännu 
inte fattats något beslut om att ta kommunstyrelsens reserv i anspråk och reserven uppgår 
under 2022 till 11 mnkr. Även för det nyinrättade friskvårdsbidraget prognostiseras överskott. 
  
Teknik- och förvaltningsstöd prognostiserar en negativ avvikelse om 2,7 mnkr. Det förklaras 
främst av att kommunfullmäktige under 2021 fattade ett beslut om att medge ett 
överskridande om 15 mnkr för underhållsåtgärder på fastigheter. Flera av underhållsarbetena 
pågår under 2022 och planerat underhåll beräknas överskrida budgeten. 
  
Samhällsbyggnad visar ett mindre underskott som förklaras av ökade konsultkostnader. 
  
I bilagan ”Månadsprognos per juni 2022, kommunstyrelsen” redovisas prognoser, avvikelser 
och vidtagna åtgärder. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 20 juni 2022 
 Månadsprognos per juni 2022, kommunstyrelsen 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 295  Dnr 2022KS310 

Svar på medborgarförslag att införa Bondens Marknad  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet. 
 

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

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 8 juli 2022  
 Medborgarförslag om att införa Bondens marknad  

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Voberg (M) föreslår att kommunstyrelsen bordlägger ärendet om svar på 
medborgarförslag att införa Bondens Marknad. 
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Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller förslaget och finner att så sker. 
 

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

Dokumenthanteringsplan måltidsservice, sektorn för teknik och 
förvaltningsstöd  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet. 
 

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

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 13 juni 2022  
 Dokumenthanteringsplan måltidsservice 
 Dokumenthanteringsplan måltidsservice 2018 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Voberg (M) föreslår att kommunstyrelsen bordlägger ärendet om dokumenthanteringsplan 
måltidsservice, sektorn för teknik och förvaltningsstöd. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller förslaget och finner att så sker. 
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Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 297  Dnr 2022KS154 

Redovisning av inkomna planbesked 2022  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen redovisar inkomna planbesked där prövning pågår. Ett planbesked har 
inkommit, 27 juni 2022, för Hulebäck 1:603 och Hulebäck 1:586. 
  

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

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Voberg (M) föreslår att kommunstyrelsen bordlägger ärendet om redovisning av inkomna 
planbesked 2022. 
  

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

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 298 

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

Reservation 
Peter Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet skriftligt i bilaga 8. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Peter Arvidsson (SD) har initierat ett ärende om att utreda kostnaden tillköp kollektivtrafik 
zon-A, 2022KS443. 
  

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

zon-A 
  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Patrik Linde (S) föreslår med instämmande av Håkan Eriksson (KD) att kommunstyrelsen 
bordlägger ärendet. 
  
Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen beslutar uppdrar åt förvaltningen att 
begära in pris från Västtrafik på att lösa zonproblematiken för resenärer som passerar 
taxezonsgräns. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att han kommer att ställa Patrik Lindes förslag om bordläggning mot 
att avgöra ärendet idag. Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag kommer 
ordföranden fråga om kommunstyrelsen bifaller Peter Arvidsson förslag. 
  
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång. 
  
Bordläggning och avgöra ärendet idag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att 
bordlägga ärendet. 
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Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att bordlägga ärendet 
Nej-röst för att avgöra ärendet idag 
  
Med 12 ja-röster och 1 nej-röst beslutar kommunstyrelsen att bordlägga ärendet. Hur var och 
en röstade framgår av omröstningslista 7. 
  
  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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Voteringslista: § 298 
Ärende: Initiativärende - utreda kostnaden tillköp kollektivtrafik zon-A,   
 
Omröstningslista 7 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
David Dinsdale (L), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande X   
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot X   
Roland Jonsson (MP), ledamot X   
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Rickard Rosengren (M), ersättare X   
Ingemar Lindblom (M), ersättare X   
Tony Wahl (C), ersättare X   
Thomas Gustafsson (S), ersättare X   
Resultat 12 1 0 
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Bilaga 8 till protokollet, kommunstyrelsen 2022-09-01 § 298 
 
 

 

 

2022-09-08 

RESERVATION kommunstyrelsen i Härryda 2022-09-01, 

Utreda kostnaden tillköp kollektivtrafik zon-A  

Flera partier med representation i Härrydas kommunfullmäktige säger sig vara positiva till att lösa 
den orättvisa Zon-indelningen för våra kollektivtrafikresenärer. Mot bakgrund av det finner 
sverigedemokraterna det anmärkningsvärt att kommunstyrelsen beslutade bordlägga initiativet. Att 
ta reda på vad det kostar att göra kommunalt tillköp, som många andra kommuner gör kan knappast 
förstöra några förhandlingar med Västtrafik. 

För protokollet bifogas initiativet i helhet. 

För Sverigedemokraterna i Härryda 

Peter Arvidsson 
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§ 299 

Initiativärende - undersök och utveckla kraven vid införande av 
språkkrav (svenska) i äldreomsorgen och hemtjänst 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet. 
  

Reservation 
Peter Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet skriftligt i bilaga 9.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Peter Arvidsson (SD) har initierat ett ärende om att undersök och utveckla kraven vid 
införande av språkkrav (svenska) i äldreomsorgen och hemtjänst, 2022KS442. 
  

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

införande av språkkrav (svenska) i äldreomsorgen och hemtjänst 
  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att förvaltningen utifrån 
förutsättningar nämnda i initiativärendet tillhandhåller välfärdsnämnden en rekommendation 
och konsekvensanalys utifrån ett praktiskt perspektiv gällande bättre definierade språkkrav 
inom äldreomsorgen och hemtjänst. 
  
Per Vorberg (M) föreslår i första hand att kommunstyrelsen bordlägger ärendet och att 
kommunstyrelsen i andra hand avslår Peter Arvidssons förslag. 
  
Patrik Linde (S) instämmer i Per Vorbergs förslag om att bordlägga ärendet. 
  

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

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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Voteringslista: § 299 
Ärende: Initiativärende - undersök och utveckla kraven vid införande av språkkrav (svenska) 
i äldreomsorgen och hemtjänst,   
 
Omröstningslista 8 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
David Dinsdale (L), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande X   
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot X   
Roland Jonsson (MP), ledamot X   
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Rickard Rosengren (M), ersättare X   
Ingemar Lindblom (M), ersättare X   
Tony Wahl (C), ersättare X   
Thomas Gustafsson (S), ersättare X   
Resultat 12 1 0 
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Bilaga 9 till protokollet, kommunstyrelsen 2022-09-01 § 299 
 
 

 

 

2022-09-08 

RESERVATION kommunstyrelsen i Härryda 2022-09-01, 

Språkkrav (svenska) i äldreomsorgen och hemtjänst 

9 av 10 partier med representation i Härrydas kommunfullmäktige anser det är ett ”mycket bra 
förslag” eller ”ganska bra förslag att ”Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara 
språktest i svenska” enligt SVT:s lokala valkompass för kommunen. Mot bakgrund av det finner 
sverigedemokraterna det anmärkningsvärt att kommunstyrelsen beslutade bordlägga ärendet. 

För protokollet bifogas initiativet i helhet. 

För Sverigedemokraterna i Härryda 

Peter Arvidsson 
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74 / 82



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-09-01 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 300  Dnr 2021KS689 

Delgivning av välfärdsnämndens beslut med anledning av 
granskning av intern kontroll i intäktsprocessen  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen delges välfärdsnämndens beslut om revisorernas granskning av intern 
kontroll i intäktsprocessen för välfärdsnämnden. Välfärdsnämnden noterade förvaltningens 
svar och godkände de åtgärder som förvaltningen redovisade med anledning av revisorernas 
granskning. 
  

Beslutsunderlag 
 Välfärdsnämndens beslut 1 juni 2022 § 124 
 Tjänsteskrivelse 4 maj 2022 
 Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i intäktsprocessen 25 oktober 2021 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 301  Dnr 2022KS68 

Delgivning av välfärdsnämndens beslut om ekonomisk 
månadsuppföljning, inklusive måluppföljning, per mars 2022  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen delges välfärdsnämndens beslut om ekonomisk månadsuppföljning per 
mars 2022. Välfärdsnämnden godkände prognosen och beslutade att inte vidta ytterligare 
åtgärder. 
  
Välfärdsnämnden prognostiserar en positiv avvikelse om 8,4 mnkr. Socialtjänsten avviker 
positivt med 5,8 mnkr och utbildning, kultur och fritid med 0,9 mnkr. I den totala prognosen 
ingår en resurs som inte är fördelad mellan sektorerna men som tillhör nämnden (1,7 mnkr). I 
prognosen antas att resursen inte förbrukas. 
  
Prognosen för årets investeringar uppgår till 19,4 mnkr vilket är samma som budgeterat. 
  

Beslutsunderlag 
 Välfärdsnämndens beslut 1 juni 2022 § 125 
 Tjänsteskrivelse 4 maj 2022 
 Månadsprognos per mars 2022 välfärdsnämnden 

 

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

76 / 82



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-09-01 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 302  Dnr 2022KS24 

Delgivningar 2022  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen delges följande: 

 Trafikverkets yttrande gällande detaljplan för del av Hulebäck 1:34 m.fl., ny skola i 
Djupedalsäng, Härryda kommun 

 Länsstyrelsens yttrande gällande deatljplan för Valborgs kulle Härryda, Kullbäckstorp 
2:470 m.fl. 

 Trafikverkets yttrande gällande detaljplan för Valborgs kulle, Kullbäckstorp 2:470 
m.fl., Bostäder och verksamheter i Mölnlycke, Härryda kommun 

 Granskningsyttrande över detaljplan för ny skola vid Djupedalsäng, Mölnlycke, i 
Härryda kommun 

 Kartläggning av påverkade våtmarker i Härryda kommun 
 Yttrande om Bollebygds kommuns bostadsförsöjningsprogram 2022-2026 
 Yttrande om Lerums kommuns bostadsförsöjningsprogram 2022-2030 
 Belysningsprogram för Härryda kommun 
 Protokoll ÖP-utskott 2022-05-30 §§ 31-34 
 Protokoll Landvetter Södra 2022-04-27 
 Härryda Energi AB Styrelseprotokoll 2022-05-23 
 RSG Förbundsstyrelsens beslut Delårsbokslut per mars 2022 
 Räddningstjänsten - Delårsrapport per mars 2022 
 Räddningstjänsten - Budget 2023 och plan 2024-2025 
 Protokoll Landvetter Södra 2022-06-15 
 GR - Årsredovisning 2021 och Rambudget 2023 
 Revisionsrapport för miljödiplomering teknik- och förvaltningsstöd 
 Samordningsförbundet Insjöriket Protokoll styrelsemöte 2022-06-10 
 GR - Verksamhetsövergång Validering Väst till Västra 
 Protokoll ÖP-utskott 2022-06-13 §§ 35-39 
 Protokoll ÖP-utskott 2022-06-27 §§ 40-41 
 Protokoll rådet för tillgänglighet och delaktighet 9 juni 2022 
 Överförmyndare i samverkan Fastställd budget 2023 
 Protokoll RFIO 2022-06-08 
 Protokoll pensionärsrådet 2022-06-14 
 Protokoll Styrelse HVAAB 2022-06-14 
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 Protokoll Styrelse HVAAB 2022-01-24 
 Protokoll Styrelse HVAAB 2022-02-21 
 Protokoll Styrelse HVAAB 2022-03-28 
 Protokoll Styrelse HVAAB 2022-05-17 
 Protokoll Bolagsstämma HVAAB 2022-05-17 
 Protokoll Förbo 2022-02-25 
 Protokoll Förbo konstituerande 2022-03-30 
 Protokoll Förbo årsstämma 2022-03-30 
 DOM tillstånd till deponi för inert avfall på fastigheterna Kärrsgärde 110 och 

Huvdaby 119 i Härryda kommun 
 Protokoll ÖP-utskottet 2022-08-15 §§ 42-45 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Voberg (M) föreslår att kommunstyrelsen bordlägger ärendet om delgivningar 2022. 
  

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

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 303  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 juni 2022, föreligger. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 304  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 22 augusti 2022, föreligger. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 305  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 19 augusti 2022 föreligger. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 306  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 21 juli 2022, föreligger. 
 

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