
KALLELSE
Kommunfullmäktige
Datum
2019-02-28

Tid: kl. 18:00-21:00
Plats: Råda Rum, Råda Församlingshem

Sammanträdet startar kl 18.00 med information från Förbo AB och därefter startar den 
allmänpolitiska debatten. Debattregler har skickats till gruppledarna och finns även som 
bilaga under ärendet. 

Ordförande
Roger Nordman (M)

Ledamöter
Per Vorberg (M)
Evalotta Liljenzin (M)
Grim Pedersen (M)
Kersti Lagergren (M)
Hans Larsson (M)
Mikael Johannison (M)
Sven Karlsson (M)
Rickard Rosengren (M)
Kristina Andrén (M)
Gunnar Häggström (M), vice ordförande
Jan Andersson (M)
Ulrika Nordenstam (M)
Maria Kornevik Jakobsson (C)
Ronny Sjöberg (C)
Gun Wågsjö (C)
Fredrik Mossmark (C)
David Dinsdale (L)
Ing-Marie Rydén Höök (L)
Anders Halldén (L)
Anita Anger (L)
Patrik Nordgren (KD)
Håkan Eriksson (KD)
Patrik Linde (S)
Gunilla Wathne (S)
Björn Magnusson (S), 2:e vice ordförande
Siw Hallbert (S)
Mikael Hallén (S)
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Ulla-Karin Johansson (S)
Robert Langholz (S)
Monica Bengtsson (S)
Oskar Sköld (S)
Wiwiann Niklasson (S)
Kerstin Sandberg (V)
Bengt Andersson (V)
Roland Jonsson (MP)
Marie Strid (MP)
Marcus Berggren (MP)
Ida Rosengren (MP)
Brita Dermark (KP)
Steinar Walsö-Kanstad (KP)
Calle Johansson (SD)
Boris Leimar (SD)
Patrik Strömsten (SD)
Leo Welter (SD)
Peter Arvidsson (SD)
Nina Sjöstedt (SD)
Anders Johansson (SD)
Jan Inge Forsberg (SP)
Kent Samuelsson (SP)
Lennart Winqvist (SP)

Ersättare
Ingemar Lindblom (M)
Bengt Johansson (M)
Eva Karlsson (M)
Hengameh Mokhtari Majid (M)
Weine Samuelsson (M)
Anders Norlin (M)
Karin Wickman (M)
Tony Wahl (C)
Elin Germgård (C)
Lars Magnus Frisk (L)
Erik Lagerström (L)
Madeleine Söderlund (KD)
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Inger Axelsson (KD)
Mats Werner (S)
Lena Fredriksson (S)
Jonas Andersson (S)
Ellen Svensson (S)
Ulrika Öst (S)
Bengt Johansson (V)
Björn Mattsson (V)
Ahmad Ahmadi (MP)
Christian Schmitt (MP)
Jan Gustafsson (KP)
Johan Wistrand (KP)
Bengt Hellgren (SD)
Nathalie Löfgren (SD)
Regina Strömstén (SD)
Inga-Lill Hellgren (SD)
Cecilia Grebert Flatow (SP)
Henrik Thyselius (SP)
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KALLELSE
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1. Upprop och val av protokolljusterare samt kungörande av tid och 
plats för justering

 

2. Information från Förbo AB om verksamheten 2018  

3. Allmänpolitisk debatt
2019KS105

 

4. Information från Håkan Jacobsson och Jessica Stenhoff angående 
godkännande av investeringsutgift

 

5. Godkännande av investeringsutgift och tecknande av utökat 
kontrakt med Svevia AB för byggnation av överföringsledningar 
för dricks- och spillvatten mellan Landvetter och Hindås, 
vattenverk i Hindås, intagsledningar och råvattenpumpstation samt 
högreservoar
2018KS117

 

6. Godkännande av marköverlåtelseavtal Landvetters-Backa 1:177
2018KS1066

 

7. Antagande av reglemente för valnämnden
2018KS539

 

8. Antagande av reglemente för välfärdsnämnden
2018VFN26

 

9. Besvarande av motion om införande av kommunala ordningsvakter
2018KS370

 

10. Besvarande av motion om minskade barngrupper i förskolan
2018KS553

 

11. Besvarande av motion om alla barns rätt till minst 20 timmar i 
förskola eller familjedaghem/pedagogisk omsorg
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2018KS556

12. Besvarande av motion om skolbarns fysiska "arbetsmiljö"
2018KS552

 

13. Besvarande av motion om införandet av arbetsmetoden Skolfam i 
Härryda kommun
2018KS554

 

14. Besvarande av motion om skolsköterskornas organisation
2018KS555

 

15. Besvarande av interpellation angående kommunens IT-säkerhet
2019KS91

 

16. Besvarande av interpellation - hur och när ska avloppsfrågan lösas 
på Bocköhalvön
2019KS90

 

17. Besvarande av interpellation om Landvetter Södra
2018KS1048

 

18. Remittering av medborgarförslag
2019KS64

 

19. Inkommen fråga
2019KS92

 

20. Avsägelse, Per Vorberg (M), samt fyllnadsval
2018KS786

 

21. Avsägelse, Björn Magnusson (S), samt fyllnadsval
2018KS786
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Allmänpolitisk debatt
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2019KS105
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 Läs mer på harryda.se 
För mer information, kontakta: 
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Allmänpolitisk debatt 
Den 28 februari är det dags för allmänpolitisk debatt i 

Härryda kommun. Ämnet är "Vision för Härryda". Varje 

parti gör inlägg om vad partierna tycker är viktigt att fånga i 

en vision för kommunen.  

 

 

Debattregler för allmänpolitisk debatt 

Vid den allmänpolitiska debatten ska nedanstående regler tillämpas. 

Reglerna kan även användas vid andra (större) debatter. Fullmäktiges 

presidium kommer då att föreslå detta i god tid före sammanträdet. 

 

Debatten startar med en introduktion från kommunfullmäktiges presidium 

 Varje parti som är representerat i fullmäktige reserveras tid till 

inledningsförfarande om 5 minuter.  

 

 Talarordningen i inledningen för partierna avgörs av antalet mandat i 

kommunfullmäktige. För partier med lika antal mandat är antalet 

röster i valet avgörande för ordningen. Se tabell nedan för 

talarordning. 

  

 Respektive gruppledare ansvarar för sitt partis inledning, alternativt 

utser gruppledaren vem som ska svara för inledningen. Gruppledaren 

informerar innan mötet kommunsekreteraren i kommunfullmäktige 

om vem som gör det första inlägget.  

 

 Replikrätten följer kommunfullmäktiges arbetsordning, § 14 andra 

stycket.  
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 Läs mer på harryda.se 
För mer information, kontakta: 

  

 

 

Moderaterna 13 mandat 5.767 röster 

Arbetarpartiet-Socialdemokraterna 10 mandat 4.689 röster 

Sverigedemokraterna   7 mandat 3.450 röster 

Liberalerna   4 mandat 2.012 röster 

Centerpartiet   4 mandat 1.916 röster 

Miljöpartiet de gröna   4 mandat 1.677 röster 

Sportpartiet   3 mandat 1.217 röster 

Vänsterpartiet   2 mandat 1.115 röster 

Kommunpartiet   2 mandat 1.000 röster 

Kristdemokraterna   2 mandat    922 röster 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES PRESIDIUM 

 

Roger Nordman 

Ordförande 
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Godkännande av 
investeringsutgift och tecknande av utökat 
kontrakt med Svevia AB för byggnation av 

överföringsledningar för dricks- och 
spillvatten mellan Landvetter och Hindås, 
vattenverk i Hindås, intagsledningar och 
råvattenpumpstation samt högreservoar

5

2018KS117
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-02-07

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 39      Dnr 2018KS117

Godkännande av en investeringsutgift och tecknande av utökat kontrakt 
med Svevia AB för byggnation av nya överföringsledningar för dricks- 
och spillvatten mellan Landvetter och Hindås, vattenverk i 
Hindås, intagsledningar och råvattenpumpstation samt högre 

 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 januari 2012 § 4 att Västra Nedsjön ska komplettera 
vattenförsörjningen med nytt vattenverk i Hindås och nya överföringsledningar mellan 
kommunens östra- och västra delar. I framtiden ska Hindås vattenverk tillsammans med det 
befintliga vattenverket i Finnsjön försörja hela kommunen med dricksvatten. 
 
Projektet är upphandlat som totalentreprenad och har partnering som samarbetsform. Projektet 
är uppdelat i fyra etapper: Överföringsledning mellan Landvetter-Hindås, Intagsledningar och 
råvattenpumpstation till vattenverket, högreservoar och vattenverk i Hindås.  
 
Kommunstyrelsen utsåg den 27 augusti 2018 § 286 företaget Svevia AB till entreprenör 
för deletapp 1:1. Härryda kommun och Svevia AB har tagit fram en tidplan och detaljerad 
kalkylerad budgetkostnad för hela projektet. Tidplanen innebär att alla fyra etapperna ska vara 
färdigställda till december 2022. Kalkylerad budgetkostnad är beräknad till 547 miljoner 
kronor.

Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 4 januari 2019.

Kommunstyrelsens behandling

Yrkanden
Peter Arvidsson (SD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige 
avslår förslaget till godkännande av investeringsutgift och tecknande av utökat kontrakt med 
Svevia AB.

Per Vorberg (M) yrkar med instämmande av Robert Langholz (S) att kommunstyrelsen 
föreslår att kommunfullmäktige godkänner investeringsutgift med 547 miljoner kronor för 
hela projektets fyra följande etapper: Överföringsledning mellan Landvetter-Hindås, 
Intagsledningar och råvattenpumpstation till vattenverket, Högreservoar och Vattenverk i 
Hindås, samt att

kommunfullmäktige uppdrar åt Håkan Jacobsson, sektorschef för samhällsbyggnad, att skriva 
under de fyra delkontraktshandlingarna inom ramen för godkänd investeringsutgift efter 
samråd med kommunstyrelsens presidium, med Svevia AB som totalentreprenör för projektet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-02-07

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

Proposition 
Efter ställd proposition på Per Vorbergs och Peter Arvidssons yrkanden finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige godkänner investeringsutgift med 547 miljoner kronor för hela 
projektets fyra följande etapper: Överföringsledning mellan Landvetter-Hindås, 
Intagsledningar och råvattenpumpstation till vattenverket, Högreservoar och Vattenverk i 
Hindås.  
 
Kommunstyrelsens beslut

Kommunfullmäktige uppdrar åt Håkan Jacobsson, sektorschef för samhällsbyggnad, att skriva 
under de fyra delkontraktshandlingarna inom ramen för godkänd investeringsutgift efter 
samråd med kommunstyrelsens presidium, med Svevia AB som totalentreprenör för projektet.

Mot beslutet reserverar sig Peter Arvidsson (SD).

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

Page 2 of 2Page 11 of 156



Sektorn för samhällsbyggnad
Jasna Brcic

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-01-04  2018KS117  340

Godkännande av en investeringsutgift och tecknande av utökat 
kontrakt med Svevia AB för byggnation av nya överföringsledningar 
för dricks- och spillvatten mellan Landvetter och Hindås, vattenverk i 
Hindås, intagsledningar och råvattenpumpstation samt högreservoar

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 30 januari 2012 § 4 att Västra Nedsjön ska 
komplettera vattenförsörjningen med nytt vattenverk i Hindås och nya 
överföringsledningar mellan kommunens östra- och västra delar. I framtiden ska Hindås 
vattenverk tillsammans med det befintliga vattenverket i Finnsjön försörja hela 
kommunen med dricksvatten. 
 
Projektet är upphandlat som totalentreprenad och har partnering som samarbetsform. 
Projektet är uppdelat i fyra etapper: Överföringsledning mellan Landvetter-Hindås, 
Intagsledningar och råvattenpumpstation till vattenverket, högreservoar och vattenverk i 
Hindås.  
 
Kommunstyrelsen utsåg den 27 augusti 2018 § 286 företaget Svevia AB till entreprenör 
för deletapp 1:1. Härryda kommun och Svevia AB har tagit fram en tidplan och detaljerad 
kalkylerad budgetkostnad för hela projektet. Tidplanen innebär att alla fyra etapperna ska 
vara färdigställda till december 2022. Kalkylerad budgetkostnad är beräknad till 547 
miljoner kronor. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner investeringsutgift med 547 miljoner kronor för hela 
projektets fyra följande etapper: Överföringsledning mellan Landvetter-Hindås, 
Intagsledningar och råvattenpumpstation till vattenverket, Högreservoar och Vattenverk i 
Hindås.  
 
Kommunfullmäktige uppdrar åt Håkan Jacobsson, sektorschef för samhällsbyggnad, att 
skriva under de fyra delkontraktshandlingarna inom ramen för godkänd investeringsutgift 
efter samråd med kommunstyrelsens presidium, med Svevia AB som totalentreprenör för 
projektet.
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Ärendet

Bakgrund  
Härryda kommuns huvudvattentäkt utgörs i dag av ytvattentäkten Finnsjön som försörjer 
Mölnlycke, Landvetter och Härryda med dricksvatten. I den kommunala 
vattenförsörjningen ingår även två grundvattentäkter, Rävlanda och Hällingsjö. 
Rävlandas vattenverk försörjer Rävlanda och Hindås med dricksvatten och Hällingsjös 
vattenverk försörjer Hällingsjö. De kommunala vattentäkterna står tillsammans för cirka 
80 % av dricksvattenförsörjningen i kommunen, vilket motsvarar vattenförsörjning 
för cirka 30 000 personer. Resterande del av kommuninnevånarna försörjs genom 
samfälligheter och enskilda vattentäkter. 
 
I regeringens miljöproposition 2000/01:130 poängteras betydelsen av att det tas fram 
kommunala vattenförsörjningsplaner för att garantera tillgången på dricksvatten på 
långsikt. 
 
Som en del i det kommunala arbetet med att uppfylla miljömålen och gällande 
lagstiftningen upprättade Härryda kommun en Vattenförsörjningsplan år 2009. Den 
sträcker sig över samma tidsperiod som den kommunala översiktsplanens längsta 
tidshorisont, det vill säga till år 2050.  
 
Utifrån vad som framkom i Vattenförsörjningsplan från år 2009 (KF 2009-10-
19 § 171) och Avloppsförsörjningsplanen från 2011 (KF 2011-06-20 § 80) restes också 
behovet av en överföringsledning för vatten och avlopp mellan Landvetter och Hindås, 
Hindås och Rävlanda samt Rävlanda och Hällingsjö. I VA-planerna lyfts upp att det är 
mest kostnadseffektivt att bygga samman orterna i östra delarna med västra delarna via 
överföringsledningar. Huvudmålet för planerna var att kunna erbjuda Härryda 
kommuninvånare och näringslivet säker vattenförsörjning och avloppsvattenhantering på 
lång sikt, dvs. med god beredskap både för nyanslutningar och för oförutsedda 
händelser. Med föreslagen lösning kan även Bollebygds kommun erbjudas anslutning till 
Gryaab via Härrydas ledningsnät för spillvatten.  
 
I VA-planerna lyftes även behovet av att ta hänsyn till kommunens planer och visioner 
för exploatering och utökning av verksamhetsområden i redan bebyggda områden och 
planerade områden i exempelvis den centrala delen av kommunen. Kopplat till detta 
lyftes även förväntad ökad befolkning och ökad anslutningsgrad, och då särskilt i 
kommunens centrala delar i Landvetter södra och vid Landvetter flygplats. Vidare togs 
upp behovet av förstärkt kommunal vatten- och avloppsförsörjning samt redundans i 
dricksvattenförsörjningen med två vattenverk som samverkar i dels den västra 
kommundelen och dels i den östra kommundelen som aspekter som talade för en 
överföringsledning. 
 
Utifrån Vattenförsörjningsplanen från år 2009 har kommunen tillsammans 
med Sweco Environment AB utrett fyra vattenförsörjningsalternativ avseende kvantitet 
och kvalitet. Dessa har även jämförts med möjligheten att köpa vatten från Göteborg 
Vatten. 
 
År 2009 har sektorn för samhällsbyggnad föreslagit, som bäst alternativ enligt 
utredningen, en ny ytvattentäkt i Västra Nedsjön med ett nytt vattenverk i Hindås med en 
medelproduktion på 75 1/s. Efter år 2050 skulle det vara möjligt att öka produktionen på 
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Hindås vattenverk med ytterligare 75 1/s till totalt 150 1/s. Det totala vattenbehovet i 
Härryda kommun beräknas år 2050 uppgå till cirka 125-1301/s. En befolkningsökning på 
1,5 % per år har varit en förutsättning i beräkningen. I beräkningen har också beaktats en 
ökad förbrukning vid Landvetter flygplats samt att en vattenkrävande verksamhet kan 
etableras i kommunen. 
 
Det bedöms även som det bästa vattenförsörjningsalternativ utifrån att 
kommunen idag inte har en heltäckande lösning för reservvattenförsörjning i händelse av 
att den ordinarie vattenförsörjningen slås ut. För Finnsjöns distributionsområde finns 
vattenledningar från Mölndal och Partille som temporärt täcker vattenbehovet men för 
vattentäkterna Rävlanda och Hällingsjö saknas reservvattenförsörjning. Detta alternativ 
ger också en leveranssäkerhet eftersom dricksvatten kan matas till 
gemensamt ledningsnät från två vattenverk.  
 
Investeringskostnaden för ett nytt vattenverk i Hindås och överföringsledningar 
uppskattades år 2011 med stöd av Sweco Environment AB till cirka 163 Mkr. Som 
underlag till kostnadskalkyl användes ombyggnadskostnader på Finnsjöns vattenverk 
i 2011 års pengavärde och konjunkturläge med en tidplan att driftsätta vattenverket 
2019. Det nya vattenverket avsågs bli ett systervattenverk till Finnsjön med en liknande 
reningsprocess. 
 
Fullmäktige godkände förslaget från sektorn för samhällsbyggnad och beslutade den 30 
januari 2012 § 4 att Västra Nedsjön ska komplettera framtida vatten försörjning med ett 
nytt ytvattenverk i Hindås och nya överföringsledningar för dricksvatten och 
spillvatten mellan kommunens östra och västra delar (dnr 2007/646 349). 
 
För att kunna få underlag till att detaljprojektera en vattenreningsprocess har sektorn för 
samhällsbyggnad med Sweco Environment AB utvärderat råvattenprover i 
Nedsjöarna. För att utvärdera om den processen är bästa lösningen för råvattnet i 
Nedsjöarna genomfördes en pilotanläggning på Bocköhalvön under hösten 2017 till 
sommaren 2018. 
 
I Östersund i december 2010 blev 20 000 personer magsjuka av dricksvatten. 
Kommuninvånarna tvingades koka kranvattnet i tre månader för att vattnet 
innehöll Cryptosporidium (tarmparasit). Åtgärden av händelsen kostade Östersunds 
kommun 220 miljoner kronor. På grund av denna händelse beslutade många kommuner i 
Sverige att säkra upp processerna i sina vattenverk. Det samma gjorde VA-
kollektivet i Härryda kommun och installerade UV-behandling (ultraviolett lampa) 
som en extra desinfektion som säkerhetsbarriär på Finnsjöns vattenverk. Under senare år 
har även membranteknik (UF - ultrafilter) kommit fram som en ännu säkrare 
mikrobiologisk barriär.  
 
För att installera ultrafilter till det nya vattenverket och möjliggöra 
en investering uppdaterades investeringsbudgeten 2017 med ca 80 mkr. För 
hela investeringsprojektet bedömdes en kostnad till ca 250 mkr för sektorn för 
samhällsbyggnad.  
 
Kommunen erhöll en utökad vattendom den 19 januari 2017 för bortledning av 
ytvatten (råvatten) för att kunna producera dricksvatten från Västra Nedsjön. Efter att den 
utökade vattendomen erhölls sammanställdes projektet med upphandlingsmaterial. 
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Upphandlingen innebar att projektet uppdelades i fyra etapper: 
1. Överföringsledning mellan Landvetter-Hindås. 
2. Intagsledningar och råvattenpumpstation till vattenverket. 
3. Högreservoar i Hindås 
4. Vattenverk i Hindås. 
 
Under 2018 blev projektet upphandlat med partnering som samarbetsform enligt lagen 
om offentlig upphandling (LOU).  
 
Nyckelkomponenter i en partnering som entreprenadform är: 

 Partnering bygger på ett förtroende engagemang mellan människor, vilket 
skapas genom tolerans och respekt för varandra och våra olika roller i projektet.  

 Partnering arbetar för att uppfylla projektets gemensamma mål i första hand och 
de egna intressena i andra hand.  

 Partnering arbetar med öppenhet, pålitlighet och ärlighet som ledord under hela 
projektet för att uppnå kvalitet och ställda krav på kostnadseffektivitet i 
levererade lösningar 

 I partnering får de medverkande i projektet möjlighet att komma in i ett skede 
när det finns bra förutsättningar att påverka utförandet för att uppnå bättre 
resultat.  

 I partnering ska samtliga inom projektet känna delaktighet, engagemang och 
arbetsglädje, vilket leder till en stolthet för det man åstadkommer.  

 
Kommunstyrelsen utsåg den 27 augusti 2018 § 286 Svevia AB till entreprenör för 
deletapp 1:1. 
 
I oktober 2018 har sektorschef för samhällsbyggnad, Håkan Jacobsson och Svevia AB 
skrivit under ett Samverkansavtal som grundas på synsätt och riktlinjer, i enlighet med 
nyckelkomponenterna i partnering som entreprenadform.  

Nuläge i projektet 

I Etapp 1 pågår detaljprojektering av nya överföringsledningar för dricks- och spillvatten 
mellan Landvetter och Hindås och byggnation startas under våren 2019.  
 
I Etapp 2 och 3 - Intagsledningar och råvattenpumpstation och högreservoaren i 
Hindås är sen tidigare detaljprojekterade och har godkända bygglov. Nästa steg är att ett 
avtal med Svevia AB upprättas för att starta byggfasen.  
 
Etapp 4 - Under första kvartalet av 2019 ska VA-kollektivet tillsammans 
med Sweco Environment AB komma fram till ett förslag på vattenreningsprocess för 
Hindås vattenverk. Då ska, efter bestämd reningsprocess, detaljprojektering startas upp 
och utformning av vattenverksbyggnaden efter att detaljplanen har vunnit laga kraft 
under våren 2019. 
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För att klara tidplanen som möjliggör driftstart av vattenverket till december 2022 bör 
alla fyra etapper påbörjas parallellt för att effektivisera projektet.  
 
En projektorganisation är tillsatt med Härryda kommun och Svevia AB. 
 
Härryda kommun och Svevia AB har tillsammans tagit fram en tidplan och detaljerad 
kalkylerad budgetkostnad för hela projektet. Enligt tidplan ska alla fyra etapperna vara 
färdigställda till december 2022. 
 
Kalkylerad budgetkostnad är beräknad till 547 miljoner kronor. 

 
Ekonomi 
VA-kollektivets ekonomi  
Kommunfullmäktige beslutade den 19 november 2018 § 190 om planer och budget där 
antagen budget för samhällsbyggnadssektorn, vattenverksamheten till projektet är 
250 miljoner kronor. 
 
Svevia AB och Härryda kommun har i en projektgrupp för upphandlingar arbetat 
tillsammans och tagit fram en ny detaljerad kalkylerad budgetkostnad för hela projektet. 
För alla etapper 1- 4 är en budgetkostnad beräknad till 547 miljoner kronor i 2018 års 
prisnivå, att jämföra med tidigare 2011 års priser.  
 
I totala budgetkostnaden är även egna följande kostnader inkluderade enligt nedan, 

 Egen tidsredovisad personal i Härryda är en projektledare, en delprojektledare, 
ekonomiskt stöd, VA-teknisk och kvalitetsstöd till budgetkostnad 

 Tidigare upparbetade kostnader som avser förstudier för vattenförsörjningsplan i 
kommunen, tekniska utredningar, förrättningskostnader, vattendom, 
projekteringar 

För att ta höjd för kommande avskrivningar och räntekostnader för projektet om totalt 
22 miljoner kronor behöver VA-taxan höjas med ca 35 % från och med 2023 från 2018 
års avgiftsnivå. Som ett alternativ till att höja taxan med 35 % till 2023 finns möjligheten 
att höja med 10-12% årligen 2020-2022. För en fastighetsägare innebär en 
taxehöjning med 12 %, ca 800 kr per år. För fastighetsägare i Härryda kommun med 2018 
års VA-avgifter med hustyp A (enbostadshus, t ex villa) är kostnaden 6 900 kr per år och 
med en höjning på 35 % blir årskostnaden år 2022 ca 9300 kr. Som kostnadsjämförelse 
för 2018 års VA-avgifter med hustyp A har Kungälvs kommun 9 600 kr per år, Lerums 
kommun 8 600 kr per år, Partilles kommun 6 200 kr per år, Marks kommun 8700 kr per 
år, Ales kommun 8 400 kr per år och Tjörns kommun 11 800 kr per år. 
Beslut om taxa tas upp i kommunfullmäktige inför varje årsskifte. 
 
Kommunfullmäktige godkände den 2 maj 2018 § 81 ansökan från Bollebygds kommun 
om delägarskap i Gryaab. Härryda kommun kan bli transitkommun för spillvatten från 
Bollebygd till Gryaab. Bollebygd kan bli fullvärdig ägare till Gryaab först till våren 2019 
efter beslut i Gryaabs styrelse. När Bollebygd kommun blir delägare kan ett avtal 
upprättas mellan Härryda och Bollebygd som innebär att Bollebygd kommun betalar en 
del av investeringen i projektet. 
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Härryda kommuns ekonomi  
Med stor sannolikhet kommer den ökande upplåningen att innebära att kommunens mål 
om en ökande soliditet inte kommer att uppnås de aktuella åren. Soliditeten kommer 
sannolikt istället att sjunka med 3-5 % under perioden beroende på en ökande upplåning 
till projektet.  
 
Ränta och avskrivningar kommer att bekostas av VA-kollektivet via justering av VA-
taxan. Detta gör att det andra finansiella målet, avseende resultatnivån, inte kommer att 
påverkas negativt. 
 
Den, förväntat, högre upplåningen kan på längre sikt påverka kommunkoncernens 
möjligheter att lånefinansiera kommande större projekt. 
 

Håkan Jacobsson 
Samhällsbyggnadschef                                             

Jessica Sténhoff  
Verksamhetschef vatten och avfall 

 
 
 
 
Bilagor 
              Utkast på fyra stycken delkontrakthandlingar för projektets fyra etapper: 

1. Kontrakthandling avseende Överföringsledning mellan Landvetter-Hindås. 
2. Kontrakthandling avseende Intagsledningar och råvattenpumpstation till 

vattenverket. 
3. Kontrakthandling avseende Högreservoar i Hindås 
4. Kontrakthandling avseende Vattenverk i Hindås. 
5. Samverkansavtal mellan Härryda kommun och Svevia AB, daterad 2018-10-11.
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BESTÄLLNING FAS 1 

 
PROJEKT: Etapp 2 

Intagsledningar och råvattenpumpstation 

PROJEKTNUMMER: X141  
   

 

 1 (4) 

Denna beställning lyder under Samverkansavtalet mellan Härryda kommun och 
Svevia AB daterat 2018-10-11 och däri förtecknade handlingar. 

PARTER 

Härryda kommun 
Sektorn för samhällsbyggnad 

 
Svevia AB 

Skolvägen 1  Grimboåsen 5 

435 80 Mölnlycke  417 49 Göteborg 
Org. nr: 212000-1264 
Ombud: Håkan Jacobsson   

Nedan kallad Beställaren 

 Org.nr: 556768-9848 
Ombud: Anna-Karin Wärn  

Nedan kallad Entreprenören 

1.0 OMFATTNING 

I denna beställning ingår följande: 

Fas 1 – planerings-, utrednings- och projekteringsfas 

Under Fas 1 genomförs en kreativ planering, utredning och färdigprojektering för 

Fas 2 – se AFA.21. Detta arbete leds av E. Målsättningen är att skapa 

förutsättningar att genomföra projektet inom överenskommen tid, till rätt ekonomi 

och till önskad kvalitet.   

Systemhandlingar, granskningshandlingar, bygglovshandlingar, tidplaner och 

kalkyler kommer ligga till grund för entreprenadkontraktet mellan B och E i Fas 2. 

AF-del för Fas 2 tas fram gemensamt av beställaren och entreprenören under Fas 1 

för projektet. 

Förutsättningar 

Förutsättningar för etappernas genomförande – se AFB.17. 

För att samarbetet ska fortsätta krävs att de av parterna gemensamt framtagna 

målen uppnås och att Samverkansavtalet fungerar till full belåtenhet för 

Beställaren. 

Genomförande 

Innan byggnationen påbörjas ska tekniska beskrivningar och ritningar färdigställas 

så snart som möjligt för ansökan om el-abonnemang. Detaljprojekterings underlag 

skall av E uppdateras till bygghandlingar. 

Bygglov för intagsledningar och råvattenpumpstation har vunnit laga kraft. 

Råvattenpumpstationen ska vara utrustad med frekvensomformare till pumparna 

för att erhålla ett så jämt flöde som möjligt på ledningssträckan. 

1.1 INGÅENDE HANDLINGAR I DENNA BESTÄLLNING 

 

1. Samverkansavtalet daterat 2018-10-11  
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PROJEKT: Etapp 2 

Intagsledningar och råvattenpumpstation 

PROJEKTNUMMER: X141  
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2. Ändringar i ABT 06 som är upptagna i sammanstallningen i administrativa 

föreskrifter                                                                                                       

3. ABT 06 

4. Beställning, denna handling för Fas 1 

5. Förfrågningsunderlaget daterat 2018-02-09                                                    

6. E:s anbud 

7. Övriga handlingar (häri ingår komplett AF-del) 

2.0 PROJEKTMÅL  

Projektets mål framgår av punkt 5 i Samverkansavtalet. 

 3.0 PROJEKTORGANISATION 

Beställaren: 

Ombud: Håkan Jacobsson 

Projektledare Fas 2:  Jasna Brcic 

Förvaltare & driftansvarig: Pär Olausson 

Entreprenören: 

Ombud: Anna-Karin Wärn 

Projektchef:  Louise Trens  

Platschef: Gustav Engström 

Kalkyl:  Anders Haage 

Inköpare: Stephan Ekström 

Arbetsledare: Håkan Blixt 

Extern: 

Partneringledare:  Håkan Sundell (URKRAFT Partnering & Ledarskap) 

Övriga resurser: 

 Tillsätts i samråd mellan parterna.  

4.0 TID 

Arbetet i Fas 1 sker enligt gemensamt upprättad huvudtidplan daterad 2018-11-16. 

Entreprenaden ska vara godkänd i sin helhet senast 2020-09-30. 

Verksamheten ska ha tillträde till objektet 2020-09-30.  

5.0 ANSVAR 

 5.1  BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE (BAS-P) 

 Genom undertecknandet av denna beställning utses Entreprenören att under fas 1 

vara byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) av 

Page 19 of 156



 
BESTÄLLNING FAS 1 
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Intagsledningar och råvattenpumpstation 

PROJEKTNUMMER: X141  
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entreprenaden med de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3 § 7 a samt i 
anslutande föreskrifter. Se de administrativa föreskrifterna, AFD.1832. 

I övrigt se administrativa föreskrifterna, AFD.1832. 

5.2 FÖRSÄKRING  

Entreprenören ska ha de försäkringar som framgår av de administrativa 
föreskrifterna, AFD.54.  Entreprenören ska innan projektet påbörjas överlämna 
försäkringsbevis som styrker detta. 

6.0 EKONOMI 

6.1 ERSÄTTNING 

Ersättning utgår enligt de administrativa föreskrifterna, AFB.14 och AFD.61, 
Samverkansavtalet, punkt 8 samt för 2019 års priser aktuell timprislista daterad 

2018-12-05.  

Projektkostnaderna är fördelade enligt följande: 
     
Budgeterad självkostnad:   527 000 SEK 
 

6.2 FAKTURERING 

Månadsfakturering motsvarande värdet av utfört arbete.  

Vid fakturering enligt AFD.624 Fakturering ska följande anges, utställas på och 
skickas till: 

Härryda kommun                                                                                        
SHB0609 
Box 20 

435 21 Mölnlycke 

Fakturor ska märkas med ”Intagsledningar och råvattenpumpstation” 

                                                   
Referensnummer: SHB0609 

Projektnummer: X141_IV08 

Felaktiga fakturor betalas ej förrän kreditfaktura har erhållits. 

Fakturor ska innehålla uppgift om: 

 kontraktssummans storlek 

 tidigare fakturerade lyftningsbelopp 

 aktuellt lyftningsbelopp 

Upplägg och rutiner för redovisning av nedlagda kostnader ska utföras i samråd 

med Beställaren. 

Fakturering och utbetalningar ska ske direkt via antagen Entreprenör och ej via 

annat faktureringsbolag. 

Första fakturan förfaller inte till betalning förrän Beställaren erhållit föreskriven 

säkerhet enligt AFD.631. 
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PROJEKT: Etapp 2 

Intagsledningar och råvattenpumpstation 

PROJEKTNUMMER: X141  
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Denna beställning är upprättat i två (2) likalydande exemplar, varav parterna 
erhållit var sitt. Efter parternas påskrift gäller detta som beställning i ABT 06:s 
mening. Denna beställning får av Entreprenören ej överlåtas på annan entreprenör. 

 

 

 

201x-xx-xx  201x-xx-xx 

För  För 

Härryda kommun   Svevia AB 

 

 

______________________  ______________________ 

Håkan Jacobsson  Anna-Karin Wärn 

samhällsbyggnadschef/Ombud arbetschef/Ombud 
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PROJEKT: Etapp 3 

Högvattenreservoar i Hindås 

PROJEKTNUMMER: X077  
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Denna beställning lyder under Samverkansavtalet mellan Härryda kommun och 
Svevia AB daterat 2018-10-11 och däri förtecknade handlingar. 

PARTER 

Härryda kommun 
Sektorn för samhällsbyggnad 

 
Svevia AB 

Skolvägen 1  Grimboåsen 5 

435 80 Mölnlycke  417 49 Göteborg 
Org. nr: 212000-1264 
Ombud: Håkan Jacobsson   

Nedan kallad Beställaren 

 Org.nr: 556768-9848 
Ombud: Anna-Karin Wärn  

Nedan kallad Entreprenören 

1.0 OMFATTNING 

I denna beställning ingår följande: 

Fas 1 – planerings-, utrednings- och projekteringsfas 

Under Fas 1 genomförs en kreativ planering, utredning och färdigprojektering för 

Fas 2 – se AFA.21. Detta arbete leds av E. Målsättningen är att skapa 

förutsättningar att genomföra projektet inom överenskommen tid, till rätt ekonomi 

och till önskad kvalitet.   

Systemhandlingar, granskningshandlingar, bygglovshandlingar, tidplaner och 

kalkyler kommer ligga till grund för entreprenadkontraktet mellan B och E i Fas 2. 

AF-del för Fas 2 tas fram gemensamt av beställaren och entreprenören under Fas 1 

för projektet. 

Förutsättningar 

Förutsättningar för etappernas genomförande – se AFB.17. 

För att samarbetet ska fortsätta krävs att de av parterna gemensamt framtagna 

målen uppnås och att Samverkansavtalet fungerar till full belåtenhet för 

Beställaren. 

Genomförande 

Innan byggnationen påbörjas ska tekniska beskrivningar och ritningar färdigställas 

så snart som möjligt för ansökan om el-abonnemang. 

Detaljprojekterings underlag skall av E uppdateras till bygghandlingar. 

Bygglov för högreservoar i Hindås har vunnit laga kraft. 

1.1 INGÅENDE HANDLINGAR I DENNA BESTÄLLNING  

Om det i kontraktshandlingarna förekommer motstridiga uppgifter gäller den 

rangordning som följer av Samverkansavtalet under punkten 3. 

Utöver ingående handlingar i Samverkansavtalet ingår nedan förtecknade 
handlingar i denna beställning: 

 

1. Samverkansavtalet daterat 2018-10-11  
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2. Ändringar i ABT 06 som är upptagna i sammanstallningen i administrativa 

föreskrifter  

3. ABT 06 

4. Beställning, denna handling för Fas 1 

5. Förfrågningsunderlaget daterat 2018-02-09                                                      

6. E:s anbud 

7. Övriga handlingar (häri ingår komplett AF-del) 

2.0 PROJEKTMÅL  

Projektets mål framgår av punkt 5 i Samverkansavtalet. 

 3.0 PROJEKTORGANISATION 

Beställaren: 

Ombud: Håkan Jacobsson 

Projektledare Fas 2:  Jasna Brcic 

Förvaltare & driftansvarig: Pär Olausson 

Entreprenören: 

Ombud: Anna-Karin Wärn 

Projektchef: Louise Trens 

Platschef:  Gustav Engström 

Kalkyl:  Anders Haage 

Inköpare:  Stephan Ekström 

Arbetsledare: Håkan Blixt 

Extern: 

Partneringledare:  Håkan Sundell (URKRAFT Partnering & Ledarskap) 

Övriga resurser: 

 Tillsätts i samråd mellan parterna.  

4.0 TID 

Arbetet i Fas 1 sker enligt gemensamt upprättad huvudtidplan daterad 2018-11-16. 

Entreprenaden ska vara godkänd i sin helhet senast 2020-06-30. 

Verksamheten ska ha tillträde till objektet 2020-06-30.  

5.0 ANSVAR 

 5.1  BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE (BAS-P) 

 Genom undertecknandet av denna beställning utses Entreprenören att under fas 1 
vara byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) av 
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PROJEKT: Etapp 3 

Högvattenreservoar i Hindås 

PROJEKTNUMMER: X077  
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entreprenaden med de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3 § 7 a samt i 
anslutande föreskrifter. Se de administrativa föreskrifterna, AFD.1832. 

I övrigt se administrativa föreskrifterna, AFD.1832. 

5.2 FÖRSÄKRING  

Entreprenören ska ha de försäkringar som framgår av de administrativa 
föreskrifterna, AFD.54.  Entreprenören ska innan projektet påbörjas överlämna 
försäkringsbevis som styrker detta. 

6.0 EKONOMI 

6.1 ERSÄTTNING 

Ersättning utgår enligt de administrativa föreskrifterna, AFB.14 och AFD.61, 
Samverkansavtalet, punkt 8 samt för 2019 års priser aktuell timprislista daterad 

2018-12-05.  

Projektkostnaderna är fördelade enligt följande: 
  
Budgeterad självkostnad:   173 000 SEK 
 

6.2 FAKTURERING 

Månadsfakturering motsvarande värdet av utfört arbete.  

Vid fakturering enligt AFD.624 Fakturering ska följande anges, utställas på och 
skickas till: 

Härryda Kommun                                                                                          
SHB0609 
Box 20 

435 21 Mölnlycke 

Fakturor ska märkas med ”Högvattenreservoar i Hindås” 

Referensnummer: SHB0609 

Projektnummer: X077_IV08 

Felaktiga fakturor betalas ej förrän kreditfaktura har erhållits. 

Fakturor ska innehålla uppgift om: 

 kontraktssummans storlek 

 tidigare fakturerade lyftningsbelopp 

 aktuellt lyftningsbelopp 

Upplägg och rutiner för redovisning av nedlagda kostnader ska utföras i samråd 

med Beställaren. 

Fakturering och utbetalningar ska ske direkt via antagen Entreprenör och ej via 

annat faktureringsbolag. 

Första fakturan förfaller inte till betalning förrän Beställaren erhållit föreskriven 

säkerhet enligt AFD.631. 
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Denna beställning är upprättat i två (2) likalydande exemplar, varav parterna 
erhållit var sitt. Efter parternas påskrift gäller detta som beställning i ABT 06:s 
mening. Denna beställning får av Entreprenören ej överlåtas på annan entreprenör. 

 

 

 

201x-xx-xx  201x-xx-xx 

För  För 

Härryda kommun   Svevia AB 

 

 

______________________  ______________________ 

Håkan Jacobsson  Anna-Karin Wärn 

samhällsbyggnadschef/Ombud arbetschef/Ombud 
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Vattenverk i Hindås 

PROJEKTNUMMER: X076  
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Denna beställning lyder under Samverkansavtal mellan Härryda kommun och 
Svevia AB daterat 2018-10-11 och däri förtecknade handlingar. 

PARTER 

Härryda kommun 
Sektorn för samhällsbyggnad 

 
Svevia AB 

Skolvägen 1  Grimboåsen 5 

435 80 Mölnlycke  417 49 Göteborg 
Org. nr: 212000-1264 
Ombud: Håkan Jacobsson   

Nedan kallad Beställaren 

 Org.nr: 556768-9848 
Ombud: Anna-Karin Wärn  

Nedan kallad Entreprenören 

1.0 OMFATTNING 

I denna beställning ingår följande: 

Fas 1 – planerings-, utrednings- och projekteringsfas 

Under Fas 1 genomförs en kreativ planering, utredning och färdigprojektering för 

Fas 2 – se AFA.21. Detta arbete leds av E. Målsättningen är att skapa 

förutsättningar att genomföra projektet inom överenskommen tid, till rätt ekonomi 

och till önskad kvalitet.   

Systemhandlingar, granskningshandlingar, bygglovshandlingar, tidplaner och 

kalkyler kommer ligga till grund för entreprenadkontraktet mellan B och E i Fas 2. 

AF-del för Fas 2 tas fram gemensamt av beställaren och entreprenören under Fas 1 

för projektet. 

Förutsättningar 

Förutsättningar för etappernas genomförande – se AFB.17. 

För att samarbetet ska fortsätta krävs att de av parterna gemensamt framtagna 

målen uppnås och att Samverkansavtalet fungerar till full belåtenhet för 

Beställaren. 

Genomförande 

Innan byggnationen påbörjas ska tekniska beskrivningar och ritningar 

färdigställas så snart som möjligt. 

Vattenverket är inte detaljprojekterad. En förstudie pågår för att bestämma 

hur reningsprocessen ska utformas där Sweco är projektör. Ett arbete med en 

ny detaljplan pågår där det finns en arkitektonisk utformning av vattenverket. 

Detaljprojektering av VV Hindås är redan beställt av Sweco förutom 

byggkonstruktion (K-delen) som utförs av E. Detaljprojektering skall utgöra 

underlag till bygghandlingar.                                                        

1.1 INGÅENDE HANDLINGAR I DENNA BESTÄLLNING  

Om det i kontraktshandlingarna förekommer motstridiga uppgifter gäller den 
rangordning som följer av Samverkansavtalet under punkten 3. 
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Utöver ingående handlingar i Samverkansavtalet ingår nedan förtecknade 
handlingar i denna beställning: 

 

1. Samverkansavtalet daterat 2018-10-11  

2. Ändringar i ABT 06 som är upptagna i sammanstallningen i administrativa 

föreskrifter  

3. ABT 06 

4. Beställning, denna handling för Fas 1 

5. Förfrågningsunderlaget daterat 2018-02-09                                                      

6. E:s anbud 

7. Övriga handlingar (häri ingår komplett AF-del) 

2.0 PROJEKTMÅL  

Projektets mål framgår av punkt 5 i Samverkansavtalet. 

 3.0 PROJEKTORGANISATION 

Beställaren: 

Ombud: Håkan Jacobsson 

Projektledare Fas 2:  Jasna Brcic 

Förvaltare & driftansvarig: Pär Olausson 

Entreprenören: 

Ombud: Anna-Karin Wärn 

Projektchef:  Louise Trens 

Platschef:  Inte tillsatt 

Kalkyl: Inte tillsatt 

Inköpare: Inte tillsatt   

Arbetsledare: Inte tillsatt 

Extern: 

Partneringledare:  Håkan Sundell (URKRAFT Partnering & Ledarskap) 

Övriga resurser: 

 Tillsätts i samråd mellan parterna.  

4.0 TID 

Arbetet i Fas 1 sker enligt gemensamt upprättad huvudtidplan daterad 2018-11-16. 

Entreprenaden ska vara godkänd i sin helhet senast 201x-xx-xx. 

Verksamheten ska ha tillträde till objektet 201x-xx-xx.  

5.0 ANSVAR 
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 5.1  BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE (BAS-P) 

 Genom undertecknandet av denna beställning utses Entreprenören att under fas 1 

vara byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) av 
entreprenaden med de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3 § 7 a samt i 
anslutande föreskrifter. Se de administrativa föreskrifterna, AFD.1832. 

I övrigt se administrativa föreskrifterna, AFD.1832. 

5.2 FÖRSÄKRING  

Entreprenören ska ha de försäkringar som framgår av de administrativa 
föreskrifterna, AFD.54.  Entreprenören ska innan projektet påbörjas överlämna 
försäkringsbevis som styrker detta. 

6.0 EKONOMI 

6.1 ERSÄTTNING 

Ersättning utgår enligt de administrativa föreskrifterna, AFB.14 och AFD.61, 

Samverkansavtalet, punkt 8 samt för 2019 års priser aktuell timprislista daterad 
2018-12-05.  

Projektkostnaderna är fördelade enligt följande: 
     
Budget för Fas 1: Kan inte utges i dagens läge SEK 

6.2 FAKTURERING 

Månadsfakturering motsvarande värdet av utfört arbete.  

Vid fakturering enligt AFD.624 Fakturering ska följande anges, utställas på och 
skickas till: 

SHB0609 

Box 20 

435 21 Mölnlycke 

Fakturor ska märkas med ”Vattenverket i Hindås” 

Referensnummer: SHB0609 

Projektnummer: X076_IV08 

Felaktiga fakturor betalas ej förrän kreditfaktura har erhållits. 

Fakturor ska innehålla uppgift om: 

 kontraktssummans storlek 

 tidigare fakturerade lyftningsbelopp 

 aktuellt lyftningsbelopp 

Upplägg och rutiner för redovisning av nedlagda kostnader ska utföras i samråd 

med Beställaren. 

Fakturering och utbetalningar ska ske direkt via antagen Entreprenör och ej via 

annat faktureringsbolag. 

Första fakturan förfaller inte till betalning förrän Beställaren erhållit föreskriven 

säkerhet enligt AFD.631. 
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BESTÄLLNING FAS 1 

 
PROJEKT: Etapp 4 
Vattenverk i Hindås 

PROJEKTNUMMER: X076  
   

 

 4 (4) 

 

Denna beställning är upprättat i två (2) likalydande exemplar, varav parterna 
erhållit var sitt. Efter parternas påskrift gäller detta som beställning i ABT 06:s 
mening. Denna beställning får av Entreprenören ej överlåtas på annan entreprenör. 

 

 

 

201x-xx-xx  201x-xx-xx 

För  För 

Härryda kommun   Svevia AB 

 

 

______________________  ______________________ 

Håkan Jacobsson  Anna-Karin Wärn 

samhällsbyggnadschef/Ombud arbetschef/Ombud 
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BESTÄLLNING FAS 2 

 
PROJEKT: Deletapp 1:1 

Överföringsledningar mellan Landvetter och Hindås 

PROJEKTNUMMER: X075  
   

 

 1 (4) 

 

 

Denna beställning lyder under Samverkansavtalet mellan  

Härryda kommun och Svevia AB daterat 2018-10-11 och däri förtecknade 
handlingar. 

PARTER 

Härryda kommun 
Sektorn för samhällsbyggnad 

 
Svevia AB 

Skolvägen 1  Grimboåsen 5 
435 80 Mölnlycke  417 49 Göteborg 

Org. nr: 212000-1264 
Ombud: Håkan Jacobsson   

Nedan kallad Beställaren 

 Org.nr: 556768-9848 
Ombud: Anna-Karin Wärn  

Nedan kallad Entreprenören 

1.0 OMFATTNING 

I denna beställning ingår följande: 

Fas 2 – produktionsfas 

Produktionen ska utföras i överensstämmelse med de mål, intentioner och 

riktlinjer som framgår av Samverkansavtalet.  

Under Fas 2 sker färdigställande av bygghandlingar och praktiskt genomförande av 

byggnationen som omfattar produktion, provning, besiktning och avslut. Fas 2 

innefattar även överlämnande till drift och förvaltning samt uppföljningar under 

garantitiden samt löpande åtgärder av eventuella garantiåtgärder.   

Förutsättningar 

Förutsättningar för etappernas genomförande – se AFB.17. 

Arbetet kommer att utföras etappvis, se AFA.21. Varje etapp ska utvärderas, vilket 

kan resultera i att arbetet avbryts. För att samarbetet ska fortsätta krävs att de av 

parterna gemensamt framtagna målen uppnås och att Samverkansavtal fungerar 

till full belåtenhet för Beställaren. 

Genomförande 

Innan byggnationen påbörjas ska tekniska beskrivningar och ritningar färdigställas 

så snart som möjligt för ansökan om bygglov och el-abonnemang för samtliga 

avloppspumpstationer. 

En standardstation ska tas fram som utförs så alla nio avloppspumpstationerna kan 

byggas i serie på fabrik och är anpassade för att klara kapaciteten i flöde på 

samtliga stationer.  

Detaljprojektering för dricksvatten- och spillvattenledningarna ska starta parallellt 

med projekteringen av pumpstationerna med början i Landvetter. Byggnationen 

börjar med att anlägga en ny spillvattenledning TA 560 PE från inkopplingsstället i 
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BESTÄLLNING FAS 2 

 
PROJEKT: Deletapp 1:1 

Överföringsledningar mellan Landvetter och Hindås 

PROJEKTNUMMER: X075  
   

 

 2 (4) 

Landvetter till befintligt spillvattennät till AP1. Efter att delsträckan är klar utförs 

provningar och kontroller för att sedan ta den i drift för provning innan 

slutbesiktning.  

1.1 INGÅENDE HANDLINGAR I DENNA BESTÄLLNING  

Om det i kontraktshandlingarna förekommer motstridiga uppgifter gäller den 

rangordning som följer av samverkansavtalet under punkten 3. 

Utöver ingående handlingar i Samverkansavtalet ingår nedan förtecknade 
handlingar i denna beställning: 

Kompletterad AF-del daterad 2019-02-18 

1.2 TIDIGARE INGÅNGNA AVTAL 

 I och med undertecknandet av detta avtal anses även tidigare undertecknat 
Samverkansavtal daterat 2018-10-11 ingå i kontraktsarbetena. 

2.0 PROJEKTMÅL  

Projektets mål framgår av punkt 5 i Samverkansavtalet. 

 3.0 PROJEKTORGANISATION 

Beställaren: 

Ombud: Håkan Jacobsson 

Projektledare Fas 2:  Jasna Brcic 

Delprojektledare Fas 2: Ricardo Silva Da Lage  

Förvaltare & driftansvarig: Pär Olausson 

Entreprenören: 

Ombud: Anna-Karin Wärn 

Projektchef: Louise Trens  

Platschef: Anders Hammar 

Kalkyl: Anders Haage 

Kvalificerad Inköpare: Stephan Ekström 

Arbetsledare: Patrik Bylund 
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BESTÄLLNING FAS 2 

 
PROJEKT: Deletapp 1:1 

Överföringsledningar mellan Landvetter och Hindås 

PROJEKTNUMMER: X075  
   

 

 3 (4) 

Extern: 

Partneringledare:  Håkan Sundell (URKRAFT Partnering & Ledarskap) 

Övriga resurser 

Övriga resurser tillsätts i samråd mellan parterna. 

4.0 TID 

Arbetet i Fas 2 Deletapp 1:1 sker enligt gemensamt upprättad tidplan daterad 
2019-02-06. 

Entreprenaden Etapp 1 ska vara godkänd i sin helhet senast 2022-06-30. 

Verksamheten ska ha tillträde till objektet per varje deletapp efter varje godkänd 
besiktning. Deletapp 1:1 2019-05-13.  

5.0 ANSVAR 

 5.1  BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE (BAS-P OCH BAS-U) 

 Genom undertecknandet av detta kontrakt utses Entreprenören att under fas 2 vara 
byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) samt 

byggarbetsmiljösamordnare för utförandet (BAS-U) av entreprenaden med de 
uppgifter som anges i arbetsmiljölagen samt i anslutande föreskrifter.  

I övrigt se administrativa föreskrifterna, AFD.1832. 

5.2 FÖRSÄKRING  

Entreprenören ska ha de försäkringar som framgår av de administrativa 
föreskrifterna, AFD.54.  Entreprenören ska innan projektet påbörjas överlämna 
försäkringsbevis som styrker detta. 

6.0 EKONOMI 

6.1 ERSÄTTNING 

Ersättning utgår enligt de administrativa föreskrifterna, AFB.14 och AFD.61, 
Samverkansavtalet, punkt 8 samt för 2019 års priser aktuell timprislista daterad 

2018-12-05.  

Vid första lyftet av ersättning enligt detta kontrakt faktureras även 

entreprenörsarvode för Fas 1. Kostnader för fas 1 Etapp 1:1 är inräknade i nedan 

kostnader. 

Projektkostnaderna är fördelade enligt följande: 
     
Rörlig del Deletapp 1:1 Fas 1 och Fas 2  27 565 150 SEK 
Fast del deletapp 1:1 Fas 1 och Fas 2  2 756 515 SEK 

 

 

6.2 FAKTURERING 

Månadsfakturering motsvarande värdet av utfört arbete.  
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BESTÄLLNING FAS 2 

 
PROJEKT: Deletapp 1:1 

Överföringsledningar mellan Landvetter och Hindås 

PROJEKTNUMMER: X075  
   

 

 4 (4) 

Vid fakturering enligt AFD.624 Fakturering ska följande anges, utställas på och 
skickas till: 

Härryda kommun 

SHB0609 

Box 20 

435 21 Mölnlycke 

Fakturor ska märkas med ”Överföringsledningar Landvetter-Hindås” 

Referensnummer: SHB0609 

Projektnummer: X075_IV08 

Felaktiga fakturor betalas ej förrän kreditfaktura har erhållits. 

Fakturor ska innehålla uppgift om: 

 kontraktssummans storlek 

 tidigare fakturerade lyftningsbelopp 

 aktuellt lyftningsbelopp 

Upplägg och rutiner för redovisning av nedlagda kostnader ska utföras i samråd 

med Beställaren. 

Fakturering och utbetalningar ska ske direkt via antagen Entreprenör och ej via 

annat faktureringsbolag. 

Första fakturan förfaller inte till betalning förrän Beställaren erhållit föreskriven 

säkerhet enligt AFD.631. 

 

Denna beställning är upprättat i två (2) likalydande exemplar, varav parterna 
erhållit var sitt. Efter parternas påskrift gäller detta som beställning i ABT 06:s 
mening. Denna beställning får av Entreprenören ej överlåtas på annan entreprenör. 

 

 

 

201x-xx-xx  201x-xx-xx 

För  För 

Härryda kommun   Svevia AB 

 

 

______________________  ______________________ 

Håkan Jacobsson  Anna-Karin Wärn 

samhällsbyggnadschef/Ombud arbetschef/Ombud 
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Godkännande av marköverlåtelseavtal 
Landvetters-Backa 1:177

6

2018KS1066
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-02-07

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 38      Dnr 2018KS1066

Marköverlåtelseavtal Landvetters-Backa 1:177 

 
Under tredje kvartalet 2018 genomförde Härryda kommun en markanvisningstävling för 
fastigheten Landvetters-Backa 1:177 i Landvetters-Backa östra etapp 1. Kommunstyrelsen 
beslutade den 24 september 2018 § 343 att utse MS Strand AB till vinnare i 
markanvisningstävlingen. Projektet omfattar 40 lägenheter i flerbostadshus upplåtna med 
hyresrätt.

Detaljplanen för området vann laga kraft den 11 april 2015 och fastighetsbildning är 
genomförd i enlighet med gällande detaljplan. All teknisk service är utbyggd inom 
planområdet.

Sektorn för samhällsbyggnad har upprättat förslag till marköverlåtelseavtal med MS Strand 
AB. Avtalsförslaget grundar sig bl.a. på förutsättningar och krav som förmedlats i samband 
med markanvisningstävlingen. MS Strand AB förbinder sig att genom avtalet uppföra 40 
lägenheter i flerbostadshus upplåtna med hyresrätt. Marken överlåts till MS Strand AB för en 
köpeskilling om 7 100 000 kronor inklusive gatukostnader och kostnader för VA-anslutning. 
Köpeskillingen är baserad på en oberoende värdering. Tillträdesdag till markområdet är den 1 
april 2019. MS Strand AB ska senast inom 6 månader från tillträdesdagen i huvudsak ha 
påbörjat byggnation av bostadshus. MS Strand AB ska genom tecknande av hyresavtal 
upplåta ca 14 lägenheter inom markområdet till kommunen.

Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 27 december 2018.

Kommunstyrelsens behandling

Yrkanden
Peter Arvidsson (SD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige 
avslår förslaget till marköverlåtelseavtal.

Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner 
marköverlåtelseavtal mellan Härryda kommun och MS Strand AB enligt föreliggande förslag, 
samt att under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner marköverlåtelseavtalet 
uppdrar kommunstyrelsen åt samhällsbyggnadschef Håkan Jacobsson och mark- och 
bostadschef Kristina Englund att underteckna avtalet.

Proposition 
Efter ställd proposition på Per Vorbergs och Peter Arvidssons yrkanden finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-02-07

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige godkänner marköverlåtelseavtal mellan Härryda kommun och MS 
Strand AB enligt föreliggande förslag.

Kommunstyrelsens beslut

Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner marköverlåtelseavtalet uppdrar 
kommunstyrelsen åt samhällsbyggnadschef Håkan Jacobsson och mark- och bostadschef 
Kristina Englund att underteckna avtalet.

Mot beslutet reserverar sig Peter Arvidsson (SD).

----------------------
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Sektorn för samhällsbyggnad
Fortesa Bytyqi

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2018-12-27 2018KS1066  250

Marköverlåtelseavtal Landvetters-Backa 1:177

Sammanfattning
Under tredje kvartalet 2018 genomförde Härryda kommun en markanvisningstävling för 
fastigheten Landvetters-Backa 1:177 i Landvetters-Backa östra etapp 1. 
Kommunstyrelsen beslutade den 24 september 2018 § 343 att utse MS Strand AB till 
vinnare i markanvisningstävlingen. Projektet omfattar 40 lägenheter i flerbostadshus 
upplåtna med hyresrätt. 

Detaljplanen för området vann laga kraft den 11 april 2015 och fastighetsbildning är 
genomförd i enlighet med gällande detaljplan. All teknisk service är utbyggd inom 
planområdet. 

Sektorn för samhällsbyggnad har upprättat förslag till marköverlåtelseavtal med MS 
Strand AB. Avtalsförslaget grundar sig bl.a. på förutsättningar och krav som förmedlats i 
samband med markanvisningstävlingen. MS Strand AB förbinder sig att genom avtalet 
uppföra 40 lägenheter i flerbostadshus upplåtna med hyresrätt. Marken överlåts till MS 
Strand AB för en köpeskilling om 7 100 000 kronor inklusive gatukostnader och 
kostnader för VA-anslutning. Köpeskillingen är baserad på en oberoende värdering. 
Tillträdesdag till markområdet är den 1 april 2019. MS Strand AB ska senast inom 6 
månader från tillträdesdagen i huvudsak ha påbörjat byggnation av bostadshus. MS 
Strand AB ska genom tecknande av hyresavtal upplåta ca 14 lägenheter inom 
markområdet till kommunen. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner marköverlåtelseavtal mellan Härryda kommun och MS 
Strand AB enligt föreliggande förslag. 

Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner marköverlåtelseavtalet uppdrar 
kommunstyrelsen åt samhällsbyggnadschef Håkan Jacobsson och mark- och bostadschef 
Kristina Englund att underteckna avtalet.
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Håkan Jacobsson  Kristina Englund 
Samhällsbyggnadschef    Mark och bostadschef

Bilagor:
Lägeskarta
Marköverlåtelseavtal
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Sektorn för Samhällsbyggnad, Härryda kommun. Kartan har ej

rättsverkan. Fastighetsgränser kan ha ett ungefärligt läge i kartan.Datum:  27.12.2018

Skala:  1:10000 200 m Page 43 of 156
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Antagande av reglemente för valnämnden

7

2018KS539
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-02-07

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 48      Dnr 2018KS539

Ändring av reglemente för valnämnden 

 
Den 16 oktober 2017 § 159 beslutade kommunfullmäktige att införa en ny politisk 
organisation och ny styrmodell enligt demokratiberedningens förslag. Den nya organisationen 
ska träda i kraft den 1 januari 2019. Kommunfullmäktige uppdrog åt kommunstyrelsen att ta 
fram förslag på arbetsordning för kommunfullmäktige samt reglemente för kommunstyrelsen 
och övriga nämnder.

En översyn av samtliga reglementen har påbörjats med anledning av den nya politiska 
organisationen. I reglemente för valnämnden föreslås ändringar angående ersättares 
tjänstgöring, ersättare för ordförande, kallelse till sammanträde och förtydligande kring 
personuppgiftsansvar. Föreslagna ändringar är föranledda av att samma regler bör gälla för 
valnämnden som för andra nämnder och kommunfullmäktige samt att det finns tydligare krav 
kring personuppgiftsansvar efter att dataskyddsförordningen trädde i kraft den 25 maj 2018.

Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 20 september 2018.

Valnämnden behandlade ärendet den 10 januari 2019 § 1.

Kommunstyrelsens behandling

Yrkande
Per Vorberg yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige upphäver gällande 
reglemente för valnämnden fastställt den 26 februari 2018 § 35,

kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar nytt reglemente för valnämnden i 
enlighet med föreliggande förslag, samt att

kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att göra en 
genomgång av det frågeställningar som framkommit och föreslå nödvändiga förändringar av 
valnämndens reglemente, genomgången ska vara klar så att reviderat reglemente kan vara 
beslutat före valet till Europaparlamentet den 26 maj 2019.

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

Sammanträdesdatum
2019-02-07

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige upphäver gällande reglemente för valnämnden fastställt den 26 februari 
2018 § 35.
 
Kommunfullmäktige antar nytt reglemente för valnämnden i enlighet med föreliggande 
förslag.
 
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att göra en genomgång av det 
frågeställningar som framkommit och föreslå nödvändiga förändringar av valnämndens 
reglemente, genomgången ska vara klar så att reviderat reglemente kan vara beslutat före 
valet till Europaparlamentet den 26 maj 2019.

----------------------
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Utvecklingsfunktionen
Matilda Johansson

Valnämnden

Datum Dnr
2019-09-20 2018KS539  003

Ändring av reglemente för valnämnden

Sammanfattning
Den 16 oktober 2017 § 159 beslutade kommunfullmäktige att införa en ny politisk 
organisation och ny styrmodell enligt demokratiberedningens förslag. Den nya 
organisationen ska träda i kraft den 1 januari 2019. Kommunfullmäktige uppdrog åt 
kommunstyrelsen att ta fram förslag på arbetsordning för kommunfullmäktige samt 
reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder. 

En översyn av samtliga reglementen har påbörjats med anledning av den nya politiska 
organisationen. I reglemente för valnämnden föreslås ändringar angående ersättares 
tjänstgöring, ersättare för ordförande, kallelse till sammanträde och förtydligande kring 
personuppgiftsansvar. Föreslagna ändringar är föranledda av att samma regler bör gälla 
för valnämnden som för andra nämnder och kommunfullmäktige samt att det finns 
tydligare krav kring personuppgiftsansvar efter att dataskyddsförordningen trädde i kraft 
den 25 maj 2018.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige upphäver gällande reglemente för valnämnden fastställt den 26 
februari 2018 § 35, som dock tillämpas till och med den 31 december 2018.

Kommunfullmäktige antar nytt reglemente för valnämnden i enlighet med föreliggande 
förslag. Reglementet träder i kraft den 1 januari 2019.

Peter Lönn
Kommundirektör Birgitta Flärdh

Utvecklingschef
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Bilagor

1. Gällande reglemente för valnämnden med markeringar med anledning av 
ändringsförslag (ny text är gulmarkerad, borttagen text är rödmarkerad och 
överstruken).

2. Förslag på nytt reglemente för valnämnden.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Valnämnden

Sammanträdesdatum
2019-01-10

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 1      Dnr 2018KS539

Ändring av reglemente för valnämnden 

 
Den 16 oktober 2017 § 159 beslutade kommunfullmäktige att införa en ny politisk 
organisation och ny styrmodell enligt demokratiberedningens förslag. Den nya organisationen 
ska träda i kraft den 1 januari 2019. Kommunfullmäktige uppdrog åt kommunstyrelsen att ta 
fram förslag på arbetsordning för kommunfullmäktige samt reglemente för kommunstyrelsen 
och övriga nämnder.

En översyn av samtliga reglementen har påbörjats med anledning av den nya politiska 
organisationen. I reglemente för valnämnden föreslås ändringar angående ersättares 
tjänstgöring, ersättare för ordförande, kallelse till sammanträde och förtydligande kring 
personuppgiftsansvar. Föreslagna ändringar är föranledda av att samma regler bör gälla för 
valnämnden som för andra nämnder och kommunfullmäktige samt att det finns tydligare krav 
kring personuppgiftsansvar efter att dataskyddsförordningen trädde i kraft den 25 maj 2018.

Yrkanden

Weine Samuelsson (M) yrkar att valnämnden föreslår att kommunfullmäktige upphäver 
reglementet för valnämnden fastställt den 26 februari 2018 § 35.
Valnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar nytt reglemente för valnämnden i enlighet 
med föreliggande förslag.

Patrik Strömsten (SD) yrkar att ärendet bordläggs.

Propositioner

Bordläggning
Efter ställd proposition på bordläggning och avgörande idag finner ordföranden att 
valnämnden beslutat avgöra ärendet idag.

Weine Samuelssons yrkande
Efter ställd proposition på Weine Samuelssons yrkande finner ordföranden att valnämnden 
beslutat bifalla yrkandet.

Beslut

Valnämnden föreslår att kommunfullmäktige upphäver gällande reglemente för valnämnden 
fastställt den 26 februari 2018 § 35.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Valnämnden

Sammanträdesdatum
2019-01-10

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

Valnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar nytt reglemente för valnämnden i enlighet 
med föreliggande förslag.
 
Mot beslutet reserverar sig Patrik Strömsten (SD), bilaga 1 skriftlig reservation.

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

Page 2 of 2Page 64 of 156



SwtjW,HWh-aterM---- 
T 

Reservation punkt 1 
Reglemente för valnämnden 

Sammanträde Valnämnden 2019-01-11 
Av Patrik Strömsten 

Yrkade bordläggning som avslogs vid sammanträde; 

Motiveringar framgår av kommentarer. 

sverigedemokraterna Härryda Kommun 
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~~ 
Matilda Johansson 

~HÄRRYDA 
~KOMMUN 

Valnämnden 

Datum OJli( 

20 I 8-09-20 20 I 8KS~QQJ, 

Ändring av re lemente_för valnämnden 

SamtnanfattnJng 
Den 16 oktober 2017 § 159 beslutade kommunfullmäktige att införa en ny politisk 
organisation och ny styrmodell enligt demokratiberedningens förslag. Den nya 
organisationen ska träda i kraft den I januari 2019. Kommunfullmäktige uppdrog åt 
kommunstyrelsen att ta fram förslag på arbetsordning för kommunfullmäktige samt 
reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder. 

En översyn av samtliga reglementen bar påbörjats med anledning av den nya politiska 
organisationen. I reglemente för valnämnden föreslås ändringar angående ersättares 
tjänstgöring. ersättare för ordförande. kallelse till sammanträde och förtydligande kring 
personuppgiflsansvar. Föreslagna ändringar är föranledda av att samma regler bör 
gälla för valnämnden som för andra nämnder och kommunfullmäktige samt att det 
finns tydligare krav kring personuppgiftsansvar efter att dataskyddsförordningen 
trädde i kraft den 25 maj 20 I 8. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige upphäver gällande reglemente för valnämnden fastställt den 26 
februari 2018 § 35. som dock tillämpas till och med den 31 december 2018. 

Kommunfullmäktige antar nytt reglemente för valnärnnden i enlighet med föreliggande 
förslag. Reglementet träder i kraft den I januari 2019 

Peter Lönn 
Kommundirektör Birgitta Flärdh 

Utvecklingschef 

Bilagor 

I. Gällande reglemente för valnämnden med markeringar med anledning av 
ändringsförslag (ny text är gulmarkerad. borttagen text är rödmarkerad och 
överstruken). 

2. Förslag på nytt reglemente för valnämnden. 

Fundering: Datum bör flyttas fram anpassat till kommande möter KF elus tid för att dett 
vinner laga kraft. detta eftersom vi redan asserat a ian 2019 .. 
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Kontroll av beslut i KF, enligt nedan 

Sammantradesdatum 
2018-02-26 

§ 35 Dnr 20 i 8KS44 

Antagande av reglemente för valnämnden 

Härryda kommuns reglemente for valnämnden antogs av kommunfullmäktige den 22 
september 2014, § 112. Reglementet baseras på den numera upphävda kommunallagen 
( 1991 :900). Den I januari 2018 trädde en ny kommunallag (2017:725) i kraft. F.n översyn har 
därför gjorts av reglementets förenlighet med den nya lagstiftningen. 

Kommunfullmäktige fattade den 16 oktober 2017. § 159, beslut om ny politisk organisation 
och förändrad styrrnodell för Härryda kommun. Organisationsförändringen kommer an gälla 
från mandatperioden 20 I 9-2022. Kommunfullmäktige har uppdragit åt kommunstyrelsen att 
ta fram förslag på arbetsordning för kommunfullmäktige och dess beredning samt reglemente 
för kommunstyrelse och övriga nämnder. Flera av kommunens reglementen kommer därför 
att behöva justeras, uppdateras och i vissa fall revideras helt. Några större omarbetningar av 
nu gällande reglementen, arbets- och delcgationsordningar. har därför inte ansetts vara 
nödvändiga. 

Efter vidtagen översyn noteras att den nya kommunallagen inte medför an några förändringar 
behöver göras i sak. De ändringar som föreslås i ovan rubricerat reglemente är av rent 
språklig och redaktionell art. 

Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 22januari 2018. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet i§ 67/2018. 

Beslut 

Kommurfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens fors/ag 

Kommunfullmäktige antar reglemente för valnämnden med ändringar enligt föreliggande 
förslag. 

Kommunfullmäktige upphäver tidigare gällande reglemente, fastställt av kommunfullmäktige 
den 22 sepcember2014, § 112. 

Signatur justcrande 

IY\J- Wl I i1; 
Utdragsbestyrkande 

Page 86 of 102 

Fråga: I detta beslut sägs inget om att KS ges i uppdrag att arbeta fram och ta fram ett 
YTTERLIGARE nytt reglemente, frågade under möte när detta beslut togs, -svar gavs ej under 
sammanträde ? Om det saknas kan nytt initiativ behöva tas? Om det är så hur repareras 

detta formellt? 
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REGLEMENTEFÖRVALNÄMNDEN 

VALNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE 

§1 Huvud uppgifter 
Val nämnden ska fullgöra kommunens uppgifter vid val till riksdagen, region- och 
kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar m. m. 

Ordet "rn.rn", är alltid otydligt i juridisk text, bör formuleras bättre, te.x. något i stil med: 

:Valnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter vid allmänna val, t.ex. vid val till riksdagen, 
val till region- och kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet samt vid 
fol kom röstningar. 

Fundering: Ska vi kanske sammanfatta huvuduppgiften lite mer, utifrån gällande rätt; detta 
för att allmänheten bättre ska förstå vad valnämnden något mer detaljerat gör, tex en 
ingress med 500 tecken ? 

§2 Verksamhetens inriktning 
Valnämnden ska se till att verksamheten bedrivs enligt de föreskrifter som kan finnas i lag 
eller förordning och i enlighet med av fullmäktige fattade beslut. 

Fundering: bör inte valnämnden även se till att verksamheten bedrivs enligt. Lag, förordning, 
samt ev eu-rätt? Hur hänger §2 och §3 ihop ? 

Fundering: Hur är det tänkt att §2 och §3 kopplas ihop ? 

4 
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§ 3 Nämndens verksamhetsområde 

Valnämndens uppgifter framgår av val lagen m.fl. författningar. 

Här bör reglementet bli BETYDLIGT tydligare och underlätta arbetet, alternativt hänvisa till 
olika grundläggande dokument. 

Genom att tydliggöra vad som gäller ska as en bättre förståelse för de olika u 
som kan finnas i ett politiskt form. 

Föreslår därför en lista som redovisar idag gällande, lagar, förordningar, av andra organ 
utfärdade riktlinjer eller motsvarande, förarbeten samt relevanta rättsfall; detta med 
hänvisning till gällande svensk rätt och eu-rätt, kompletterade med av olika yttre organ 
avgivna syn unkter kring senaste genomförda val senaste 12 åren). 

Förslagsvis hänvisar reglementet till en sådan lista, men att valnämnden ges kompetent h"älp 
från förvaltningen att först upprätta sådan lista, samt därefter löpande underhålla denna. 
Informationen gör lätt tillgänglig för ledamöter. 

Därefter har vi ledamöter en gemensam plattform kring gällande rätt. 

§4 Övriga uppgifter 
Val nämnden ska inom sitt verksamhetsområde avge de yttranden och lämna de 
upplysningar som begärs av fullmäktige, kommunstyrelsen eller annan nämnd. 
Val nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker 
inom nämndens verksamhet. Nämnden ska utse ett dataskyddsombud. 

Bättre ko ling till '5 behövs om grundtexten behålls 

Är det korrekt att Val nämnden genom detta reglemente endast rapporterar till KF, eftersom 
inget sägs om rapportering eller uppdrag i förhållande till KS? 

) 
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§ 5 Redovisningsskyldighet 
Val nämnden ska till fullmäktige redovisa hur nämnden dels fullgjort uppgifter enligt 
reglementet, dels genomfört viss verksamhet inom ramen för de riktlinjer eller andra 
generella beslut om verksamheten som fullmäktige har fastställt. 
I och med fastställande av detta reglemente så bör vi fundera över om text ska ändras till: 
'Val nämnden ska till fullmäktige redovisa hur nämnden dels fullgjort uppgifter enligt 
reglementet". Resten stryks. Vill KF styra vårt arbete så görs detta genom ändring av 
reglemente. Därmed blir åtaganden mer tydliga. 

Väljer KF att styra nämndens arbete med andra dokument, föreslås att detta tydligt 
preciseras. 

Redovisningen ska ske i den ordning som fullmäktige särskilt beslutar om. 

1 

VALNÄMNDENS ARBETSFORMER 

§6 Sammansättning 

Val nämnden består av 7 ledamöter och 3 ersättare 

Funderar på ett tillägg, för att stärka tilltron till demokratiska val bör vi fundera över om det 
är lämpligt att samtliga partier representerade i KF, alltid ska ha rätt att vid sammanträden 
vara representerade, då med en representant, utan yttranderätt, utan rätt till arvode. Det 
innebär att vi på ett generöst sätt respekterar alla partiers rätt att med egna ögon 
kontrollera vårt arbete.' 

Den exakta texten behöver tänkas igenom för att även hantera så kallade politiska vildar. 

§7 Ersättarnas tjänstgöring 
Om en ledamot eller ersättare är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare 
delta i ett sammanträde, ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 
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Ledamot och ersättare ska snarast anmäla förhinder till nämndens ordförande. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde bör när han/hon finner 
lämpligt träda in och tjänstgöra, även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 
Om inte ersättarna väljs proportionellt, ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige 
mellan dem bestämda ordningen. 
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. 
Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkats, får en ersättare som inställer sig 
under pågående sammanträde och som i turordningen står före den som börjat tjänstgöra 
träda in i stället. 
Andra meningen är knepig eftersom vi numera har flera block i politiken, det vi tar med i 
reglementet bör vara enkelt och tydligt att tolka, texten är med andra ord väl luddig! 
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende 
får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 
Fråga: -Jäv är här delikat; eftersom det mycket väl vid ett val kan bli diskussioner kring ett 
vist partis eller ett helt blocks agerande, så bör vi bör diskutera hur detta ska hanteras. En 
lösning kan vara att utse fler ersättare med lottning, helt opolitiska, t.ex. högre tjänstemän 
från förvaltningen. 
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av 
annat hinder än jäv får åter tjänstgöra, om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen 
mellan partierna. 
En ersättare (med tillägg "som ej tjänstgör") har rätt att vara med på överläggningarna men 
ej att få sin mening antecknad till protokollet. 

§8 Ersättare för ordföranden 
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett sammanträde eller del av 
sammanträde fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i nämnden längst 
tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den 
äldste av dem. 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget 
för en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. 
Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

§9 Tidpunkt för sammanträdena 

Valnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 

Denna text står i konflikt med §10, eftersom §9 säger att nämnden beslutar om dag och tid, 
men att i §10 anges att ordförande ansvarar för kallelse. 

7 
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§ 10 Kallelse till sammanträdena 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdet. När ordföranden eller en vice 
ordförande inte kan kalla till sammanträdet, ansvarar den som varit ledamot i nämnden längst 
tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ansvarar den äldste av dem för att kallelse 
sker. 

Kallelsen bör utfärdas elektroniskt och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet 
och tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid 
sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 
Ordföranden får i undantagsfall besluta om kallelse ska ske på annat sätt. 

Funderar över om ledamöter under vissa omständigheter ska ges rätt att begära att 
ordförande kallar till sammanträde. En sådan omständighet föreslås vara under perioden 
räknat från fyra veckor före och de dagar då röstning pågår. 

§ 11 Justering av protokoll 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 
Valnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen bör redovisas skriftligt, innan nämnden justerar den. 

§ 12 Reservation 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, 
ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har 
fastställts för justeringen av protokollet. 

Denna punkt fungerar inte ihop med §11, här behövs en ändring som öppnar för att ledamot 
ska ges några dagar för inlämning av skrift. 

§ 13 Delgivning 
Delgivning med valnämnden kan antingen ske med ordföranden eller nämndens sekreterare. 

Funderingar: Avser detta mottagen eller avgiven delgivning, avgiven delgivning bör nog ske 
av ordförande, emedan mottagen kan göras av båda. 

Ska vi öppna för att vissa typer av delgivningar ska tillåtas ske elektroniskt? 

8 
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§ 14 Undertecknande av handlingar 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av valnämnden ska undertecknas av 
ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden och kontrasigneras av nämndens 
sekreterare. 

g 
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REGLEMENTE

FÖR

VALNÄMNDEN

Gällande från den 26 februari 2018
Fastställt av kommunfullmäktige

den 26 februari 2018, § 35
 

Page 74 of 156



1

REGLEMENTE FÖR
VALNÄMNDEN

VALNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE

§ 1 Huvuduppgifter

Valnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter vid val till riksdagen, region- och 
kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar m. m.

§ 2 Verksamhetens inriktning

Valnämnden ska se till att verksamheten bedrivs enligt de föreskrifter som kan finnas i 
lag eller förordning och i enlighet med av fullmäktige fattade beslut. 

§ 3 Nämndens verksamhetsområde

Valnämndens uppgifter framgår av vallagen m.fl. författningar.

§ 4 Övriga uppgifter

Valnämnden ska inom sitt verksamhetsområde avge de yttranden och lämna de upp-
lysningar som begärs av fullmäktige, kommunstyrelsen eller annan nämnd.

Valnämnden är personuppgiftsansvarig och har det yttersta ansvaret för att 
personuppgiftsbehandlingar inom nämndens verksamhetsområde följer gällande 
lagstiftning och regelverk. 
Valnämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker 
inom nämndens verksamhet. Nämnden ska utse ett dataskyddsombud.

§ 5 Redovisningsskyldighet

Valnämnden ska till fullmäktige redovisa hur nämnden dels fullgjort uppgifter enligt 
reglementet, dels genomfört viss verksamhet inom ramen för de riktlinjer eller andra 
generella beslut om verksamheten som fullmäktige har fastställt.

Redovisningen ska ske i den ordning som fullmäktige särskilt beslutar om.
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VALNÄMNDENS ARBETSFORMER

§ 6 Sammansättning

Valnämnden består av 7 ledamöter och 3 ersättare.

§ 7       Ersättarnas tjänstgöring

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i 
ett sammanträde, ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Det åligger ledamoten 
att meddela sin ersättare eller anmäla sitt hinder till nämndens sekreterare.
Om en ledamot eller ersättare är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att 
vidare delta i ett sammanträde, ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

Ledamot och ersättare ska snarast anmäla förhinder till nämndens ordförande. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde bör när han/hon finner 
lämpligt träda in och tjänstgöra, även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Om inte ersättarna väljs proportionellt, ska ersättarna tjänstgöra enligt den av full-
mäktige mellan dem bestämda ordningen.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turord-
ningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkats, får en ersättare som 
inställer sig under pågående sammanträde och som i turordningen står före den som 
börjat tjänstgöra träda in i stället.

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund 
av annat hinder än jäv får åter tjänstgöra, om ersättarens inträde har påverkat styrke-
balansen mellan partierna.

En ersättare har rätt att vara med på överläggningarna men ej att få sin mening anteck-
nad till protokollet.

§ 8 Ersättare för ordföranden

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en 
del av ett sammanträde, utser nämnden en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt. 
Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande, tills den tillfällige ordföran-
den har utsetts.
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett sammanträde eller del av 
sammanträde fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i nämnden 
längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens 
uppgifter av den äldste av dem.
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Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra upp-
draget för en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ord-
föranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

§ 9 Tidpunkt för sammanträdena

Valnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.

§ 10 Kallelse till sammanträdena

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdet. När ordföranden eller en 
vice ordförande inte kan kalla till sammanträdet, ansvarar den som varit ledamot i nämnden 
längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ansvarar den äldste av dem för 
att kallelse sker. 

Kallelsen ska vara skriftlig bör utfärdas elektroniskt och innehålla uppgift om tid och 
plats för sammanträdet och tillställas varje ledamot och ersättare samt annan för-
troendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före 
sammanträdesdagen.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken ut-
sträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

Ordföranden får i undantagsfall besluta om kallelse ska ske på annat sätt.

När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde, ska den till 
åldern äldste ledamoten göra detta.

§ 11 Justering av protokoll

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Valnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen bör redovisas skriftligt, innan nämnden justerar den.

§ 12 Reservation

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reserva-
tionen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt 
som har fastställts för justeringen av protokollet.

§ 13 Delgivning
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Delgivning med valnämnden kan antingen ske med ordföranden eller nämndens sekrete-
rare.

§ 14 Undertecknande av handlingar

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av valnämnden ska undertecknas av 
ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden och kontrasigneras av 
nämndens sekreterare.
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REGLEMENTE

FÖR

VALNÄMNDEN

Gällande från den XX-XX-XXXX
Fastställt av kommunfullmäktige

den XX, § X
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REGLEMENTE FÖR
VALNÄMNDEN

VALNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE

§ 1 Huvuduppgifter

Valnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter vid val till riksdagen, region- och 
kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar m. m.

§ 2 Verksamhetens inriktning

Valnämnden ska se till att verksamheten bedrivs enligt de föreskrifter som kan finnas i 
lag eller förordning och i enlighet med av fullmäktige fattade beslut. 

§ 3 Nämndens verksamhetsområde

Valnämndens uppgifter framgår av vallagen m.fl. författningar.

§ 4 Övriga uppgifter

Valnämnden ska inom sitt verksamhetsområde avge de yttranden och lämna de upp-
lysningar som begärs av fullmäktige, kommunstyrelsen eller annan nämnd.

Valnämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker 
inom nämndens verksamhet. Nämnden ska utse ett dataskyddsombud.

§ 5 Redovisningsskyldighet

Valnämnden ska till fullmäktige redovisa hur nämnden dels fullgjort uppgifter enligt 
reglementet, dels genomfört viss verksamhet inom ramen för de riktlinjer eller andra 
generella beslut om verksamheten som fullmäktige har fastställt.

Redovisningen ska ske i den ordning som fullmäktige särskilt beslutar om.
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VALNÄMNDENS ARBETSFORMER

§ 6 Sammansättning

Valnämnden består av 7 ledamöter och 3 ersättare.

§ 7       Ersättarnas tjänstgöring

Om en ledamot eller ersättare är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att 
vidare delta i ett sammanträde, ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

Ledamot och ersättare ska snarast anmäla förhinder till nämndens ordförande. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde bör när han/hon finner 
lämpligt träda in och tjänstgöra, även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Om inte ersättarna väljs proportionellt, ska ersättarna tjänstgöra enligt den av full-
mäktige mellan dem bestämda ordningen.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turord-
ningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkats, får en ersättare som 
inställer sig under pågående sammanträde och som i turordningen står före den som 
börjat tjänstgöra träda in i stället.

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund 
av annat hinder än jäv får åter tjänstgöra, om ersättarens inträde har påverkat styrke-
balansen mellan partierna.

En ersättare har rätt att vara med på överläggningarna men ej att få sin mening anteck-
nad till protokollet.

§ 8 Ersättare för ordföranden

Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett sammanträde eller del av 
sammanträde fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i nämnden 
längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens 
uppgifter av den äldste av dem.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra upp-
draget för en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ord-
föranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
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§ 9 Tidpunkt för sammanträdena

Valnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.

§ 10 Kallelse till sammanträdena

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdet. När ordföranden eller en 
vice ordförande inte kan kalla till sammanträdet, ansvarar den som varit ledamot i nämnden 
längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ansvarar den äldste av dem för 
att kallelse sker. 

Kallelsen bör utfärdas elektroniskt och innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet och tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som 
får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken ut-
sträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

Ordföranden får i undantagsfall besluta om kallelse ska ske på annat sätt.

§ 11 Justering av protokoll

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Valnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen bör redovisas skriftligt, innan nämnden justerar den.

§ 12 Reservation

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reserva-
tionen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt 
som har fastställts för justeringen av protokollet.

§ 13 Delgivning

Delgivning med valnämnden kan antingen ske med ordföranden eller nämndens sekrete-
rare.

§ 14 Undertecknande av handlingar

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av valnämnden ska undertecknas av 
ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden och kontrasigneras av 
nämndens sekreterare.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-02-07

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 47      Dnr 2018VFN26

Ändring av reglemente för välfärdsnämnden 

 
Den 16 oktober 2017 beslutade kommunfullmäktige införa en ny politisk organisation och ny 
styrmodell. Den nya organisationen träder i kraft den 1 januari 2019. Beslutet innebär att en 
ny nämnd inrättas, välfärdsnämnden, som ska ansvara för uppgifter avseende utbildning, 
kultur och fritid samt socialtjänst/stöd. Även uppgiften att vara kommunens socialnämnd och 
arbetslöshetsnämnd flyttas till välfärdsnämnden.

Den nya politiska organisationen innebär att de områden som sociala myndighetsnämnden 
ansvarat för flyttas till välfärdsnämnden. Välfärdsnämndens presidium har lämnat ett uppdrag 
till förvaltningen om att ta fram förslag på att inrätta ett myndighetsutskott som ska hantera 
individärenden. Dock följer det av lag att beslutanderätten i vissa fall inte alls kan delegeras 
från nämnd. Detta gäller bland annat ärenden som anges i 6 kap. 38 § i kommunallagen 
(2017:725), KL, och i 10 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL.

Mot ovanstående bakgrund och med hänvisning till att det i individärenden förekommer 
känsliga personuppgifter som i många fall skyddas av sekretess samt att välfärdsnämnden 
består av 13 ledamöter och 13 ersättare har välfärdsnämndens presidium gett förvaltningen i 
uppdrag att se över de juridiska möjligheterna att inskränka närvarorätten i nämnden vid 
behandling av sådana ärenden.

Förvaltningen föreslår en revidering av reglemente för välfärdsnämnden antagen i 
kommunfullmäktige den 17 september 2018 i § 152. Förslaget innebär att § 16 Närvarorätt i 
reglemente för välfärdsnämnden kompletteras med följande tillägg. ”Närvarorätten gäller inte 
ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild”. Kompletteringen i § 16 gäller 
fjärde stycket vilket berör närvarorätten för kommunfullmäktiges ordförande och 
kommunstyrelsens presidium.

Förvaltningen föreslår vidare att § 15 Kallelse till sammanträde i reglemente för 
välfärdsnämnden kompletteras med följande tillägg. ”Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen”.

Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 14 december 2018.

Välfärdsnämnden behandlade ärendet den 2 januari 2019 § 6.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-02-07

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens behandling

Yrkande
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
revidera reglemente för välfärdsnämnden enligt föreliggande förslag med följande tillägg,

i § 3 punkten om fritidsverksamhet stryks orden fritidsanläggningar och –lokaler,
i § 5 stryks punkten utarrendera, uthyra eller annars upplåta fastighet som tillhör kommunen 
inom välfärdsnämndens verksamhetsområde, samt att

kommunstyrelsen noterar att justeringar behöver göras i kommunstyrelsens respektive 
välfärdsnämndens delegationsordning utifrån beslutade ändringar i välfärdsnämndens 
reglemente.

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

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att revidera reglemente för välfärdsnämnden enligt föreliggande 
förslag med följande tillägg,

i § 3 punkten om fritidsverksamhet stryks orden fritidsanläggningar och –lokaler,

i § 5 stryks punkten utarrendera, uthyra eller annars upplåta fastighet som tillhör kommunen 
inom välfärdsnämndens verksamhetsområde.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar att justeringar behöver göras i kommunstyrelsens respektive 
välfärdsnämndens delegationsordning utifrån beslutade ändringar i välfärdsnämndens 
reglemente.

----------------------
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Utvecklingsfunktionen
Anna Svensén Burgman

Välfärdsnämnden

Datum Dnr
2018-12-14 2018VFN26  003

Ändring av reglemente för välfärdsnämnden

Sammanfattning
Den 16 oktober 2017 beslutade kommunfullmäktige införa en ny politisk organisation 
och ny styrmodell. Den nya organisationen träder i kraft den 1 januari 2019. Beslutet 
innebär att en ny nämnd inrättas, välfärdsnämnden, som ska ansvara för uppgifter 
avseende utbildning, kultur och fritid samt socialtjänst/stöd. Även uppgiften att vara 
kommunens socialnämnd och arbetslöshetsnämnd flyttas till välfärdsnämnden. 

Den nya politiska organisationen innebär att de områden som sociala myndighets-
nämnden ansvarat för flyttas till välfärdsnämnden. Välfärdsnämndens presidium har 
lämnat ett uppdrag till förvaltningen om att ta fram förslag på att inrätta ett 
myndighetsutskott som ska hantera individärenden. Dock följer det av lag att 
beslutanderätten i vissa fall inte alls kan delegeras från nämnd. Detta gäller bland annat 
ärenden som anges i 6 kap. 38 § i kommunallagen (2017:725), KL, och i 10 kap. 5 § 
socialtjänstlagen (2001:453), SoL.

Mot ovanstående bakgrund och med hänvisning till att det i individärenden förekommer 
känsliga personuppgifter som i många fall skyddas av sekretess samt att välfärdsnämnden 
består av 13 ledamöter och 13 ersättare har välfärdsnämndens presidium gett 
förvaltningen i uppdrag att se över de juridiska möjligheterna att inskränka närvarorätten 
i nämnden vid behandling av sådana ärenden.

Förvaltningen föreslår en revidering av reglemente för välfärdsnämnden antagen i 
kommunfullmäktige den 17 september 2018 i § 152. Förslaget innebär att § 16 
Närvarorätt i reglemente för välfärdsnämnden kompletteras med följande tillägg. 
”Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild”. 
Kompletteringen i § 16 gäller fjärde stycket vilket berör närvarorätten för 
kommunfullmäktiges ordförande och kommunstyrelsens presidium.

Förvaltningen föreslår vidare att § 15 Kallelse till sammanträde i reglemente för 
välfärdsnämnden kompletteras med följande tillägg. ”Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen”. 
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att revidera reglemente för välfärdsnämnden enligt bilaga 1 
med följande tillägg.

 § 15 Kallelse till sammanträde i reglemente för välfärdsnämnden kompletteras 
med tillägget ”Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som 
tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen”.

 § 16 Närvarorätt i reglemente för välfärdsnämnden kompletteras med tillägget 
”Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon 
enskild”.

Ärendet
Den 16 oktober 2017 beslutade kommunfullmäktige införa en ny politisk organisation 
och ny styrmodell. Den nya organisationen träder i kraft den 1 januari 2019. Beslutet 
innebär att en ny nämnd inrättas, välfärdsnämnden, som ska ansvara för uppgifter 
avseende utbildning, kultur och fritid samt socialtjänst/stöd. Även uppgiften att vara 
kommunens socialnämnd och arbetslöshetsnämnd flyttas till välfärdsnämnden.

Den nya politiska organisationen innebär att de områden som sociala myndighets-
nämnden ansvarat för flyttas till välfärdsnämnden. Välfärdsnämndens presidium har 
lämnat ett uppdrag till förvaltningen om att ta fram förslag på att inrätta ett 
myndighetsutskott som ska hantera individärenden. Dock följer det av lag att 
beslutanderätten i vissa fall inte alls kan delegeras från nämnd. Detta gäller bland annat 
ärenden som anges i 6 kap. 38 § i kommunallagen (2017:725), KL, och i 10 kap. 5 § 
socialtjänstlagen (2001:453), SoL.

I 6 kap. 38 § KL anges att en nämnd inte får delegera beslutanderätten när det gäller

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att 
beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt, 
4. ärende som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller
5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.

Mot denna bakgrund bör beslutanderätt om avstängning av elev i gymnasieskolan, 
gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna enligt 5 
kap. 15-19 §§ skollagen (2010:800) inte delegeras i den mån det anges att besluten ska 
fattas av huvudmannen. Detta med hänsyn till att ärendena kan anses innefatta 
myndighetsutövning mot enskild av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 
enligt 6 kap. 38 § 3 KL.

I 10 kap. 5 § SoL har lagstiftaren av rättssäkerhetsskäl undantagit vissa beslut från 
delegationsrätten. Detta innebär att nämnden i sin helhet måste besluta i dessa frågor. 
Delegationsförbudet gäller följande beslut/ärenden.
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 Överflyttning/mottagande av faderskapsutredning, 2 kap. 3 § föräldrabalken, FB 

 Beslut om nedläggning av faderskapsutredning, 2 kap. 7 och 9 §§ FB 

 Beslut att inte påbörja faderskapsutredning, 2 kap. 9 § FB 

 Anmälan/ansökan till domstol i fråga om vårdnad och förmyndarskap, 6 kap. FB

 Godkännande av avtal om underhållsbidrag i form av engångsbelopp, 7 kap. 7 § 
FB 

 Förbud eller begränsning av möjligheterna för en person som har sitt hem inom 
kommunen att i hemmet ta emot andras barn, 5 kap. 2 § socialtjänstlagen 
(2001:453), SoL

 Framställan om att barnbidrag ska betalas ut till den andra föräldern, någon annan 
lämplig person eller nämnden, 16 kap. 18 § socialförsäkringsbalken, SFB

 Framställan om att underhållsstöd ska betalas ut till någon annan lämplig person 
eller till nämnden, 18 kap. 19 § SFB

 Beslut om hur den unges umgänge med vårdnadshavare och föräldrar med 
umgängesrätt ska utövas, 14 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om 
vård av unga, LVU

 Beslut om att den unges vistelseort inte ska röjas för föräldrar eller 
vårdnadshavare, 14 § LVU

Mot ovanstående bakgrund och med hänvisning till att det i individärenden förekommer 
känsliga personuppgifter som i många fall skyddas av sekretess samt att välfärdsnämnden 
består av 13 ledamöter och 13 ersättare har välfärdsnämndens presidium gett 
förvaltningen i uppdrag att se över de juridiska möjligheterna att inskränka närvarorätten 
i nämnden vid behandling av sådana ärenden.

Förvaltningen föreslår en revidering av reglemente för välfärdsnämnden antagen i 
kommunfullmäktige den 17 september 2018 i § 152. Förslaget innebär att § 16 
Närvarorätt i reglemente för välfärdsnämnden kompletteras med följande tillägg. 
”Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild”. 
Kompletteringen i § 16 gäller fjärde stycket vilket berör närvarorätten för 
kommunfullmäktiges ordförande och kommunstyrelsens presidium.

För att säkerställa att handlingar i individärenden inte skickas till en större krets än 
nödvändigt föreslår förvaltningen att § 15 Kallelse till sammanträde i reglemente för 
välfärdsnämnden kompletteras med följande tillägg. ”Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen”. Detta innebär till exempel att ordföranden kan fatta beslut om att vissa 
handlingar inte ska skickas ut till ersättarna i nämnden.

Peter Lönn
Kommundirektör Birgitta Flärdh

Utvecklingschef
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Bilaga

1. Förslag till ändring av reglemente för välfärdsnämnden (ny text är gulmarkerad).
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum
2019-01-02

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 6      Dnr 2018VFN26

Ändring av reglemente för välfärdsnämnden 

 
Den 16 oktober 2017 beslutade kommunfullmäktige införa en ny politisk organisation och ny 
styrmodell. Den nya organisationen träder i kraft den 1 januari 2019. Beslutet innebär att en 
ny nämnd inrättas, välfärdsnämnden, som ska ansvara för uppgifter avseende utbildning, 
kultur och fritid samt socialtjänst/stöd. Även uppgiften att vara kommunens socialnämnd och 
arbetslöshetsnämnd flyttas till välfärdsnämnden.

Den nya politiska organisationen innebär att de områden som sociala myndighetsnämnden 
ansvarat för flyttas till välfärdsnämnden. Välfärdsnämndens presidium har lämnat ett uppdrag 
till förvaltningen om att ta fram förslag på att inrätta ett myndighetsutskott som ska hantera 
individärenden. Dock följer det av lag att beslutanderätten i vissa fall inte alls kan delegeras 
från nämnd. Detta gäller bland annat ärenden som anges i 6 kap. 38 § i kommunallagen 
(2017:725), KL, och i 10 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL.

Mot ovanstående bakgrund och med hänvisning till att det i individärenden förekommer 
känsliga personuppgifter som i många fall skyddas av sekretess samt att välfärdsnämnden 
består av 13 ledamöter och 13 ersättare har välfärdsnämndens presidium gett förvaltningen i 
uppdrag att se över de juridiska möjligheterna att inskränka närvarorätten i nämnden vid 
behandling av sådana ärenden.

Förvaltningen föreslår en revidering av reglemente för välfärdsnämnden antagen i 
kommunfullmäktige den 17 september 2018 i § 152. Förslaget innebär att § 16 Närvarorätt i 
reglemente för välfärdsnämnden kompletteras med följande tillägg. ”Närvarorätten gäller inte 
ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild”. Kompletteringen i § 16 gäller 
fjärde stycket vilket berör närvarorätten för kommunfullmäktiges ordförande och 
kommunstyrelsens presidium.

Förvaltningen föreslår vidare att § 15 Kallelse till sammanträde i reglemente för 
välfärdsnämnden kompletteras med följande tillägg. ”Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen”.

Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 14 december 2018.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att revidera reglemente för välfärdsnämnden enligt föreliggande 
förslag med följande tillägg.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum
2019-01-02

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 15 Kallelse till sammanträde i reglemente för välfärdsnämnden kompletteras med tillägget 
”Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på 
föredragningslistan ska bifogas kallelsen”.

§ 16 Närvarorätt i reglemente för välfärdsnämnden kompletteras med tillägget ”Närvarorätten 
gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild”.

----------------------
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REGLEMENTE 

FÖR 

VÄLFÄRDSNÄMNDEN

Gällande från den 1 januari 2019 
Fastställt av kommunfullmäktige 

den 17 september 2018, § 152
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Reglemente för välfärdsnämnden 
Utöver vad som föreskrivs om nämnd och kommun i författningar, gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. Hänvisningar inom parentes avser 
relevanta paragrafer i kommunallagen (2017:725) KL för respektive 
bestämmelse.  

Övergripande uppgifter 

§ 1 
Välfärdsnämnden har det politiska ansvaret för utbildning, kultur och fritid 
samt för socialtjänst och stöd och hjälp till individer och grupper. 
Välfärdsnämnden är även kommunens social- och arbetslöshetsnämnd. 

§ 2 
Välfärdsnämnden ansvarar genom sin förvaltning för att fullmäktiges 
uppdrag verkställs och följs upp. Nämnden ska bland annat bedriva 
verksamhet så att invånarna sätts i centrum samt arbeta för 
kvalitetsutveckling och effektivisering. Därutöver fullgör välfärdsnämnden 
de uppgifter som följer av delegation från kommunfullmäktige.

Utbildning kultur och fritid 

§ 3
Välfärdsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och 
förordningar inom utbildningsområdet. Vidare har välfärdsnämnden till 
uppgift att främja förutsättningar för ett rikare kulturliv och goda 
möjligheter till fritidsaktiviteter för invånarna 
Välfärdsnämnden har därvid hand om bl. a. följande uppgifter: 
 Förskoleverksamhet 
 Förskoleklass 
 Grundskola 
 Särskola 
 Gymnasium 
 Vuxenutbildning 
 Kulturskola 
 Kultur- och biblioteksverksamhet 
 Fritidsverksamhet, fritidsanläggningar och -lokaler 
 Föreningsstöd 

Välfärdsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter avseende 
myndighetsutövning mot enskild (individärenden) på det offentliga 
utbildningsväsendets område. Till det offentliga utbildningsväsendets 
område räknas i detta sammanhang det som i 23 kap. offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400) OSL definieras som förskole- och 
utbildningsverksamhet, i de delar som berör det kommunala 
utbildningsväsendet. Nämnden svarar för yttranden i dessa ärenden, samt i 
tillsynsärenden som avser individärenden inom det offentliga 
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utbildningsväsendets område. Nämnden tar därtill emot anmälningar om 
kränkande behandling enligt skollagen, och ansvarar för att de utreds och 
erforderliga åtgärder vidtas. 

Socialtjänst/stöd och hjälp till individer och grupper 

§ 4
Välfärdsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och 
förordningar inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården och 
arbetsmarknadsåtgärder. Välfärdsnämnden har därvid hand om bl. a. 
följande uppgifter: 
 Social omsorg om äldre 
 Stöd och service till funktionsnedsatta 
 Kommunal hälso- och sjukvård 
 Individ- och familjeomsorg 
 Familjerådgivning 
 Invandrar- och flyktingmottagande 
 Arbetsmarknadsåtgärder 
 Konsumentvägledning 
 Ekonomirådgivning och skuldsanering 
 Medicinskt ansvar och tillsyn 

Välfärdsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter avseende 
myndighetsutövning mot enskild (individärenden) på socialtjänstens 
område. Till socialtjänstens område räknas i detta sammanhang det som 
definieras som socialtjänst och därmed jämställd verksamhet enligt 26 kap. 
1 § OSL, samt den kommunala hälso- och sjukvården och ärenden enligt 
föräldrabalken som åligger socialnämnd. Nämnden svarar för yttranden i 
dessa ärenden, samt i tillsynsärenden som avser individärenden inom 
socialtjänstens område. 

Delegering från kommunfullmäktige 

§ 5 
Kommunfullmäktige uppdrar åt välfärdsnämnden med begränsning av 5 
kap. 1 § KL att besluta i de fall fullmäktige inte bestämt att annan nämnd 
ska fullgöra uppgifter inom nedan angivna områden i följande grupper av 
ärenden: 

 besluta om taxor och avgifter av mindre ekonomisk betydelse inom 
välfärdsnämndens verksamhetsområde,

 utarrendera, uthyra eller annars upplåta fastighet som tillhör kommunen 
inom välfärdsnämndens verksamhetsområde,
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 besluta om kulturstipendium, kulturpris, idrottspris, bemötande och 
tillgänglighetspris samt HBTQ-pris. 

Personuppgiftsansvar

§ 6
Välfärdsnämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av 
personuppgifter som sker inom välfärdsnämndens verksamhet. 
Välfärdsnämnden ska utse ett dataskyddsombud.

Behörighet att föra kommunens talan

§ 7
Välfärdsnämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål 
och ärenden som faller inom dess verksamhetsområde. Nämnden får i 
sådana mål och ärenden träffa förlikning med bindande verkan för 
kommunen.

Ansvar och rapporteringsskyldighet 

§ 8 
Välfärdsnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål 
och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller 
för verksamheten. Välfärdsnämnden ska också se till att verksamheten 
bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Välfärdsnämnden ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur 
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under 
budgetåret.

Välfärdsnämnden ska överlämna redovisning till kommunstyrelsen inför 
upprättande av kommunens årsredovisning. 

Medborgarförslag 

§ 9
Ett ärende som väckts genom medborgarförslag ska om möjligt handläggas 
så att ärendet kan avgöras inom ett år från det att det väcktes i fullmäktige. 
Medborgarförslag, där fullmäktige överlåtit till välfärdsnämnden att fatta 
beslut, ska om möjligt beredas så att nämnden kan fatta beslut inom ett år 
från det att förslaget väcktes i fullmäktige. Välfärdsnämnden ska två gånger 
per år informera om de beslut som fattats i anledning av ett 
medborgarförslag samt redovisa de medborgarförslag som inte avgjorts 
inom ett år från det att förslagen väcktes i fullmäktige. Fullmäktige ska 
informeras om anledningen till att ärendena inte har avgjorts och när beslut 
kan förväntas fattas. 
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Välfärdsnämndens arbetsformer 

§ 10 Välfärdsnämndens sammansättning 
Välfärdsnämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare. 

§ 11 Ersättarnas tjänstgöring 
Om en ledamot eller ersättare är förhindrad att inställa sig till ett 
sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde, ska en ersättare 
tjänstgöra i ledamotens ställe. Ledamot och ersättare ska snarast anmäla 
förhinder till nämndens ordförande. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde bör när 
han/hon finner lämpligt träda in och tjänstgöra, även om en ersättare har 
trätt in i ledamotens ställe. 

Om inte ersättarna väljs proportionellt, ska ersättarna tjänstgöra enligt den 
av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som har börjat 
tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om 
styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas, får en ersättare som 
inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare 
som kommer längre ner i ordningen. 

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av 
jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. En ledamot 
som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av 
annat hinder än jäv får åter tjänstgöra, om ersättarens inträde har påverkat 
styrkebalansen mellan partierna. En ersättare har rätt att vara med på 
överläggningen men inte rätt att få sin mening antecknad till protokollet. 

§ 12 Ersättare för ordföranden 
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett sammanträde 
eller del av sammanträde fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit 
ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång 
tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem. Om 
ordföranden på grund av sjukdom eller annars för längre tid är hindrad att 
fullgöra sitt uppdrag, får nämnden utse annan ledamot att som ersättare för 
ordföranden fullgöra dennes samtliga uppgifter. 

§ 14 Tidpunkt för sammanträden 
Välfärdsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens 
ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran 
om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla 
uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra 
sammanträdet. 

§ 15 Kallelse till sammanträde 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdet. När 
ordföranden, en vice ordförande inte kan kalla till sammanträdet, ansvarar 
den som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika 
lång tjänstgöringstid ansvarar den äldste av dem för att kallelse sker.
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Kallelsen bör utfärdas elektroniskt och utsändas till ledamöterna och 
ersättarna senast 9 dagar före sammanträdet. I brådskande fall får ärendet 
ändå avgöras utan hinder av att kallelse utfärdats senare, om minst 9 
närvarande ledamöter beslutar det. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista och handlingar. Ordföranden 
bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på 
föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 

Vid nämndens sammanträden är tjänstemän föredragande i ärenden som rör 
deras respektive verksamhetsområde. 

§ 16 Närvarorätt 
Välfärdsnämnden får medge förtroendevald som inte är ledamot eller 
ersättare i nämnden att närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna 
upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan 
medges denna rätt. 

Utöver vad kommunfullmäktige beslutar om generell närvarorätt äger 
föredragande tjänsteman rätt att närvara vid sammanträdet. Närvarorätt har 
också part eller parts ombud eller biträde vid behandlingen av ett enskilt 
skolärende eller socialt ärende.

Personalföreträdare har närvarorätt vid nämndens sammanträden i enlighet 
med vad som följer av 7 kap. 10-19 §§ KL. 

Kommunfullmäktiges ordförande och kommunstyrelsens presidium har rätt 
att närvara vid välfärdsnämnden sammanträden. Närvarorätten medför inte 
någon rätt att delta i överläggningarna eller besluten. Vid förfall ersätter 
annan från fullmäktiges presidium enligt gängse ordning. Närvarorätten 
gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild. 

Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid 
nämndens sammanträden. 

§ 17 Välfärdsnämndens ordförande (kommunalråd) och presidium 
Sedan val av välfärdsnämnden skett, utser kommunfullmäktige bland 
nämndens ledamöter nämndens ordförande, förste vice ordförande och 
andre vice ordförande, vilka tillika utgör välfärdsnämndens presidium. 

Kommunfullmäktige utser även välfärdsnämndens ordförande till 
kommunalråd. 

Välfärdsnämndens ordförande ska 
 närmast under välfärdsnämnden ha uppsikt över kommunens förvaltning 

inom nämndens verksamhetsområde och med uppmärksamhet följa 
frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen 
samt effektiviteten i verksamheten, 

 tillse att välfärdsnämnden ärenden behandlas utan onödigt dröjsmål,

Page 97 of 156



7

 vara tillgänglig för allmänheten och för kommunens förtroendevalda och 
personalföreträdare på avtalade tider, 

 representera välfärdsnämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, 
konferenser och sammanträden, om inte välfärdsnämnden bestämt annat, 
samt

 i övrigt tillse att välfärdsnämnden uppgifter fullgörs. 

§ 18 Justering av protokoll 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 
Välfärdsnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras 
omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt, innan nämnden justerar den. 

§ 19 Reservation 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut, och ledamoten vill 
motivera reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska 
lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 

§ 20 Delgivning 
Delgivning med välfärdsnämnden kan ske antingen med ordföranden, 
kommundirektören, eller annan anställd som nämnden bestämmer. 

§ 21 Undertecknande av handlingar 
Välfärdsnämnden bestämmer vem eller vilka som har rätt att underteckna 
avtal, andra handlingar och skrivelser för välfärdsnämndens räkning. 
Om inte annat framgår av lag eller fullmäktige bestämt annat gäller 
motsvarande rätt för välfärdsnämnden beträffande handlingar m.m. som 
fullmäktige fattat beslut om. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-02-07

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 41      Dnr 2018KS370

Motion om införande av kommunala ordningsvakter 

 
Kommunfullmäktige beslutade i § 112 den 28 maj 2018 att till kommunstyrelsen remittera 
motion från Calle Johansson (SD) angående införande av kommunala ordningsvakter. I 
motionen anger motionären att händelser, främst i Mölnlycke centrum, skapar en otrygghet i 
samhället och att mer behöver göras för att skapa trygghet. Kommunalt anställda 
ordningsvakter med utökade befogenheter föreslås som ett alternativ till fler poliser.

Motionärerna föreslår att förvaltningen får i uppdrag att:
- Ansöka om att få ordningsvakter med utökade befogenheter till Härryda kommun
- Stötta polisens arbete genom installation av övervakningskameror
- Utarbeta riktlinjer kring hur ordningsvakter under lugna perioder utför förebyggande 
arbeten.
- Föra in kostnader i kommande budgetarbete om de inte ryms i budget.

Det generella uppdraget att upprätthålla ordning och säkerhet åligger enligt polislagen 
(1984:387) polismyndigheten. Det finns även möjlighet att förordna ordningsvakter för att 
upprätthålla allmän ordning. En ordningsvakt får dock bara upprätthålla allmän ordning inom 
ett avgränsat område. Om en kommun vill få tillstånd för ordningsvakter ska de ansöka om 
det hos polismyndigheten, som i sin tur beslutar om ett förordnande med stöd av 3 §, lagen 
om ordningsvakter (1980:578). Ett allmänt trygghetsskapande behov är dock enligt lagen inte 
skäl för att placera ut ordningsvakter. Det måste föreligga ett mer specifikt skäl för att placera 
ut ordningsvakter.

Förvaltningen har under hösten 2018 lämnat in fyra ansökningar om kameraövervakning och 
inväntar svar från Datainspektionen.

Sektorn för teknik och förvaltningsstöd bedömer att nuvarande situation i kommunen inte 
motiverar en ansökan om ordningsvakter utifrån lagstiftningen. Det vill säga att kommunen 
inte har en problematik i den utsträckning som krävs för att ligga till grund för en ansökan.

Sektorn bedömer också att kommunen bör avvakta ytterligare ansökningar om 
kameraövervakning tills nuvarande ansökningar prövats av Datainspektionen.

Sektorn ser däremot positivt på fortsatt aktivt och trygghetsfrämjande arbete i kommunen 
samt till att använda ordningsvakt när situationen kräver men att tjänsten då köps in enligt 
gällande avtal istället för att ha ordningsvakter anställda i egen regi. Sektorn bedömer även att 
det är svårt att kombinera tjänsten som ordningsvakt med förebyggande arbete och att det 
därmed inte är aktuellt att utarbeta riktlinjer för hur ordningsvakter under lugnare perioder 
utför förebyggande arbete. Det beror främst på att det är svårt att förena dessa båda uppdrag.

Page 1 of 2Page 100 of 156



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-02-07

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

Enligt redovisning ovan bedömer sektorn att det inte är aktuellt att anställa egna 
ordningsvakter som patrullerar utifrån motionärens intentioner och att det därmed inte är 
aktuellt att föra in kostnader i kommande budgetarbete.

Från sektorn för teknik och förvaltningsstöd föreligger skrivelse daterad den 13 december 
2018.

Kommunstyrelsens behandling

Yrkanden
Peter Arvidsson (SD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller 
motionen.

Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen 
med hänvisning till skrivelse den 13 december 2018 från sektorn för teknik och 
förvaltningsstöd.

Proposition 
Efter ställd proposition på Per Vorbergs och Peter Arvidssons yrkanden finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelse den 13 december 2018 
från sektorn för teknik och förvaltningsstöd.

----------------------
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Sektorn för teknik och förvaltningsstöd
Therese Wångblad

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2018-12-13 2018KS370  008

Motion om införande av kommunala ordningsvakter

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade i § 112 den 28 maj 2018 att till kommunstyrelsen 
remittera motion från Calle Johansson (SD) angående införande av kommunala 
ordningsvakter. I motionen anger motionären att händelser, främst i Mölnlycke centrum, 
skapar en otrygghet i samhället och att mer behöver göras för att skapa trygghet. 
Kommunalt anställda ordningsvakter med utökade befogenheter föreslås som ett 
alternativ till fler poliser.

Motionärerna föreslår att förvaltningen får i uppdrag att:
 Ansöka om att få ordningsvakter med utökade befogenheter till Härryda kommun
 Stötta polisens arbete genom installation av övervakningskameror
 Utarbeta riktlinjer kring hur ordningsvakter under lugna perioder utför 

förebyggande arbeten.
 Föra in kostnader i kommande budgetarbete om de inte ryms i budget.

Det generella uppdraget att upprätthålla ordning och säkerhet åligger enligt polislagen 
(1984:387) polismyndigheten. Det finns även möjlighet att förordna ordningsvakter för 
att upprätthålla allmän ordning. En ordningsvakt får dock bara upprätthålla allmän 
ordning inom ett avgränsat område. Om en kommun vill få tillstånd för ordningsvakter 
ska de ansöka om det hos polismyndigheten, som i sin tur beslutar om ett förordnande 
med stöd av 3 §, lagen om ordningsvakter (1980:578). Ett allmänt trygghetsskapande 
behov är dock enligt lagen inte skäl för att placera ut ordningsvakter. Det måste föreligga 
ett mer specifikt skäl för att placera ut ordningsvakter.

Förvaltningen har under hösten 2018 lämnat in fyra ansökningar om kameraövervakning 
och inväntar svar från Datainspektionen.

Sektorn för teknik och förvaltningsstöd bedömer att nuvarande situation i kommunen inte 
motiverar en ansökan om ordningsvakter utifrån lagstiftningen. Det vill säga att 
kommunen inte har en problematik i den utsträckning som krävs för att ligga till grund 
för en ansökan.

Sektorn bedömer också att kommunen bör avvakta ytterligare ansökningar om 
kameraövervakning tills nuvarande ansökningar prövats av Datainspektionen.
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Sektorn ser däremot positivt på fortsatt aktivt och trygghetsfrämjande arbete i kommunen 
samt till att använda ordningsvakt när situationen kräver men att tjänsten då köps in enligt 
gällande avtal istället för att ha ordningsvakter anställda i egen regi. Sektorn bedömer 
även att det är svårt att kombinera tjänsten som ordningsvakt med förebyggande arbete 
och att det därmed inte är aktuellt att utarbeta riktlinjer för hur ordningsvakter under 
lugnare perioder utför förebyggande arbete. Det beror främst på att det är svårt att förena 
dessa båda uppdrag.

Enligt redovisning ovan bedömer sektorn att det inte är aktuellt att anställa egna 
ordningsvakter som patrullerar utifrån motionärens intentioner och att det därmed inte är 
aktuellt att föra in kostnader i kommande budgetarbete.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelse den 13 december 
2018 från sektorn för teknik och förvaltningsstöd.

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i § 112 den 28 maj 2018 att till kommunstyrelsen 
remittera motion från Calle Johansson (SD) angående införande av kommunala 
ordningsvakter. I motionen anger motionären att händelser, främst i Mölnlycke centrum, 
skapar en otrygghet i samhället och att mer behöver göras för att skapa trygghet. 
Kommunalt anställda ordningsvakter med utökade befogenheter föreslås som ett 
alternativ till fler poliser.

Motionärerna föreslår att förvaltningen får i uppdrag att:
 Ansöka om att få ordningsvakter med utökade befogenheter till Härryda kommun
 Stötta polisens arbete genom installation av övervakningskameror
 Utarbeta riktlinjer kring hur ordningsvakter under lugna perioder utför 

förebyggande arbeten.
 Föra in kostnader i kommande budgetarbete om de inte ryms i budget.

Det generella uppdraget att upprätthålla ordning och säkerhet åligger enligt polislagen 
(1984:387) polismyndigheten. Det finns även möjlighet att förordna ordningsvakter för 
att upprätthålla allmän ordning. En ordningsvakt har i uppdrag att upprätthålla allmän 
ordning, dock inom ett avgränsat område. Detta innebär att ett ”patrullerande” i ett 
område, exempelvis Mölnlycke centrum, inte är möjligt att genomföra utifrån gällande 
lagstiftning.

Lagen om ordningsvakter
Enligt 2 § lagen om ordningsvakter (1980:578) framgår att ordningsvakter får förordnas 
att tjänstgöra vid bl. a. offentliga tillställningar och allmänna sammankomster. 
Ordningsvakter får också förordnas för att tjänstgöra vid säkerhetskontroll i domstolar 
och vid säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i kommuner och landsting enligt 
2 a och 2 b §§, lagen om ordningsvakter. 
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Under särskilda omständigheter finns även möjlighet att använda undantagsregeln i 3 § 
lagen om ordningsvakter, som medger att ordningsvakter får förordnas att tjänstgöra även 
i annat fall än vad som avses i 2 §. För att denna regel ska bli tillämplig krävs att det finns 
ett särskilt behov av ordningshållning på platsen och att det är av väsentlig betydelse från 
allmän synpunkt. Lagens 3 § ska användas först om det visat sig vara praktiskt omöjligt 
eller i vart fall mycket svårt att lösa ett problem på annat, godtagbart sätt.

Ordningsvakter i Härryda kommunen
Om en kommun vill få tillstånd för ordningsvakter ska de ansöka om detta hos 
polismyndigheten, som i sin tur beslutar om ett förordnande med stöd av 3 §, lagen om 
ordningsvakter.

Ett allmänt trygghetsskapande behov är dock enligt lagen inte skäl för att placera ut 
ordningsvakter. Det måste föreligga ett mer specifikt skäl inom ett väl definierat 
geografiskt område.

100

300

500

700

900

1100

1300

1500

1700

1900

2100

Brott mot liv och hälsa, 3 kap Stöld, rån m.m., 8 kap

Antal anmälda brott mot person i Härryda kommun enligt 
Brottsbalken, år 2013-2017

Diagrammet redovisar antal anmälda brott utifrån brottsbalkens 3 kap. och 8 kap.
(3 kap. ”Brott mot liv och hälsa” = försök till mord/dråp, misshandel, vållande till kroppsskada, vållande 
till annans död, framkallande av fara för annan).
Statistik från Brottsförebyggande rådet.

Nedan följer en jämförelse mellan Härryda kommun och kommuner i Göteborgsregionen 
med liknande befolkningsstruktur gällande antal anmälda brott mot person under 2017.

Brott mot liv och 
hälsa, 3 kap.

Stöld, rån m.m., 8 
kap

Härryda 244 1820
Partille 214 2018
Lerum 173 1491
Kungälv 227 1883
Mölndal 413 2697
Kungsbacka 287 2192

2013                      2014                      2015                      2016                      2017
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I jämförelse med dessa GR-kommuner utmärker sig inte Härryda kommun som mer 
drabbat av brott mot person.

Behovet av insats för ordningsvakt i Härryda kommun är svårbedömt. Tillståndet lämnas 
av polisen utifrån aktuell situation och tillståndet är tidsbegränsat. Uppdraget att arbeta 
förebyggande mot framförallt ungdomar i riskzonen har idag sektorn för socialtjänsten 
genom fältgruppen. Kompetensprofilen för de som arbetar i fältgruppen respektive 
ordningsvakter skiljer sig åt bland annat vad gäller utbildningskrav där personalen i 
fältgruppen har krav om högskoleutbildning.

Övervakningskameror
Enligt kamerabevakningslagen (2018:1200) ska myndigheter och andra som utför 
uppgifter av allmänt intresse ansöka om tillstånd för kamerabevakning, om de 
kamerabevakar en plats dit allmänheten har tillträde. När kamerabevakning används 
måste skyltar sättas upp, alternativt att information om bevakningen delges på annat 
lämpligt sätt.

Kommunstyrelsen beslutade i § 352 den 24 september 2018 att förvaltningen skulle 
ansöka om tillstånd för kameraövervakning på tre skolor som varit utsatta för 
skadegörelse och inbrott. På en av skolorna handlar det främst om att öka tryggheten för 
personer som rör sig på skolgården kvällstid. Utöver dessa tre skolor har kommunen 
även, utifrån beslut i kommunstyrelsen (§ 103, den 5 mars 2018), ansökt om tillstånd för 
övervakningskamera på Hulebäcksgymnasiet. 

Riktlinjer för ordningsvakter och förebyggande arbete
Utifrån ovan nämnda och gällande lagstiftning är frågan om riktlinjer för hur 
ordningsvakter under lugna perioder utför förebyggande arbeten inte aktuell eftersom det 
är svårt att förena dessa båda uppdrag. 

Sektorns bedömning
Sektorn för teknik och förvaltningsstöd bedömer att nuvarande situation i kommunen inte 
motiverar en ansökan om ordningsvakter utifrån lagstiftningen. Det vill säga att 
kommunen inte har en problematik i den utsträckning som krävs för att ligga till grund 
för en ansökan.

Sektorn bedömer också att kommunen bör avvakta ytterligare ansökningar om 
kameraövervakning tills nuvarande ansökningar prövats av Datainspektionen.

Sektorn ser däremot positivt på fortsatt aktivt och trygghetsfrämjande arbete i kommunen 
och till att använda ordningsvakt när situationen kräver men att tjänsten då köps in enligt 
gällande avtal istället för att ha ordningsvakter anställda i egen regi. Sektorn bedömer 
även att det är svårt att kombinera tjänsten som ordningsvakt med förebyggande arbete 
och att det därmed inte är aktuellt att utarbeta riktlinjer för hur ordningsvakter under 
lugnare perioder utför förebyggande arbete. Det beror främst på att det är svårt att förena 
dessa båda uppdrag.

Enligt redovisning ovan bedömer sektorn att det inte är aktuellt att anställa egna 
ordningsvakter som patrullerar utifrån motionärens intentioner och att det därmed inte är 
aktuellt att föra in kostnader i kommande budgetarbete.
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Per-Arne Larsson
Sektorschef

Bilaga: Motion om införande av kommunala ordningsvakter
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SD 
Opposlfons 

part:ie~ 

HÄRRYDA KQi\,r-,.,.. Ko lv.u.v1lJN 
mmunstyrelsen 

2018 -04- 1 8 
Diarienr 

0iàriep,anbeteckn 

lnförande av kommunala ordningsvakter 
Äggkastning, snatteri och stölder förekommer pa Coop i Mölnlycke. Fiera ganger har Securitas fôtt ringas 
in. Hulebäcksgymnasiet har vid upprepade tillfällen haft problem med stölder. Person ran i korsningen 
Allen/Kyrkvägen har skett. Gamia Mölnlyckebor känner inte igen sig och har nu fótt nog. 

Kommunens sektorchef för Teknik och Förvaltningsstöd säger bl.a.: -Vi har sedan ett antal veckor tillbaka 
förstärkt med väktarinsats i centrala Mölnlycke fròn sen eftermiddag till sent pa natten. Polisen har även 
förstärkt sin närvaro, uniformerad och civil. Min bild är att vi tillsammans med polisen har en god bild av 
vil ka individer som är inblandade och jag har goda förhoppningar om att vi kommer tillrätta med 
problemen precis som vi gjorde under 2015/2016. 

Efter detta uttalande har det skett en omfattande skadegörelse pa Vuxenutbildningens lokaler. 
Uppenbarligen behöver mer göras för att skapa trygghet. 

Ordningsvakter har längre utbildning än väktare och tíllôts med utökad befogenhet utföra uppdrag som 
ligger emellan vad polis och väktare far göra. Vi föreslog redan i höstas att kommunen anställer egna 
ordningsvakter och bygger ut kameraövervakningen. Givetvis vili vi fa fier poliser till kommunen, men 
som plan B föreslòr vi kommunala ordningsvakter med utökade befogenheter (1980:578 §3). 

Det behövs en bra grundbemanning dygnet runt, och när det är lugnare kan ordningsvakter jobba 
förebyggande i samarbete med exempelvis skola och socialtjänst. Genom att kommunen anställer 
ordningsvakter far vi en bra kontinuitet i samarbetet. I princip kommer ordningsvakterna att fa lite av 
rollen som kvarters-poliser. De tjänster som utlyses ska erbjuda attraktiva arbetsvillkor sa att vi far mycket 
kompetent personal som förväntas stanno länge. 

SD Härryda föreslór därför att lnvónornos trygghet säkerställs genom att kommunen stöttar polisens 
arbete med egna ordningsvakter som har utökade befogenheter. Detta genomförs sedan bäst med 
kommunalt anställda ordningsvakter. Givetvis ska denna ökade trygghet införas i hela kommunen. 

Därför föreslör Sverigedemokraterna Härryda: 

Att ge förvaltningen i uppdrag att ansöka om att fa ordningsvakter med utökade befogenheter till 
Härryda Kommun. 
Att förvaltningen i uppdrag att stötta polisens arbete genom installation av övervakningskameror. 
Att ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta riktlinjer kring hur ordningsvakter under I ugna perioder utför 
förebyggande arbeten. 
Att ge förvaltningen i uppdrag att, om kostnaderna inte inryms i budget, föra in kostnaderna i 
kommande budgetarbete frón förvaltningen. 

GPû- 
Calle Johansson (SD) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-02-07

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 42      Dnr 2018KS553

Motion om minskade barngrupper i förskolan 

 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 september 2018 i § 161 att till kommunstyrelsen 
remittera en motion från Patrik Linde (S), Gunilla Wathne (S) och Robert Langholz (S) om 
minskade barngrupper i förskolan. Detta ska genomföras utan att investera i nya lokaler. 
Motionärerna yrkar på att förvaltningen ska utreda frågan och göra en ekonomisk kalkyl. 
Kalkylen ska belysa kostnaderna för olika storlekar på barngrupperna.

Förvaltningen bedömer att förutsättningarna för att minska barngruppernas storlek skiljer sig 
åt på de olika orterna i kommunen. Enligt nuvarande befolkningsprognos är det inte möjligt 
minska barngruppernas storlek på samtliga orter i kommunen utan att investera i nya lokaler.

Förvaltningen har gjort en ekonomisk kalkyl bestående av fyra olika alternativ med olika 
storlekar på barngrupperna och ökad eller bibehållen personaltäthet. Alternativ 1 och 2 
innebär att antalet barn minskar från 18,1 till 16 barn per avdelning. Alternativ 3 och 4 
innebär att antalet barn minskar från 18,1 till 17 barn per avdelning. Personaltätheten varierar 
i de olika alternativen. Kostnadsökningen för de olika alternativen varierar mellan 2,6 mkr till 
28,9 mkr per år.

Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad den 4 januari 2019.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till skrivelse av den 4 januari 
2019 från sektorn för utbildning och kultur.

----------------------
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Sektorn för utbildning och kultur
Mergim Rexhepi

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-01-04 2018KS553  008

Motion om minskade barngrupper i förskolan

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 17 september 2018 i § 161 att till kommunstyrelsen 
remittera en motion från Patrik Linde (S), Gunilla Wathne (S) och Robert Langholz (S) 
om minskade barngrupper i förskolan. Detta ska genomföras utan att investera i nya 
lokaler. Motionärerna yrkar på att förvaltningen ska utreda frågan och göra en ekonomisk 
kalkyl. Kalkylen ska belysa kostnaderna för olika storlekar på barngrupperna. 

Förvaltningen bedömer att förutsättningarna för att minska barngruppernas storlek skiljer 
sig åt på de olika orterna i kommunen. Enligt nuvarande befolkningsprognos är det inte 
möjligt minska barngruppernas storlek på samtliga orter i kommunen utan att investera i 
nya lokaler.

Förvaltningen har gjort en ekonomisk kalkyl bestående av fyra olika alternativ med olika 
storlekar på barngrupperna och ökad eller bibehållen personaltäthet. Alternativ 1 och 2 
innebär att antalet barn minskar från 18,1 till 16 barn per avdelning. Alternativ 3 och 4 
innebär att antalet barn minskar från 18,1 till 17 barn per avdelning. Personaltätheten 
varierar i de olika alternativen. Kostnadsökningen för de olika alternativen varierar 
mellan 2,6 mkr till 28,9 mkr per år.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till skrivelse av den 4 
januari 2019 från sektorn för utbildning och kultur.

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 17 september 2018 i § 161 att till kommunstyrelsen 
remittera en motion från Patrik Linde (S), Gunilla Wathne (S) och Robert Langholz om 
minskade barngrupper i förskolan. Detta ska genomföras utan att investera i nya lokaler. 
Motionärerna yrkar på att förvaltningen ska utreda frågan och göra en ekonomisk kalkyl. 
Kalkylen ska belysa kostnaderna för olika storlekar på barngrupperna.

Enligt skollagen (2010:800) ska huvudmannen se till att barngrupperna i förskola har en 
lämplig storlek och sammansättning. Dock fastställer inte skollagen vad som avses med 
lämplig storlek och sammansättning. Enligt Statistiska centralbyråns (SCB) statistisk för 
2017 var snittet för en barngrupp i Sverige 15,3 barn och Härryda kommuns förskolor 
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hade en snitt på 15,5 barn per grupp. Statistiken från SCB baseras på uppgifter från den 
15 oktober varje år. Då det tillkommer fler barn i barngrupperna efter den 15 oktober 
varje år baseras Härryda kommuns förskolors budget på ett snitt av 18,1 barn per 
barngrupp. 

Enligt nuvarande befolkningsprognos är det inte möjligt minska barngruppernas storlek 
på samtliga orter i kommunen utan att investera i nya lokaler. I Mölnlycke och Landvetter 
kommer det finnas ett överskott av platser under de kommande fem åren, vilket gör en 
minskning av antalet barn per avdelning möjlig. En förutsättning för detta är att 
förskoleverksamheten behåller befintliga lokaler. I orterna Härryda, Hällingsjö, Eskilsby, 
Hindås och Rävlanda kommer barnantalen öka under de kommande fem åren. Detta 
innebär att det inte är möjligt att minska barngruppernas storlek på dessa orter utan att 
investera i nya lokaler.

Nuvarande organisation
Härryda kommuns förskolor har ett snitt på 18,1 barn per avdelning utifrån nuvarande 
budget. Avdelningar med yngre barn har ett lägre antal barn jämfört med avdelningar 
med äldre barn. Personaltätheten påverkas av barngruppens storlek. På en avdelning med 
en fulltalig barngrupp arbetar det i snitt 3,15 pedagoger. Personaltätheten på Härryda 
kommuns förskolor är något högre än rikssnittet enligt SCB:s statistisk för 2017. Under 
2019 planerar förskoleverksamheten att nyttja 120 avdelningar, lokalmässigt finns det 
utrymme att använda 131 avdelningar.

Ekonomisk kalkyl 
Förvaltningen har utrett vilka ekonomiska konsekvenser det skulle få att minska 
barngruppernas storlek. Förvaltningen har utrett fyra olika alternativ, alternativ 1 och 2 
innebär att antalet barn minskar från 18,1 till 16 barn per avdelning. Alternativ 3 och 4 
resulterar i att antalet barn minskar från 18,1 till 17 barn per avdelning. Personaltätheten 
varierar i de olika alternativen. I alternativ 1 och 2 behövs samtliga tillgängliga 
förskolelokaler, medan i alternativ 3 och 4 skulle förskoleverksamheten fortsatt ha ett 
överskott av lokaler.

Alternativ 1 
Alternativ 1 innebär att samtliga tillgängliga lokaler används av förskoleverksamheten 
och att antalet barn minskar från 18,1 till 16 barn per avdelning. För att bibehålla 
personaltätheten skulle antalet pedagoger i en fulltalig barngrupp minska från 3,15 
pedagoger (18,1 barn) till 2,8 pedagoger (16 barn). Införandet av detta alternativ skulle 
innebära en kostnadsökning på ca 9,5 mkr per år. Kostnadsökningen innefattar kostnader 
för måltider, lokaler, städ, inköp, administration samt en prisjustering för köpta platser i 
enlighet med reglerna för bidrag på lika villkor.

Alternativ 2
Alternativ 2 innebär att samtliga tillgängliga lokaler används av förskoleverksamheten 
och att antalet barn minskar från 18,1 till 16 barn per avdelning.  Skillnaden jämfört med 
alternativ 1 är att antalet pedagoger per avdelning inte skulle anpassas efter barnantalet 
utan fortsatt vara 3,15 pedagoger per avdelning. Detta skulle resultera i en ökad 
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personaltäthet då antalet pedagoger per avdelning består, även fast barnantalet minskar. 
Införandet av detta alternativ skulle innebära en kostnadsökning på ca 28,9 mkr per år. 
Kostnadsökningen innefattar kostnader för måltider, lokaler, städ, inköp, administration 
samt en prisjustering för köpta platser i enlighet med reglerna för bidrag på lika villkor. 
Prisjusteringen för köpta platser blir i detta fall högre än i alternativ 1 eftersom det i 
kostnadsökningen ingår en ökad personalkostnad motsvarande 16,7 mkr per år.

Alternativ 3
Alternativ 3 innebär att förskoleverksamheten använder de lokaler som behövs för att 
minska barnantalet från 18,1 till 17 barn per avdelning. För att bibehålla personaltätheten 
skulle antalet pedagoger i en fulltalig barngrupp minska från 3,15 pedagoger (18,1 barn) 
till 3,0 pedagoger (17 barn). Införandet av detta alternativ skulle medföra en 
kostnadsökning på ca 2,6 mkr per år. Kostnadsökningen omfattar kostnader för måltider, 
lokaler, städ, inköp, administration samt en prisjustering för köpta platser i enlighet med 
reglerna för bidrag på lika villkor.

Alternativ 4
Alternativ 4 innebär att förskoleverksamheten använder de lokaler som behövs för att 
minska barnantalet från 18,1 till 17 barn per avdelning. Skillnaden jämfört med alternativ 
3 är att antalet pedagoger per avdelning inte skulle anpassas efter barnantalet utan fortsatt 
vara 3,15 pedagoger per avdelning. Detta skulle resultera i en ökad personaltäthet då 
antalet pedagoger per avdelning består, även fast barnantalet minskar. Införandet av detta 
alternativ skulle innebära en kostnadsökning på ca 7,8 mkr per år. Kostnadsökningen 
innefattar kostnader för måltider, lokaler, städ, inköp, administration samt en prisjustering 
för köpta platser i enlighet med reglerna för bidrag på lika villkor. Prisjusteringen blir i 
detta fall högre än i alternativ 3 eftersom det i kostnadsökningen ingår en ökad 
personalkostnad motsvarande 4,5 mkr per år.

Förvaltningens bedömning
Förvaltningen bedömer att förutsättningarna för att minska barngruppernas storlek skiljer 
sig åt på de olika orterna i kommunen. Enligt nuvarande befolkningsprognos är det endast 
möjligt att minska barngruppernas storlek inom ramen för befintliga förskolelokaler i 
Landvetter och Mölnlycke. Förvaltningen bedömer att en minskning av barngruppernas 
storlek i enlighet med alternativen ovan medför kostnadsökningar på mellan 2,6 mkr till 
28,9 mkr per år.

Päivi Malmsten
Sektorschef

Bilaga: Motion om minskade barngrupper inom förskolan
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HÄRRYDA KOMMUN 
Kornmunstyrelsen 

2018 -06- 1 8 
Diarienr I Diariep!anbeteckn 

Minskade barngrupper i forskolan. 

Vi socialdemokrater anser att det är dags att minska gruppernas storlek i nom forskolan 
med bíbehâllen personal pa avdelningarna i Härryda. Just nu finns det en chans att göra 
detta utan att behöva investera i nya lokaler. Detta i ach med att det finns ett överskott 
av avdelningar. Man skulle kunna använda dessa avdelningar ach sprida ut harnen pa 
fler enheter. 

Vi tycker att frâgan mäste utredas ach en ekonomisk kalkyl göras. Detta sä att politiken 
kan fa det beslutsunderlag som de behöver infor budget 2020. 

Vi socialdemokrater vili: 

Att en utredning om kostnaderna for minskade barngrupper i forskolan görs. Denna bör 
belysa kostnaderna for olika storlek i barngrupperna. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-02-07

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 43      Dnr 2018KS556

Motion om alla barns rätt till minst 20 timmar i förskola eller 
familjedaghem/pedagogisk omsorg 

 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 september 2018 i § 161 att till kommunstyrelsen 
remittera en motion från Siw Hallbert (S), Patrik Linde (S) och Gunilla Wathne (S) om alla 
barns rätt till minst 20 timmar i förskola eller i familjedaghem/pedagogisk omsorg. 
Motionärerna yrkar på att Härryda kommun så snart som möjligt erbjuder barn att få vara i 
förskola eller familjedaghem/pedagogisk omsorg 20 timmar per vecka.

Barn ska enligt skollagen (2010:800) från och med ett års ålder erbjudas plats på förskola och 
familjedaghem i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas arbete, studier eller 
om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Enligt 8 kap. 6 § i 
skollagen har barn vars ena förälder är föräldraledig med ett annat barn rätt till förskola 15 
timmar i veckan. Enligt kommunens placeringsförskrifter har barn på familjedaghem samma 
rättighet. Alla barn har även rätt till allmän förskola från och med höstterminen det år som 
barnet fyller tre år. I Härryda kommun innebär det att från och med höstterminen det år barnet 
fyller tre år är platsen på förskola och familjedaghem avgiftsfri, för de barn som har en 
vistelsetid som är 15 timmar eller mindre i veckan.

En utökning av rätt till avgiftsfri vistelsetid upp till 20 timmar i veckan medför att Härryda 
kommuns nuvarande regler för taxa och avgift behöver justeras. I dagsläget är vistelsetid upp 
till 15 timmar per vecka helt avgiftsfri för familjer med barn över tre år. Införandet av 
avgiftsfrihet upp till 20 timmar i veckan skulle resultera i en intäktsminskning för 
förskoleverksamheten på ca 600 000 kr per år. Denna kostnadsberäkning baseras på det antal 
barn som i dagsläget har en vistelsetid på mellan 16-20 timmar per vecka och som efter 
förändrade regler för taxa och avgift inte längre skulle betala någon barnomsorgsavgift.

Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad den 4 januari 2019.

Kommunstyrelsens behandling

Yrkanden
Per Vorberg (M) yrkar med instämmande av Håkan Eriksson (KD) och Kersti Lagergren (M) 
att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen om att utöka rätten till 
20 timmar i förskola eller familjedaghem/pedagogisk omsorg avgiftsfritt.

Robert Langholz (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller 
motionen i sin helhet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-02-07

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

Proposition
Efter ställd proposition på Per Vorbergs och Robert Langholz yrkanden finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande.

Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller Per 
Vorbergs yrkande röstar Ja. Den som bifaller Robert Langholz yrkande röstar Nej. Voteringen 
utfaller så att 8 ledamöter röstar Ja, 4 röstar Nej och 1 avstår från att rösta. Bilaga 1 
voteringslista.

Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige avslår motionen om att utöka rätten till 20 timmar i förskola eller 
familjedaghem/pedagogisk omsorg avgiftsfritt.

Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), Ulla-Karin Johansson (S) och Robert Langholz 
(S).

----------------------
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Sektorn för utbildning och kultur
Mergim Rexhepi

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-01-04 2018KS556  008

Motion om alla barns rätt till minst 20 timmar i förskola eller 
familjedaghem/pedagogisk omsorg

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 17 september 2018 i § 161 att till kommunstyrelsen 
remittera en motion från Siw Hallbert (S), Patrik Linde (S) och Gunilla Wathne (S) om 
alla barns rätt till minst 20 timmar i förskola eller i familjedaghem/pedagogisk omsorg. 
Motionärerna yrkar på att Härryda kommun så snart som möjligt erbjuder barn att få vara 
i förskola eller familjedaghem/pedagogisk omsorg 20 timmar per vecka. 

Barn ska enligt skollagen (2010:800) från och med ett års ålder erbjudas plats på förskola 
och familjedaghem i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas arbete, 
studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Enligt 8 
kap. 6 § i skollagen har barn vars ena förälder är föräldraledig med ett annat barn rätt till 
förskola 15 timmar i veckan. Enligt kommunens placeringsförskrifter har barn på 
familjedaghem samma rättighet. Alla barn har även rätt till allmän förskola från och med 
höstterminen det år som barnet fyller tre år. I Härryda kommun innebär det att från och 
med höstterminen det år barnet fyller tre år är platsen på förskola och familjedaghem 
avgiftsfri, för de barn som har en vistelsetid som är 15 timmar eller mindre i veckan.

En utökning av rätt till avgiftsfri vistelsetid upp till 20 timmar i veckan medför att 
Härryda kommuns nuvarande regler för taxa och avgift behöver justeras. I dagsläget är 
vistelsetid upp till 15 timmar per vecka helt avgiftsfri för familjer med barn över tre år. 
Införandet av avgiftsfrihet upp till 20 timmar i veckan skulle resultera i en 
intäktsminskning för förskoleverksamheten på ca 600 000 kr per år. Denna 
kostnadsberäkning baseras på det antal barn som i dagsläget har en vistelsetid på mellan 
16-20 timmar per vecka och som efter förändrade regler för taxa och avgift inte längre 
skulle betala någon barnomsorgsavgift.  

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår motionens förslag att utöka rätten till 20 timmar i förskola 
eller familjedaghem/pedagogisk omsorg avgiftsfritt. 
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Kommunfullmäktige uppdrar åt välfärdsnämnden att utreda möjligheten att införa 
utökning av vistelsetiden upp till 20 timmar mot en tillkommande avgift för de familjer 
som i dagsläget har rätt till 15 timmar.

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 17 september 2018 i § 161 att till kommunstyrelsen 
remittera en motion från Siw Hallbert (S), Patrik Linde (S) och Gunilla Wathne (S) om 
alla barns rätt till minst 20 timmar i förskola eller i familjedaghem/pedagogisk omsorg. 
Motionärerna yrkar på att Härryda kommun så snart som möjligt erbjuder barn att få vara 
i förskola eller familjedaghem/pedagogisk omsorg 20 timmar per vecka. 

Förskolans pedagogiska verksamhet styrs av den nationella läroplanen (Lpfö 98 rev 
2016) och skollagen (2010:800). Familjedaghem är en form av barnomsorg som utförs av 
en dagbarnvårdare, där verksamheten utgår ifrån dagbarnvårdarens egna hem. Läroplanen 
för förskolan är vägledande för familjedaghemmens verksamhet. 

Barn ska enligt skollagen från och med ett års ålder erbjudas plats på förskola och 
familjedaghem i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas arbete, studier 
eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Alla barn har 
även rätt till allmän förskola från och med höstterminen det år som barnet fyller tre år. I 
Härryda kommun innebär det att från och med höstterminen det år barnet fyller tre år är 
platsen på förskola och familjedaghem avgiftsfri, för de barn som har en vistelsetid som 
är 15 timmar eller mindre i veckan. Har barnet en vistelsetid som överskrider 15 timmar i 
veckan tillkommer en avgift för familjen. 

I Härryda kommun har 98 procent av barn i åldrarna tre till fem år plats på en förskola 
eller ett familjedaghem. Detta omfattar även barn som går på förskolor eller 
familjedaghem med annan huvudman. Vårdnadshavare till barn mellan åldrarna 3-5 år 
som inte har plats på någon förskola eller familjedaghem informeras årligen om att de har 
rätt till allmän förskola.

Enligt 8 kap. 6 § skollagen har barn vars ena förälder är föräldraledig med ett annat barn 
rätt till förskola 15 timmar i veckan. Enligt kommunens placeringsförskrifter har barn på 
familjedaghem samma rättighet. I Härryda kommun har barn vars föräldrar som är 
arbetssökande rätt till förskola eller familjedaghem i 20 timmar i veckan. Hur dessa 15 
eller 20 timmar fördelas under veckan beslutar förskolechef i samråd med 
vårdnadshavarna, eftersom förskolechefen enligt skollagen ska besluta om sin enhets 
organisation. I dagsläget är det cirka 10 procent av alla barn på kommunal förskola eller 
familjedaghem som har vistelsetid som är 15 timmar i veckan eller mindre. Detta 
motsvarar cirka 230 barn. Barn till föräldralediga som av olika anledningar har ett behov 
av att vistas på förskola/familjedaghem mer än 15 timmar har möjlighet att beviljas 
utökad tid mot en avgift som beräknas i enlighet med bestämmelserna om maxtaxa. Detta 
är ett beslut som tas av förskolechef utifrån varje barns behov. Cirka 60 barn till 
föräldralediga har i dagsläget beviljats utökad vistelsetid utöver de 15 timmar som de har 
rätt till. 

Ekonomiska konsekvenser
En utökning av rätt till avgiftsfri vistelsetid för familjer med barn över tre år medför att 
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Härryda kommuns nuvarande regler för taxa och avgift behöver justeras. I dagsläget är 
platsen avgiftsfri upp till 15 timmar i veckan. Införandet av avgiftsfrihet som istället 
uppgår till 20 timmar i veckan skulle resultera i en intäktsminskning för 
förskoleverksamheten på ca 600 000 kr per år. Denna beräkning baseras på det antal barn 
som i dagsläget har en vistelsetid på mellan 16-20 timmar per vecka och som efter en 
utökad rätt till avgiftsfri vistelsetid inte längre skulle betala någon barnomsorgsavgift. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömer att ett införande av alla barns rätt till 20 avgiftsfria timmar inte 
ryms inom budget för 2019-2021. Ett alternativ till detta är att ge de berörda familjerna 
möjlighet att utöka sin vistelsetid till 20 timmar i veckan mot en tillkommande avgift i 
enlighet med bestämmelserna om maxtaxa vilket maximalt skulle kunna uppgå till 1016 
kr i månaden. Förvaltningen bedömer att det finns ett intresse från berörda föräldrar att 
utöka barnets vistelsetid även om det skulle resultera i en tillkommande avgift. Detta 
skulle även innebära en intäktsökning för kommunen. Förvaltningen föreslår att 
förvaltningen får i uppdrag av kommunfullmäktige att utreda möjligheterna till att införa 
en frivillig utökning av vistelsetiden mot en tillkommande avgift för familjen. 

Päivi Malmsten
Sektorschef

Bilaga: Motion om alla barns rätt till minst 20 timmar i förskola eller 
familjedaghem/pedagogisk omsorg
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HÄRRYDA KOM.i\1UN 
Kornrnunsryrelsen 

2018 -06- 1 8 
Diarienr 

Arbetarepartiet socialdemokraterna I Härryda 

Motion: 

Alla barns rätt till minst 20 timmar i förskola eller i familjedaghem/pedagogisk 
omsorg. 

Förskolans uppdrag enligt läroplanen för förskolan, är att pâ olika sätt stimulera barn och barns 
utveckling. I förskolan träffar barn and.ra barn för social lek och inlärning. Verksamheten leds av 
förskollärare och barnskötare. Tvâ yrkesgrupper som är utbildade för att arbeta med barn och <leras 
utveckling. 
Vi vill ge möjlighet till att barn ska fâ vara 20 timmar i förskolan dvs. 4 timmar per dag. 
Det ger barn möjlighet att under 4 timmar/dag delta i en planerad verksamhet som ofta behandlar olika 
sorters tema. I förskolan fâr barn arbeta med olika berikande material, ha samtal med pedagoger bade i 
grupp och enskilt, delta i grupplekar bade ute och inne. De fâr tillsammans med and.ra barn och vuxna 
inta mâltider, göra studiebesök, fâ musik- och naturupplevelser mm. 

Samma erbjudande ska barn i familjedaghem fâ. Skolverkets Allmänna rad styr den pedagogiska 
omsorgen. Familjedaghemmet arbetar med mindre barngrupper. Dagbarnvârdarna arbetar ofta 
tillsammans vilket gör att harnen träffar and.ra barn och vuxna och har aktiviteter tillsammans. De fâr 
tillsammans med and.ra barn och vuxna inta mâltider, samtala och delta i grupplekar bade inne och ute 
mm. 

Vi föreslâr 

- att man sä snart det är möjligt erbjuder barn att fâ vara i förskola alt familjehern/pedagogisk 
omsorg 20 timmar/vecka. 

Mölnlycke 2018-06-18 

[:_~ 
Siw Hallbert 

Socialdemokraterna Socialdemokraterna 

ªills ()la/L 
/~laWathne 

Socialdemokraterna 
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Besvarande av motion om skolbarns fysiska 
"arbetsmiljö"
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-02-07

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 44      Dnr 2018KS552

Motion om skolbarns fysiska "arbetsmiljö" 

 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 september 2018 i § 161 att till kommunstyrelsen 
remittera en motion från Steinar Walsö-Kanstad (KP) om skolbarns fysiska ”arbetsmiljö”. 
Motionären yrkar att det snarast görs en inventering i Landvetterskolan för att identifiera 
miljöer där det finns skaderisk där elever vistas. Därutöver ska liknande inventering 
genomföras i samtliga skolor i kommunen. Dessutom ska åtgärder vidtas där elevernas miljö 
är lika trevliga och säkra som den miljö lärare och andra anställda har.

I skolan gäller arbetsmiljölagen för elever och skolpersonal i förskoleklass, grundskola och 
grundsärskola. Arbetsmiljöverket är en statlig myndighet som har i uppdrag av regeringen att 
i detalj ta fram förskrifter som ska gälla för den fysiska och psykosociala arbetsmiljön i 
skolan. Det finns en skyldighet för skolorna att följa dessa föreskrifter och att kontinuerligt 
arbeta med att förbättra arbetsmiljön. Förvaltningen genomför under hösten arbetsmiljöronder 
på alla skolor. Arbetsmiljöronden genomförs utifrån en checklista som arbetsgivare och 
fackliga representanter tagit fram i samverkan. Checklistan innehåller olika 
arbetsmiljöområden som exempelvis ordning och olycksfall, som innefattar en kontroll om 
det finns fungerande städrutiner, om ordningen på arbetsplatsen är tillfredsställande och att 
olyckor undviks. Andra områden som granskas är lokalernas klimat, ventilation, buller och 
belysning. Utfallet av ronden följs sedan upp under våren genom att rektorer får återkoppling 
om aktuella åtgärder vid ett så kallat husmöte. På sektorn för utbildning och kultur görs 
därefter en prioritering om vilka arbetsmiljösatsningar som ska finansieras med 
investeringspengar. Förvaltningen bedömer att det finns ett välfungerande arbete kring den 
fysiska arbetsmiljön för både elever och personal på Landvetterskolan och på övriga 
grundskolor i kommunen. Rutinerna är framtagna i enlighet med gällande föreskrifter från 
Arbetsmiljöverket.

Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad den 4 januari 2019.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till skrivelse av den 4 
januari 2019 från sektorn för utbildning och kultur.

----------------------
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Sektorn för utbildning och kultur
Mergim Rexhepi

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-01-04 2018KS552  008

Motion om skolbarns fysiska "arbetsmiljö"

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 17 september 2018 i § 161 att till kommunstyrelsen 
remittera en motion från Steinar Walsö-Kanstad (KP) om skolbarns fysiska ”arbetsmiljö”. 
Motionären yrkar att det snarast görs en inventering i Landvetterskolan för att identifiera 
miljöer där det finns skaderisk där elever vistas. Därutöver ska liknande inventering 
genomföras i samtliga skolor i kommunen. Dessutom ska åtgärder vidtas där elevernas 
miljö är lika trevliga och säkra som den miljö lärare och andra anställda har.

I skolan gäller arbetsmiljölagen för elever och skolpersonal i förskoleklass, grundskola 
och grundsärskola. Arbetsmiljöverket är en statlig myndighet som har i uppdrag av 
regeringen att i detalj ta fram förskrifter som ska gälla för den fysiska och psykosociala 
arbetsmiljön i skolan. Det finns en skyldighet för skolorna att följa dessa föreskrifter och 
att kontinuerligt arbeta med att förbättra arbetsmiljön. 

Förvaltningen genomför under hösten arbetsmiljöronder på alla skolor. 
Arbetsmiljöronden genomförs utifrån en checklista som arbetsgivare och fackliga 
representanter tagit fram i samverkan. Checklistan innehåller olika arbetsmiljöområden 
som exempelvis ordning och olycksfall, som innefattar en kontroll om det finns 
fungerande städrutiner, om ordningen på arbetsplatsen är tillfredsställande och att olyckor 
undviks. Andra områden som granskas är lokalernas klimat, ventilation, buller och 
belysning. Utfallet av ronden följs sedan upp under våren genom att rektorer får 
återkoppling om aktuella åtgärder vid ett så kallat husmöte. På sektorn för utbildning och 
kultur görs därefter en prioritering om vilka arbetsmiljösatsningar som ska finansieras 
med investeringspengar.

Förvaltningen bedömer att det finns ett välfungerande arbete kring den fysiska 
arbetsmiljön för både elever och personal på Landvetterskolan och på övriga grundskolor 
i kommunen. Rutinerna är framtagna i enlighet med gällande föreskrifter från 
Arbetsmiljöverket.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till skrivelse av den 
4 januari 2019 från sektorn för utbildning och kultur.

Page 123 of 156



Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 17 september 2018 i § 161 att till kommunstyrelsen 
remittera en motion från Steinar Walsö-Kanstad (KP) om skolbarns fysiska ”arbetsmiljö”. 
Motionären yrkar att det snarast görs en inventering i Landvetterskolan för att identifiera 
miljöer där det finns skaderisk där elever vistas. Därutöver ska liknande inventering 
genomföras i samtliga skolor i kommunen. Dessutom ska åtgärder vidtas där elevernas 
miljö är lika trevliga och säkra som den miljö lärare och andra anställda har.

Systematiskt arbetsmiljöarbete 
Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man i det dagliga arbetet tar hänsyn till både 
psykologiska och sociala förhållanden samt arbetsmiljöfrågor av ren teknisk karaktär. 
Syftet med arbetet leder till att risker i arbetet upptäcks och åtgärdas. Goda 
arbetsförhållanden minskar sjukskrivningar, leder till effektivitet, förbättrad kvalitet och 
ordning. 

I skolan gäller arbetsmiljölagen för elever och skolpersonal i förskoleklass, grundskola 
och grundsärskola. Arbetsmiljöverket har i uppdrag att i detalj ta fram förskrifter som ska 
gälla för den fysiska och psykosociala arbetsmiljön i skolan. Det finns en skyldighet för 
skolorna att följa dessa föreskrifter. För att kontrollera att reglerna följs finns 
arbetsmiljöinspektörer som har möjlighet att genomföra tillsyn på skolorna. Om 
inspektörerna ser brister i arbetsmiljön ställer de krav på skolans huvudman eller skolans 
rektor att genomföra åtgärder. Huvudmannen delegerar oftast ansvaret för det 
systematiska arbetsmiljöarbetet till rektor på skolan. Rektor ska sedan bedöma vilka 
risker som finns för elever och personal och hur dessa risker kan förebyggas. 
Arbetsmiljöverket har regler om att man i skolan kontinuerligt ska arbeta med att göra 
arbetsmiljön bättre. Det betyder att man som arbetsgivare ska utreda hur arbetsmiljön är, 
förbättra den och följa upp arbetet. Ett skyddsombud ska representera och företräda de 
anställda i arbetsmiljöfrågor på en arbetsplats. Skyddsombud kan väljas av de anställda 
eller av fackförbunden. Skolans huvudman kan samarbeta med skolans skyddsombud för 
att tillsammans undersöka och bedöma risker i skolans arbetsmiljö.

Förvaltningens fysiska arbetsmiljöarbete
Förvaltningen utför årligen en genomgång av den fysiska arbetsmiljön på alla 
grundskolor, en så kallad arbetsmiljörond. Detta sker alltid under hösten. Den fysiska 
arbetsmiljöronden genomförs av rektor tillsammans med fackliga företrädare 
(skyddsombud) samt representanter från sektorn för teknik och förvaltningsstöd i form av 
vaktmästare, fastighetsskötare, städpersonal samt personal från måltidservice. 
Arbetsmiljöronden genomförs utifrån en checklista som arbetsgivare och fackliga 
representanter tagit fram i samverkan. Checklistan innehåller olika arbetsmiljöområden 
som exempelvis ordning och olycksfall, som innefattar en kontroll om det finns 
fungerande städrutiner, om ordningen på arbetsplatsen är tillfredsställande och att olyckor 
undviks. Andra områden som granskas är lokalernas klimat, ventilation, buller och 
belysning. Ronden innefattar även en genomgång av personalens fysiska arbetsmiljö, som 
exempelvis personalutrymmen. 
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Den fysiska arbetsmiljöronden följs upp under våren genom att rektor på ett så kallat 
husmöte får återkoppling om vilka åtgärder som är aktuella på enheten. På sektorn för 
utbildning och kultur görs en prioritering av verksamhetschef om vilka 
arbetsmiljösatsningar som ska finansieras med investeringspengar. 

De rutiner som förvaltningen redogjort för ovan omfattar samtliga grundskolor inklusive 
Landvetterskolan. Fysisk arbetsmiljörond har genomförts i enlighet med dessa rutiner 
under hösten 2018.  

På flertalet skolor i kommunen involveras även eleverna i den fysiska arbetsmiljöronden. 
Det kan antingen ske genom att elevskyddsombudet deltar i själva ronden eller genom att 
frågan lyfts i skolans elevråd. Det finns ingen central bestämmelse kring elevernas 
delaktighet i ronderna, utan det är upp till skolorna att bestämma utformningen av 
elevernas deltagande. Däremot ska varje skola i Härryda kommun årligen ta fram 
ordningsregler tillsammans med lärare och elever. Reglerna beslutas därefter av skolans 
rektor enligt 5 kap. 5 § skollagen. 

Sektorns bedömning
Förvaltningen bedömer att det redan finns välfungerande rutiner för inventering och 
åtgärder avseende den fysiska arbetsmiljön för både elever och personal på grundskolorna 
i kommunen i enlighet med motionens intention. 

Päivi Malmsten
Sektorschef

Bilaga: Motion om skolbarns fysiska ”arbetsmiljö”
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KO MMUNP A~~-KO-Jvil-MU--,TN 
Kommunstyrelscn Partiel som Iyssnar 
2018 -06- 1 8 

Diarienr Oiariep!,rnbetecJt.n 

Motion till Härryda Kommunfullmäktige: 

Motion om skolbarns fysiska "arbetsmiljü" 
Skolan är en arbetsplats för lärare och annan personal som ska utbilda barn och unga, fostra 
elever med sikte pâ en framtid som vuxna och del av ett vuxensamhälle. 

Skolans anställda har fackliga representanter, skyddsombud, lagstiftning och regler för hur 
den fysiska arbetsmiljön ska vara utformat för att vara säker, för att olyckor och 
olyckshändelser ska undvikas sä längt som möjligt. 

Vad gäller för elever i skolan? 

Jag bifogar tvâ bilder frân Landvetterskolan, tagna av en förälder under vâren 2018. En bild är 
lätt maskerat för att undvika att en elev skulle kunna identifieras. 

Vi kan se kläder och skor i en röra pâ gol vet, upphängning för kläder bakom en dörr (kläm 
och skaderisk). Ingen kan väl pâstâ att detta är en bra fysisk miljö för barn och unge i vâra 
skolor? 

Jag yrkar: 

Att det snarast görs en inventering i Landvetterskolan för att identifiera miljöer där det finns 
skaderisk där elever vistas. 

Att liknande inventering görs i samtliga skolor i kommunen. 

Att det vidtas âtgärder sä att elevemas miljö är lika trevliga och säkra som den miljö lärare 
och andra anställda har i sina utrymmen. 
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Besvarande av motion om införandet av 
arbetsmetoden Skolfam i Härryda kommun

13

2018KS554
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-02-07

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 45      Dnr 2018KS554

Motion om införandet av arbetsmetoden Skolfam i Härryda kommun 

 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 september 2018 i § 161 att till kommunstyrelsen 
remittera en motion från Patrik Linde (S), Siw Hallbert (S) och Gunilla Wathne (S) om att 
införa arbetsmetoden Skolfam i Härryda kommun. Motionärerna yrkar att arbetsmetoden 
Skolfam ska införas i Härryda kommun som en särskild satsning på elever som är placerade i 
familjehem.

I beredningen av motionens förslag har sektorn tittat närmare på vad metoden Skolfam 
innebär. Den är en manualstyrd arbetsmodell som drivs med stöd av stiftelsen ”Allmänna 
Barnhuset”, som också finansierar en nationell samordnare. Det är en förebyggande modell 
och en generell insats till alla barn som går i grundskolan och som förväntas bli långvarigt 
placerade i familjehem. Modellen bygger på samverkan mellan de parter som finns i barnets 
närhet. Utgångspunkten är ett tvärprofessionellt team bestående av psykolog, specialpedagog, 
familjehemssekreterare och ansvarig barnsekreterare. Ett heltidsteam ansvarar för cirka 20-22 
familjehemsplacerade barn. Teamet finansieras av kommunen.

Barn placerade i familjehem löper större risk än andra barn att inte klara sina studier. Det 
finns därför behov av riktade och samordnade insatser mot denna målgrupp. Kommunen har 
dock i regel inte fler än 13 familjehemsplacerade barn/elever i det aktuella åldersspannet (6-
12 år). Av dessa barn/elever uppfyller inte alla de kriterier som gör dem lämpliga för 
modellen Skolfam, exempelvis att placeringen kan förväntas bli långvarig.

Förvaltningen bedömer därför att arbetsmetoden Skolfam är alltför resurskrävande och 
manualstyrd med tanke på kommunens storlek. Förvaltningen bedömer vidare att berörda 
sektorer istället kan ta fram en egen modell, inspirerad av arbetssättet inom Skolfam, för en 
gemensam uppföljning av skolgången för familjehemsplacerade barn/elever.

Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad den 7 januari 2019.

Kommunstyrelsens behandling

Yrkanden
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen 
om att införa metoden Skolfam i Härryda kommun.

Patrik Linde (S) yrkar med instämmande av Robert Langholz (S) att kommunstyrelsen 
föreslår att kommunfullmäktige avslår motionens förslag om att införa metoden Skolfam i 
Härryda kommun, samt att kommunfullmäktige uppdrar åt välfärdsnämnden att ta fram en 
egen modell, inspirerad av Skolfam, för en gemensam uppföljning av skolgången för 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-02-07

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

familjehemsplacerade barn/elever.
 
Proposition
Efter ställd proposition på Per Vorbergs och Patrik Lindes yrkanden finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande.

Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller Per 
Vorbergs yrkande röstar Ja. Den som bifaller Patrik Lindes yrkande röstar Nej. Voteringen 
utfaller så att 9 ledamöter röstar Ja och 4 röstar Nej. Bilaga 2 voteringslista.

Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige avslår motionen om att införa metoden Skolfam i Härryda kommun.

Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), Ulla-Karin Johansson (S) och Robert Langholz 
(S).

----------------------
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Sektorn för utbildning och kultur
Dajana Mehdin

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-01-07 2018KS554  008

Motion om införandet av arbetsmetoden Skolfam i Härryda kommun

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 17 september 2018 i § 161 att till kommunstyrelsen 
remittera en motion från Patrik Linde (S), Siw Hallbert (S) och Gunilla Wathne (S) om 
att införa arbetsmetoden Skolfam i Härryda kommun. Motionärerna yrkar att 
arbetsmetoden Skolfam ska införas i Härryda kommun som en särskild satsning på elever 
som är placerade i familjehem.   

I beredningen av motionens förslag har sektorn tittat närmare på vad metoden Skolfam 
innebär. Den är en manualstyrd arbetsmodell som drivs med stöd av stiftelsen ”Allmänna 
Barnhuset”, som också finansierar en nationell samordnare. Det är en förebyggande 
modell och en generell insats till alla barn som går i grundskolan och som förväntas bli 
långvarigt placerade i familjehem. Modellen bygger på samverkan mellan de parter som 
finns i barnets närhet. Utgångspunkten är ett tvärprofessionellt team bestående av 
psykolog, specialpedagog, familjehemssekreterare och ansvarig barnsekreterare. Ett 
heltidsteam ansvarar för cirka 20-22 familjehemsplacerade barn. Teamet finansieras av 
kommunen. 

Barn placerade i familjehem löper större risk än andra barn att inte klara sina studier. Det 
finns därför behov av riktade och samordnade insatser mot denna målgrupp. Kommunen 
har dock i regel inte fler än 13 familjehemsplacerade barn/elever i det aktuella 
åldersspannet (6-12 år). Av dessa barn/elever uppfyller inte alla de kriterier som gör dem 
lämpliga för modellen Skolfam, exempelvis att placeringen kan förväntas bli långvarig. 

Förvaltningen bedömer därför att arbetsmetoden Skolfam är alltför resurskrävande och 
manualstyrd med tanke på kommunens storlek. Förvaltningen bedömer vidare att berörda 
sektorer istället kan ta fram en egen modell, inspirerad av arbetssättet inom Skolfam, för 
en gemensam uppföljning av skolgången för familjehemsplacerade barn/elever.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår motionens förslag om att införa metoden Skolfam i Härryda 
kommun. 
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Kommunfullmäktige uppdrar åt välfärdsnämnden att ta fram en egen modell, inspirerad 
av Skolfam, för en gemensam uppföljning av skolgången för familjehemsplacerade 
barn/elever.

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 17 september 2018 i § 161 att till kommunstyrelsen 
remittera en motion från Patrik Linde (S), Siw Hallbert (S) och Gunilla Wathne (S) om 
att införa arbetsmetoden Skolfam i Härryda kommun. Motionärerna yrkar att 
arbetsmetoden Skolfam ska införas i Härryda kommun som en särskild satsning på elever 
som är placerade i familjehem.   

I beredningen av motionens förslag har sektorn tittat närmare på vad metoden Skolfam 
innebär. Den är en manualstyrd arbetsmodell som drivs med stöd av stiftelsen ”Allmänna 
Barnhuset”, som också finansierar en nationell samordnare. Det är en förebyggande 
modell och en generell insats till alla barn som går i grundskolan och som förväntas bli 
långvarigt placerade i familjehem. Modellen bygger på samverkan mellan de parter som 
finns i barnets närhet. Utgångspunkten är ett tvärprofessionellt team bestående av 
psykolog, specialpedagog, familjehemssekreterare och ansvarig barnsekreterare. Ett 
heltidsteam ansvarar för cirka 20-22 familjehemsplacerade barn. Teamet finansieras av 
kommunen. 

Teamet tar del av all information i ärendet och genomför en pedagogisk samt en 
psykologisk kartläggning av eleven. Barnets utveckling mäts och jämförs utifrån 
standardiserade och åldersanpassade tester. Skolfam-teamet ansvarar även för att hålla 
kontakt med skolan och lämna rekommendationer kring elevens skolgång. Skolgången 
följs upp regelbundet och teamet gör kontinuerliga besök på skolan. En ny pedagogisk 
och psykologisk kartläggning genomförs efter varje tvåårsperiod. 

Att gå ut grundskolan med behörighet till gymnasiet är en viktig skyddsfaktor för att 
motverka framtida utanförskap. Barn placerade i familjehem löper större risk än andra 
barn att inte klara sina studier. Det finns därför behov av riktade och samordnade insatser 
mot denna målgrupp. Modellen som används inom Skolfam är strikt manualstyrd och 
lämnar mindre utrymme för behovsbedömningar. Kommunen har i regel inte fler än 13 
familjehemsplacerade barn/elever i det aktuella åldersspannet (6-12 år). Av dessa 
barn/elever uppfyller inte alla de kriterier som gör dem lämpliga för modellen Skolfam, 
exempelvis att placeringen kan förväntas bli långvarig. 

Förvaltningens bedömning
Förvaltningen bedömer att arbetsmetoden Skolfam är alltför resurskrävande och 
manualstyrd med tanke på kommunens storlek. Förvaltningen bedömer vidare att berörda 
sektorer istället kan ta fram en egen modell, inspirerad av arbetssättet inom Skolfam, för 
en gemensam uppföljning av skolgången för familjehemsplacerade barn/elever. Som ett 
alternativt tillvägagångssätt kan sektor för utbildning och kultur tillsammans med sektor 
för socialtjänst arbeta fram en modell som tar inspiration från arbetssättet inom Skolfam 
och som innebär ett stärkt stöd till familjehemsplacerade barn utifrån behov. 
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Päivi Malmsten
Sektorschef Annika Gry

Verksamhetschef

Bilaga: Motion om införandet av arbetsmetoden Skolfam i Härryda kommun
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HÄRRYDAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2018 -06- 1 8 
Diarienr / Diariepianbeteckn 

Införandet av arbetsmetoden Skolfam i Härryda. 

Vi vet att det är viktigt für alla vara ungdomar att klara skolgângen, Det finns grupper 
som far svârare att lösa sin skolgâng pa grund av sociala faktorer. Skolfam är en riktad 
satsning till dem som av olika anledningar har blivit placerade i familjehem. För denna 
gru pp är skolan ocksâ viktig. Kanske viktigare än für manga andra. Med en satsning pa 
Skolfam gär vi deras skolgâng enklare. 

Vi socialdemokrater i Härryda vili därfür: 

Att arbetsmetoden Skolfam införs i Härryda. 

Patrik Linde Siw Hallbert 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-02-07

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 46      Dnr 2018KS555

Motion om skolsköterskornas organisation 

 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 september 2018 i § 161 att till kommunstyrelsen 
remittera en motion från Siw Hallbert (S), Gunilla Wathne (S) och Ulla-Karin Johansson (S) 
om behovet av att utreda skolsköterskornas organisation. Motionärerna yrkar att 
verksamheten ska ges i uppdrag att utreda och eventuellt förtydliga skolsköterskornas 
organisation så att berörda vet vem som är arbetsledare respektive chef. Vidare föreslår 
motionärerna att verksamheten utreder om det går att minska antalet elever och skolor som 
varje enskild skolsköterska ansvarar för.

Härryda kommuns grundskoleverksamhet har en elevhälsoorganisation som innebär en 
kombination av centralt anställda yrkesgrupper och yrkesgrupper anställda direkt av skolorna. 
En skolsköterska kan arbeta på flera olika grundskolor. I kommunen finns totalt 13 
skolsköterskor inom grundskoleverksamheten. Eftersom en skolsköterska ibland arbetar på 
fler än en skola kan en enskild skolsköterska ingå i flera elevhälsoteam som leds av olika 
rektorer. En av de (oftast) två rektorer som skolsköterskan arbetar med är utsedd till ansvarig 
chef. Det finns även en medicinskt ledningsansvarig skolsköterska (MLA) som arbetsleder 
hela skolsköterskegruppen i den medicinska delen av arbetet.

Förvaltningen bedömer att det finns ett behov av att utreda barn- och elevhälsoarbetet inom 
förskole- och grundskoleverksamheten. En sådan utredning kan ske inom ramen för den större 
organisationsgenomlysningen av barn- och elevhälsan som är planerad att genomföras under 
våren 2019. I denna organisationsöversyn kommer det att ingå att se över skolsköterskornas 
organisation. Förvaltningen bedömer därför att motionärernas yrkanden motsvaras av den 
inplanerade organisationsgenomlysningen.

Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad den 7 januari 2019.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till skrivelse av den 7 januari 
2019 från sektorn för utbildning och kultur.

----------------------
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Sektorn för utbildning och kultur
Dajana Mehdin

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2019-01-07 2018KS555  008

Motion om skolsköterskornas organisation

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 17 september 2018 i § 161 att till kommunstyrelsen 
remittera en motion från Siw Hallbert (S), Gunilla Wathne (S) och Ulla-Karin Johansson 
(S) om behovet av att utreda skolsköterskornas organisation. Motionärerna yrkar att 
verksamheten ska ges i uppdrag att utreda och eventuellt förtydliga skolsköterskornas 
organisation så att berörda vet vem som är arbetsledare respektive chef. Vidare föreslår 
motionärerna att verksamheten utreder om det går att minska antalet elever och skolor 
som varje enskild skolsköterska ansvarar för. 

Härryda kommuns grundskoleverksamhet har en elevhälsoorganisation som innebär en 
kombination av centralt anställda yrkesgrupper och yrkesgrupper anställda direkt av 
skolorna. En skolsköterska kan arbeta på flera olika grundskolor. I kommunen finns totalt 
13 skolsköterskor inom grundskoleverksamheten. Eftersom en skolsköterska ibland 
arbetar på fler än en skola kan en enskild skolsköterska ingå i flera elevhälsoteam som 
leds av olika rektorer. En av de (oftast) två rektorer som skolsköterskan arbetar med är 
utsedd till ansvarig chef. Det finns även en medicinskt ledningsansvarig skolsköterska 
(MLA) som arbetsleder hela skolsköterskegruppen i den medicinska delen av arbetet.

Förvaltningen bedömer att det finns ett behov av att utreda barn- och elevhälsoarbetet 
inom förskole- och grundskoleverksamheten. En sådan utredning kan ske inom ramen för 
den större organisationsgenomlysningen av barn- och elevhälsan som är planerad att 
genomföras under våren 2019. I denna organisationsöversyn kommer det att ingå att se 
över skolsköterskornas organisation. Förvaltningen bedömer därför att motionärernas 
yrkanden motsvaras av den inplanerade organisationsgenomlysningen. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till skrivelse av den 7 
januari 2019 från sektorn för utbildning och kultur. 
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Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 17 september 2018 i § 161 att till kommunstyrelsen 
remittera en motion från Siw Hallbert (S), Gunilla Wathne (S) och Ulla-Karin Johansson 
(S) om behovet av att utreda skolsköterskornas organisation. Motionärerna anser att 
skolsköterskornas organisation bör ses över. Motionärerna yrkar att verksamheten ska ges 
i uppdrag att utreda och eventuellt förtydliga skolsköterskornas organisation så att 
berörda vet vem som är arbetsledare respektive chef. Vidare yrkar motionärerna för ett 
uppdrag att utreda om det går att minska antalet elever och skolor som varje enskild 
skolsköterska ansvarar för. 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2017:30) ska vårdgivaren (välfärdsnämnden) utse 
verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats. I Härryda kommun finns en utsedd 
verksamhetschef med ansvar för hälso- och sjukvården inom grundskoleverksamheten 
respektive gymnasieverksamheten. Enligt bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen 
(HSL 2017:30) ska det även, i det fall verksamhetschefen inte har medicinsk kompetens, 
finnas en medicinskt ledningsansvarig skolsköterska som arbetsleder skolsköterskorna i 
den medicinska delen av uppdraget. I Härryda kommun finns en medicinskt 
ledningsansvarig skolsköterska (MLA) som arbetsleder hela skolsköterskegruppen i den 
medicinska delen av arbetet.

Härryda kommuns grundskoleverksamhet har en elevhälsoorganisation som innebär en 
kombination av centralt anställda yrkesgrupper och yrkesgrupper anställda direkt av 
skolorna. Det finns för- och nackdelar med detta system. En skolsköterska kan arbeta på 
flera olika grundskolor. I kommunen finns totalt 13 skolsköterskor inom 
grundskoleverksamheten. Eftersom en skolsköterska ibland arbetar på fler än en skola 
kan en enskild skolsköterska ingå i flera elevhälsoteam som leds av olika rektorer. En av 
de (oftast) två rektorer som skolsköterskan arbetar med är utsedd till ansvarig chef. Det 
kan upplevas otydligt att som skolsköterska ha både en chef (rektor) och en arbetsledare 
(MLA). 

Budgeten gällande skolskötersketjänster ses över inför varje läsår i förhållande till antal 
elever/skola. Även skolsköterskornas organisation ses över inför varje läsår. Inom 
nuvarande organisation i grundskoleverksamheten finns det totalt 11,1 % 
skolskötersketjänster, vilket motsvarar ett snitt på 479 elever/heltidstjänst. Detta är i linje 
med liknande kommuner som ligger nära större stad, exempelvis Ale kommun där snittet 
ligger på 449 elever/heltidstjänst. Utöver det finns det även en 20 % skolskötersketjänst 
kopplad till enheten Välkomstens verksamhet med nyanlända elever. 

Förvaltningens bedömning
Mot bakgrund av ovanstående bedömer förvaltningen att det finns ett behov av att utreda 
barn- och elevhälsoarbetet inom förskole- och grundskoleverksamheten. En sådan 
utredning kan ske inom ramen för den större organisationsgenomlysningen av barn- och 
elevhälsan som är planerad att genomförs våren 2019. I denna organisationsöversyn 
kommer det att ingå att se över skolsköterskornas organisation och bemanning. 
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Förvaltningen bedömer därför att motionärernas yrkanden motsvaras av den inplanerade 
organisationsgenomlysningen. 

Päivi Malmsten
Sektorschef Annika Gry

Verksamhetschef

Bilaga: Motion om skolsköterskornas organisation
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Arbetarepartiet socialdemokraterna I Härryda 

HÄRRYDA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2018 -06- 1 8 
Diarienr 

/ Diariep/anbeteckn 

Motion 

Skolsköterskornas organisation 

Skolsköterskorna organisation behöver ses över. De arbetar pâ flera olika skolor och träffar bade 
elever, lärare och rektorer. Vid träff med deras fackforbund framfordes kritik mot organisationen. 
För flera av skolsköterskorna finns det oklarheter om vem som är deras chef och arbetsledare. 
Vi vet att ohälsan bland elever ökar och for att skolsköterskorna ska kunna göra ett bra arbete och 
hinna med alla elever sä bör man minska antalet elever och skolor som varje skolsköterska ansvarar 
for. 

Vi föreslâr: 

att man utreder skolsköterskornas organisation, sä att den blir tydlig. Alla ska veta vem som 
är ens arbetsledare och chef. 

att man utreder om det gär att minska antalet elever och skolor som varje skolsköterka 
ansvarar for. 

Mölnlycke 2018-06-18 

Socialdemokraterna 
~/1.,ff,a/L 

Socialdemokraterna 

latl/2 fl¿ . !¡¡~ 
Ulla-Ka~fson 
Socialdemokraterna 

Page 140 of 156



Besvarande av interpellation angående 
kommunens IT-säkerhet

15
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Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angâende 
kommunens IT-säkerhet 

För snart tvâ âr sedan kunde vi läsa och höra i vâra medier att Transportstyrelsen hade 
outsourcat driften av sin IT-hantering. Detta resulterade i att tvâ ministrar tvingades att avgâ 
och att en generaldirektör blev av med sitt arbete och dessutom dömdes till böter för brott mot 
sekretesslagstiftningen. Nu dyker frâgan om hanteringen av känsliga och / eller 
sekretessbelagda uppgifter upp även i Sveriges kommuner. Det är utvecklingen av dens k 
molntekniken som väckt frâgan hur sekretessbelagda och känsliga uppgifter hanteras och 

. vilka som kan fâ tillgâng till dem. 

Härryda Kommun har valt att lägga viss information i Molnet hos Microsoft, bland annat 
kommunens mailhantering. Microsoft är ett amerikanskt bolag som lyder under amerikansk 
lagstiftning. En av <lessa lagar är CLOUD Act, som reglerar myndighetemas rättighet att ha 
insyn i vilka data som lagras och hanteras av amerikanska företag oavsett vart i världen 
informationen lagras. 

Cloud Act ger amerikanska myndigheter stora möjligheter att begära ut data frân bland annat 
frân datajättama Microsoft och Google. Detta innebär att sekretessbelagda uppgifter och 
kommunens mail kan komma att läsas av obehöriga. Det firms även risk att andra obehöriga i 
andra stater än USA kan fâ tillgâng till sekretessbelagda uppgifter. Anledningen är att nâgra 
av Microsofts underleverantörer har servrar placerade i andra stater än USA t ex i Israel, 
Brasilien, Indien, Serbien och Egypten. 

Denjuridiska expertgruppen i E-samverkansprograrnmet - ett organ där 23 statliga 
myndigheter och Sveriges Kommuner och Landsting samverkar om digital utveckling, har i 
ett rättsligt uttalande skrivit att sekretessbelagda uppgifter som lagras i molntjänster frân 
amerikanska företag ska betraktas som röjda. (eSam, Rättsligt uttalande, 2018-10-23, Dnr: 
VER2018:57) 

) 
Med hänvisning till ovanstäende önskas svar pâ följande frâgor. 

Anser Kommunstyrelsens ordförande: 
att det firms tydliga rutiner och riktlinjer för Härryda kommuns personal om vilken 
information som rar lagras i Molntjänster? 

att det är säkerställt att obehöriga i Sverige eller andra stater inte kan fâ tillgâng till 
sekretessbelagd information, andra känsliga eller skyddade uppgifter som kan firmas i t ex 
mailkonversationer? 

·)@aßifk¿,¿__ 
/Jónas Andersson/ J-L-\R;.l{YDA KOM...i\1Ul T 
Den 31 januari 2019 Kon.-;:-:·.un:;t',rrc.1sen 

2019 -01- 3 1 

Dlarlenr 
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Besvarande av interpellation - hur och när ska 
avloppsfrågan lösas på Bocköhalvön

16
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INTERPELLATION TILL KOMMUN STYRELSENS ORDFÖRANDE 

Hur och när skall avloppsfrâgan lösas pa Bocköhalvön? 
Under 2018 genomfürde Miljö- och hälsoskydd till syn av de enskilda avloppen pa 
Bocköhalvön. Tillsynen visade att 16 av 17 undersökta avlopp ej uppfyller dagens krav pa rening 
utan mäste âtgärdas Detta far som konsekvens att Miljö- och hälsoskydd inom kort mäste utfärda 
ett föreläggande till de berörda fastighetsägama om att âtgärda bristema. 

Att âtgärda bristema kan medfüra väsentliga kostnader für fastighetsägama. Som jag ser det vore 
det bästa ur bade hälso- och kostnadssynpunkt att avloppen anslöts till det kommunala avloppsnätet. 
Men da mäste detta ske inom en ganska snar framtid annars finns risken att de berörda 
fastighetsägarna först far bekosta ett enskilt avlopp med modern standard och sedan inom nâgot 
eller nâgra ar ändâ bli tvungna att betala anslutningsavgifter till kommunalt avlopp. 

Da Västra Nedsjön inom kort kommer att bli kommunens huvudvattentäkt är det extra viktigt att 
avloppsvattnet inte sprider füroreningar och smitta ut i sjön ovanpâ alla <lessa skäl kommer 
kommunens behov av bostäder. Pa Bocköhalvön har kommunen mark, som ligger nära affar, station 
och läkare som är lämplig att bebygga med flerbostadshus. Till detta finns det önskernâl frân flera 
fastighetsägare att stycka av tomter. Utan kommunalt avlopp blir det svârt att bygga fler bostäder, 
da maktförhâllandena är sâdana att det är fürenat med svârigheter att lösa problemen lokalt. 

Avloppsfrâgan är akut da Västra Nedsjön inom nâgot ar kommer att bli kommunens 
hu vud vattentäkt. 

Av ovanstâende orsaker brâdskar det med avloppssanering och planläggning av ornrâdet 

Mina fragor till kommunstyrelsens ordfürande är: 
- När kan planen komma upp für behandling och godkännande? 

- Vilken lösning av avloppsfrâgan ser kommunstyrelsen ordfürande ifall ornrâdet inte fâr en ny plan 
inom de närmaste tio aren? 

Socialdemokraterna i Härryda kommun 
/Mats Werner/ 

HÄRRYDA KO lvt .. \1U1>T 
Kommur srvrelsen 

2019 -01- 3 1 
Diarienr I D:a1ieplanbetec!:n 
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Besvarande av interpellation om Landvetter 
Södra
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HÄRRYDA KOMNIUN 
Kommunstyrelsen 

2018 -12- 11 

Miljöpartiet i Härryda 

Interpellation 
Kommunfullmäktige, Härryda kommun 
Januari 2019 

Landvetter Södra 
Fragan stä!ls till Per Vorbe~ (M) 

Undertecknade önskar svar pá nedanstâende spörsmäl enligt följande motivering. 

Sedan manga ar har kommunen planerat for ett nytt samhälle med arbetsnamnet Landvetter Stad eller 
Landvetter Södra. Det planerade samhället har nu en storleksplanering om 25 000 invânare. I en 
kommun med 3 7 000 invânare är det en mycket star expansion och därmed en mycket star 
exploateringskostnad som är mycket framtung. 

Vid ett flertal dragningar och genomgangar av det pâgâende arbetet har bland annat Miljöpartiet i 
Härryda efterfrâgat en ekonomisk redovisning av nedlagt arbete samt en kostnadskalkyl for framtida 
inverteringar. I den râdande ekonomiska situationen där kommunens ekonomi ser ut att bli mycket 
ansträngd i framtiden och där den politiska majoriteten letar efter besparingar är Landvetter Södra ett 
mycket star risktagande. Det finns manga frâgetecken avseende hâllbarheten i projektet bade när det 
gäller ekonomi, sociala konsekvenser och naturvärden. Manga medborgare i Härryda kommun är 
mycket intresserade av att fä en redogörelse om ekonomin i projektet eftersom det är ett högrisk 
projekt. 

Mina fragor till kommunstyrelsens ordforande är: 

1. Hur mycket har forvaltningen lagt ned i arbete under de 5 senaste aren avseende Landvetter Södra 
och vad har det kostat kommuninnevânarna? 

2. Nu pagar ett framtagande av en fordjupad översiktsplan där bade forvaltningen och inhyrda 
konsulter har gjort ett omfattande arbete. Hur ser kostnaden ut for den fordjupade 
översiktsplanen till och med nu? 

3. Hur stor är investerings investeringsbudgeten for de kommande 5 aren for Landvetter Södra? 

4. Finns det nagon ekonomisk kalkyl for hela projektet och vad visar denna? 
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Välkommen att lämna ett 
medborgarförslag 
Tycker du att nâgot borde förändras i Härryda kommun? 
Da kan du lämna ett medborgarförslag till kommunfullmäktige. 

Vad kan ett medborgarförslag handla om? 
I medborgarförslaget ger du etc konkret förslag pa nâgot 
som du vili förändra. Förslaget ska handla om sâdant som 
kommunen ansvarar för till exempel skola, äldreomsorg, 
kultur- och fritidsverksamhet, gang- och cykelvägar med 
mera. Medborgarförslaget far inte handla om myndighets 
utövning mot enskild (tex beviljande av bygglov eller eko 
nomiskt bístând) ach inte heller ha etc odemokratiskt eller 

sistiskt innehâll. 

Medborgarförslaget far bara behandla en fraga. Ämnen av 
olika slag ska inte tas upp i samma förslag. 

Vern kan lämna medborgarförslag? 
. ,lia som ar folkbokförda i Härryda kommun kan lämna 
medborgarförslag. Rätten gäller även barn och ungdomar 
samt personer med utländsk bakgrund som ännu inte fact 
kommunal rösträtt. Föreningar, företag, organisationer eller 
andra sammanslutningar far däremot inte lämna medborgar 
förslag. 

Ditt medborgarförslag blir en offentlig handling 
När förslaget kommer in till kommunen blir dee en offentlig 
handling och diarieförs. Förslaget publiceras pa kommunens 
webbplats, harryda.se, tillsammans med dite namn, medan 
samtliga kontaktuppgifter du lämnat nedan fìnns med i pro 
tokoll och föredragningslistor. 

Vad händer med ditt medborgarförslag? 
Du far en bekräftelse pa att vi tagit emot ditt medborgar 
förslag. lnlämnade förslag utreds av förvaltningen ach sedan 
beslutar kommunfullmäktige om de ska införas eller inte. 
Handläggningstiden varierar beroende pa hur komplicerat 
det är. Du far ett skriftligt svar pa diet medborgarförslag. 

Fyll i dina kontaktuppgifter och underteckna 
Anonyma medborgarförslag hanteras inte, därför mäste du 
uppge kontaktuppgifter. Förslaget ska ocksâ vara under 
tecknat ach försett med namnförtydligande. Ofullständiga 
uppgifter kan leda till att diet förslag inte behandlas. 

Här lämnar du ditt förslag 
• Posta det till: Härryda kommun, Kansliet, 
435 80 Mölnlycke. 

• Lämna det i kommunhusets reception vid Rada torg 
i Mölnlycke. 

Tyvärr kan vi inte ta emot medborgarförslag via e-post 
eftersom det mäste fìnnas en namnunderskrift pa pappret. 

För mer information 
Kontakta handläggare Emelie lvarson, 031-724 61 58 
emelie.ivarson@harryda.se 

Läs mer pä harryda.se/medborgarforslag 

KONTAKT 
UPPGIFTER 

Förnamn* -~~~~~~~ 

Johansson Efternamn* 

Gatuadress* Tahultsvägen 50 

* 43838 Postnummer . 

Telefon 0733926801 
Postadress* Landvetter 

su san nejohansson@outlook.com E-posta dress . 

* 20190116 

:::,e:,k,;f~·. ~{JuM,e,•f rJhi«idf'y 
Susanne Johansson Namnförtydligande* 

HÄRRYDA 
...,__,KOMMUN 

*Obligatorisk 
uppgift 

Härryda kommun• Sektorn för administrative stöd • 435 80 Mölnlycke • 031-724 61 00 (växel) • kommun@harryda.se 
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Medborgarförsla.~ 
l'!!o•1a ... ría'-nr ïl;:-:-Dia-,-rie:-pl:-an7bet7ec7k!-1 --I 

I 

r~ ()JP!:~t 1r¡~! vrelsen 
2019 -01- 2 1 

Här skriver du rubriken pâ ditt medborgarförslag . 

. ~t~llplétt~. f~,í~ll~~.i.l/~.u5."éi9.~ .. . . . 

Här beskriver du ditt medborgarförslag. Skriv tydligt! 

I PartiHe firms en fin ställplats förturister. 'I-Landvetter har vi ingen sä dan. Jag skulle··· 
.vilja.att det.bygg,s.e.nställplats för.att Jccka hit flerturister.jiärna i .närheten av badoch .. 
fiske. 
Mäh. kan lättsätta uppkortläsarè där'rïiärï.käi'ïköpäströrïïövéthättëh.öm·mäh . 
behöver.det;akgärnatill.Partille förattundersöka.hur-de hargjort. Alltär . 
automatiserat. Man kommer inte in pá omrâdet om man inte har betalt. 
Jág. âi- arbetssökande och Ï<árï ·gifrrïä hjálpä füï ·med· detta. Ai-bëtsfori-iiedihi.gen beta lar 
bid rag tiH er om det behövs. 
Vid.Kroksjön finns.ocksä.en.fi.n.stä.Hpl;;i.ts.efter.R.iksväg.2.7meH~u1.Tr.ane.mo.o.ch .. Borás, ... 

) 

Här motiverar du varför kommunen ska genomföra ditt förslag. Skriv tydligt! 

. Mitt. rnotiv är att det Jnte .finns . .nâgot for .turister att .stanna vid. under en natt. ..... 
Vi har fin natur och fina sjöar att visa upp turisterna. Man kanske även kan hyra ut srná 

·ättérfärlshüs·underèn\iëëkäellër·ëtt·pardägär:······ ····•··············· .. ··· 

. Pluss c3ttJé3.9 söker' arbete . 

Glöm inte att fylla i kontaktuppgifter ach att underteckna ditt förslag. Anonyma förslag 
behandlas inte. Ofullständiga uppgifter kan leda till att förslaget inte behandlas. 
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En enkel fraga till kommunstyrelsens ordförande gällande indragningen av prenumerationen av Dagens 
Samhälle 

Var värld blir allt mer komplicerad Vart behov av information ökar inte minst for oss politiker. som ställs 
inför allt fier sammansatta utmaningar. Tyvàrr sa minskar samtidigt antatet medier som bevakar lokala, 
regionala och nationella politiska fragor och problem. För att täcka denna brist ger var kommunala 
medlemsorganisation Sveriges Kommuner och Landsting ut en tidning: Dagens samhälle just med avsikten 
att täcka denna informationsbrist. Tidningen har givit oss kommunpolitiker en utblick i hur andra kommuner 
och landsting har hanterat aktuella frageställningar och ny lagstiftning, vilket har givit oss kunskaper och 
stöd när vi kommit till liknande problem och hjälpt oss till tolka lagama rätt. 

Kommunstyrelsen har efter ett förslag fran dess ordförande tagit ett beslut att dra in prenumerationerna for 
oss politiker utan att diskutera eller höra med alla berörda politiker. 

Jag utgar fran att kommunstyrelsens ordförande anser att det är viktigt for oss politiker att vi är 
välinformerade och har god kunskap om fragor som rör oss i vart beslutsfattande? Min fraga till 
kommunstvrelsens ordförande blir da: 

Hur kan kommunstyrelsen fatta beslutet att minska vara möjligheter till att fa denna information genom att 
drain prenumerationerna pa den medlemstidning Dagens samhälle som Sveriges Kommuner och Landsting 
tillhandahaller oss beslutsfattare och detta utan att höra med alla berörda? 

Rävlanda den 31 januari 2019 

-ltA-Jy~ 
/Mats Werner/ 
Socialdemokratema 

HÄRRYDA KOiviMUI.•,J 
Kornmunsryrelsen 

2019 -01- 3 1 
Diarienr ID

·. n·ep1"nhn•e~•~¡ !e 1C :\.,.,.t1,,..,.!'..: 
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Från: kommunen <kommun@harryda.se>
Till: Diarie ADM <diarie.adm@harryda.se>
Ärende: VB: Avsägelse Tolkförmedling Väst
Datum: 2019-01-28 11:59:46

Från: Pernilla Wallerstedt
Skickat: den 25 januari 2019 13:56
Till: kommunen <kommun@harryda.se>
Ämne: Fwd: Avsägelse Tolkförmedling Väst

Hämta Outlook för iOS

Från:Matilda Johansson <matilda.johansson@harryda.se>
Skickat: fredag, januari 25, 2019 11:34 fm
Till: Pernilla Wallerstedt
Ämne: VB: Avsägelse Tolkförmedling Väst

Här kommer Pers avsägelse.

Med vänlig hälsning

Matilda Johansson
Kommunsekreterare
Utvecklingsfunktionen
Härryda kommun
435 80 Mölnlycke
031-724 87 59
matilda.johansson@harryda.se
harryda.se
Integritetspolicy

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Per Vorberg
Skickat: den 25 januari 2019 10:40
Till: Matilda Johansson
Ämne: Avsägelse Tolkförmedling Väst

Hej,

Härmed avsäger jag mig uppdraget till direktionen för Tolkförmedling Väst.
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Anledningen är att i princip alla möten krockar med GRs förbundsstyrelsemöten.

Med vänlig hälsning!

/Per Vorberg (m)
Kommunsstyrelsens ordförande i Härryda
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HÄR,.îlYDA KO IvùVìl:è·.T 
I~~--~~1 11·r\Jt_"1,.·1\.·l:;,~n 

2019 -02- 1 2 
I--D-ia-rie_nr ré:,iar1:;,iaï.;,etc:IJ1 

AVSÄGELSE AV UPPDRAG SOM FÖRTROENDEV ALDI HÄRRYDA 
KOMMUN 

Härmed avsäger jag mig mitt uppdrag som 
Hittar du inte rätt beteckning/instans nedan sä kan du själv skriva i rutorna. 

ombud [:] Räddningstjänsten fullmäktige 

Mölnlycke den 12 februari 2019 

? 

Blanketten mäste skrivas ut och skrivas under. 
Skicka eller lämna in blanketten till kommunkansliet. 

Hänyda kommun 
Kommunkansliet 
435 80 Mölnlycke 

Härryda Kommun 435 80 Mölnlycke • Besöksadress: Räda Torg • Telefon 031-724 61 00 • Fax 031-724 61 75 
kommun@harryda.se • www.harryda.se Page 156 of 156
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