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§116 
Information från revisorerna 
 
Revisorernas ordförande Ingegerd Helén (S) informerar om revisorernas pågående arbete. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen.  
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 117        Dnr 2020KS42 

Antagande av budget/plan 2021-2025  

  
Budget 2021 med plan för perioden 2022-2025 samt mål och inriktningar är en del av 
kommunens styrmodell. Dokumentet utarbetas årligen och fastställs av kommunfullmäktige. 
Här anges prioriterade mål och inriktningar för kommande år samt ekonomiska ramar för 
respektive nämnd.  
 
Budgetdokumentet utgår från den av kommunfullmäktige fastställda strategiska planen för 
mandatperioden och ska ge konkretiseringar och lyfta fram det som är särskilt viktigt för 
2021. Den strategiska planen beskriver det som politiken vill åstadkomma (den 
förflyttning/förändring som skapas) under mandatperioden som helhet.  
 
Den 14 maj 2020 redovisades förvaltningens ekonomiska bedömning för kommunstyrelsen. 
Förvaltningens budgetarbete utgår från det av kommunfullmäktige noterade dokumentet 
”Ekonomiska planeringsförutsättningar inför budget/plan 2021-2025” som huvudsakligen 
utgår från den av kommunfullmäktige fastställda budgeten för åren 2020-2024. De 
ekonomiska planeringsförutsättningarna behandlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 
den 26 mars 2020. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 29 maj 2020 § 223. 
  
Kommunfullmäktiges behandling  
  
Yrkanden  
Per Vorberg (M) yrkar med instämmande av David Dinsdale (L), Marie Kornevik Jakobsson 
(C), Martin Tengfjord (SP), Steinar Walsö-Kanstad (KP), Håkan Eriksson (KD), Anders 
Halldén (L), Ronny Sjöberg (C), Sven Karlsson (M) och Eva Lotta Liljenzin (M) bifall till 
kommunstyrelsens förslag, att anta Budget 2021 med plan för perioden 2022-2025 samt mål 
och inriktningar för Härryda kommun från Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, 
Kristdemokraterna, Sportpartiet och Kommunpartiet enligt bilaga 1, samt att 
kommunfullmäktige noterar att fackliga organisationer och råd har kommit in med synpunkter 
inför kommunstyrelsens och välfärdsnämndens arbete med detaljbudget och verksamhetsplan 
och att kommunstyrelsen och välfärdsnämnden behandlar synpunkterna i samband med det 
arbetet. 
 
Patrik Linde (S) yrkar med instämmande av Bengt Andersson (V) och Siw Hallbert (S) bifall 
till Socialdemokraternas förslag till budget/plan 2021 med plan för 2022-2025 enligt bilaga 2. 
 
Peter Arvidsson (SD) yrkar med instämmande av Patrik Strömsten (SD) bifall till 
Sverigedemokraternas budget 2021 med plan för 2022-2023 enligt bilaga 3. 
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Marie Strid (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets de grönas förslag till budget för 2021 med plan 
för 2022-2025 enligt bilaga 4. 
 
Roger Nordman (M) yrkar ett tillägg till samtliga budgetförslag "att revisorernas budget för 
2021 ska vara 1 330 000 kr". 
 
Ajournering 
Sammanträdet ajournerades kl 19.33-19.55. 
 
Propositionsordning  
Ordföranden redovisar att han kommer ställa proposition på kommunstyrelsens förslag, Patrik 
Lindes yrkande, Peter Arvidssons yrkande och Marie Strids yrkande. 
 
Ordföranden kommer därefter ställa proposition på Roger Nordmans tilläggsyrkande. 
 
Kommunfullmäktige godkänner redovisad propositionsordning. 
 
Proposition 
Efter ställd proposition på kommunstyrelsens förslag och ovanstående yrkande i sin helhet 
från Patrik Linde, Peter Arvidsson och Marie Strid finner ordföranden att kommunfullmäktige 
beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag. 
 
Votering begäres. 
 
Ordföranden meddelar att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag. 
 
Motförslag 
Följande yrkande kvarstår: 
Patrik Lindes yrkande 
Peter Arvidssons yrkande 
Marie Strids yrkande 
 
Efter ställd proposition på ovanstående yrkande finner ordföranden att kommunfullmäktige 
beslutat att Patrik Lindes yrkande ska vara motförslag i huvudvoteringen. 
 
Huvudvotering 
Följande voteringsproposition godkännes. 
 
Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar Ja. Den som bifaller Patrik Lindes yrkande 
röstar Nej. 
 
Voteringen utfaller så att 27 ledamöter röstar Ja, 12 Röstar Nej och 10 avstår, bilaga 5, 
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voteringsbilaga. 
 
Roger Nordmans tilläggsyrkande 
Eftersom kommunstyrelsens förslag innefattar att revisorernas budget för 2021 ska vara 1 330 
000 kr finner ordföranden att tilläggsförslaget därmed har bifallits. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige antar Budget 2021 med plan för perioden 2022-2025 samt mål och 
inriktningar för Härryda kommun från Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, 
Kristdemokraterna, Sportpartiet och Kommunpartiet. 
 
Kommunfullmäktige noterar att fackliga organisationer och råd har kommit in med 
synpunkter inför kommunstyrelsens och välfärdsnämndens arbete med detaljbudget och 
verksamhetsplan och att kommunstyrelsen och välfärdsnämnden behandlar synpunkterna i 
samband med det arbetet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att revisorernas budget för 2021 ska vara 1 330 000 kr. 
 
Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), Björn Magnusson (S), Siw Hallbert (S), Ulla-
Karin Johansson (S), Robert Langholz (S), Monica Bengtsson (S), Oskar Sköld (S), Mats 
Werner (S), Jonas Andersson (S), Rolf Vestman (S), Marie Strid (MP), Marcus Berggren 
(MP), Christian Schmitt (MP), Roland Jonsson (MP), Bengt Andersson (V), Kerstin Sandberg 
(V) och Peter Arvidsson (SD).  
 

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

Paragrafen är justerad 
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Socialdemokraternas budget 2021 
med plan för perioden 2022 – 2025 samt mål och inriktningar 

En budget för att hantera pandemins konsekvenser 

Bilaga 2 till kommunfullmäktiges protokoll den 15 juni 2020 § 117.
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1 Allmän inledning 
Detta dokument; Budget 2021 med plan för perioden 2022-2025 samt mål och inriktningar, är en del i 
kommunens styrmodell, se bild nedan. Dokumentet är årligt, utarbetas av politiken och fastställs av 
kommunfullmäktige. Här anges prioriterade mål och inriktningar för kommande år samt ekonomiska ramar 
för respektive nämnd.  

Budgetdokumentet utgår från socialdemokraternas strategiska plan för mandatperioden, ska ge 
konkretiseringar och lyfta fram det som är särskilt viktigt för 2021. Den strategiska planen beskriver det som 
politiken vill åstadkomma (den förflyttning/förändring som ska skapas) under mandatperioden som helhet.  

En viktig övergripande del i styrmodellen är vision och förhållningssätt. Visionen utgör en gemensam 
ledstjärna och pekar ut riktningen för kommunen. En annan bärande del i styrmodellen är att tydliggöra 
verksamheternas grunduppdrag och att säkerställa kvaliteten i grunduppdraget.  

 

Bild: Kommunens styrmodell: 
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1.1 Socialdemokraternas utgångspunkter 
 

 Coronapandemin 

Denna budget är framtagen med utgångspunkt i lösningar för den pågående pandemin som slagit hårt mot 
världen under 2020. En pandemi ger konsekvenser både på lång och kort sikt och påverkar kommunens 
ekonomi för en lång tid framöver. Vi ser en risk för en ökad arbetslöshet och därmed en minskad skattekraft. 
I pandemins spår kommer kostnader för kommunen i form av ökat försörjningsstöd och behov av 
vårdinsatser. 

Vi väljer att lägga en ekonomiskt ansvarstagande budget med förutsättningar för att hantera de konsekvenser 
som detta får för vår kommun och dess invånare 

I dagsläget är det svårt att överblicka de konsekvenser som pandemin kommer att få. Det är därför av stor 
vikt att skapa ekonomiska förutsättningar för Välfärdsnämnden att hantera det som uppkommer så väl 
kortsiktigt som långsiktigt. 

Av denna anledning skjuter vi på beslutet om skattesats för 2021 till november, då de ekonomiska 
konsekvenserna har börjat klarna. 

Det kommer att behövas stora satsningar i Coronans spår. Vi utgår därför från en ökning budgetramen på 40 
miljoner. En stor del av dessa pengar kommer från generella statsbidrag från vår kloka regering som visat på 
handlingskraft och stor vilja att stötta kommunerna. 

Skulle inte statsbidragen nå upp till denna nivå så kommer det, under förutsättning att Coronans 
konsekvenser är fortsatt stora, eventuellt behövas ta ett beslut om en mindre skattehöjning i november. 

 

 

 Det stora personalpaketet 

Utöver hanteringen av pandemin är det av stor vikt att vi gör satsningar på vår personal. Det kommer att 
finnas stora problem med kompetensförsörjningen i närtid. Ska vi behålla den kompetens som finns idag är 
det viktigt att vi är en bra arbetsgivare. Ska vi lyckas rekrytera nya medarbetare i framtiden så är en 
satsningar som höjer arbetsgivarvarumärket viktigt. Vill vi vara en kommun i framkant blir dessa satsningar 
avgörande. Därför lanserar vi det stora personalpaketet. Se stycke 10.1.1 
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2 Visionen – utgångspunkt för styrningen 
Kommunfullmäktige fastställde i december 2019 en vision för Härryda kommun. Visionen pekar ut 
riktningen för kommunens långsiktiga utveckling och ska bidra till att skapa identitet, stolthet och 
engagemang för kommunen. 

Härryda – här vågar vi!  

I Härryda kommun bygger vi framtiden. Här har människor och företag möjlighet att 
växa och blomstra. Här lyfter idéer och landar lösningar som håller för kommande 
generationer.  

Våra ledord: mod, nytänkande, handlingskraft 
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3 Mål för god ekonomisk hushållning 
Målen för god ekonomisk hushållning, såväl ekonomiska mål som verksamhetsmål skall anpassas till den 
Socialdemokratiska strategiska planen för mandatperioden. Där framgår också åtgärder som ska genomföras 
för att nå målen.  

 

3.1 Finansiella mål för god ekonomisk hushållning 
Efter omarbetning i enlighet med socialdemokraternas strategiska program så finns följande mål för god 
ekonomisk hushållning. Dessa mäts och analyseras årligen i rullande fyraårsperioder: 

· Soliditeten ökar med en procentenhet per år 

· Resultatet är 2,5 procent av verksamhetens nettokostnader 

De finansiella målen tar sikte på kommunens finansiella ställning och dess utveckling och anger därmed de 
finansiella förutsättningarna och ramarna för den verksamhet som kommunen bedriver. Målen har som 
utgångspunkt att varje generation själv ska bära kostnaderna för den service som den konsumerar. 

Detta innebär att ingen generation bör behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat. 
Överskottet måste därför vara tillräckligt stort för att motsvarande servicenivå ska kunna garanteras även för 
nästkommande generation utan att den ska behöva uttaxeras en högre skatt till följd av tidigare generationers 
överkonsumtion. 

Nedan redovisas de finansiella målen utifrån budgetförslaget och hur måluppfyllelsen bedöms bli för 
enskilda år. 

 2020 2021 2022 2023 
Soliditeten ökar med en procentenhet per år -1 % -1 % -1 %  0 % 
Resultat i mnkr 54,3 36,2 29,5 32,5 
Resultatet är 2,5 procent av verksamhetens nettokostn. 2,5 % 1,6 % 1,1 % 1,2 % 

 

 

Vi konstaterar att det finns ett stort problem med att vi inte uppnår de finansiella målen för god ekonomisk 
hushållning under planperioden. Vi konstaterar att detta går att korrigera antingen genom besparingar eller 
med en skattehöjning. Vår bedömning är att detta inte är det mest centrala beslutet för det kommande året. Vi 
väljer istället att lägga fokus på att klara av Coronapandemin och dess konsekvenser.  

Frågan måste hållas aktuell fram tills beslut tas om skattesatsen i november alternativt in i nästa års process 
med budget 2022 och plan för 2023-2026. Vi behöver som kommun vara noga med att tillse den ekonomiska 
hållbarheten.  
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 Resultat- och balansbudget 

 

Resultatbudget 

Belopp i mnkr   
Bokslut 

2019 
Budget 

2020 
Plan 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

         
Verksamhetens nettokostnader exkl 
avskrivningar  1 943,4 2 064,5 2 145,0 2 189,6 2 284,8 
Avskrivningar  128,0 137,6 149,1 163,1 168,8 

         
Verksamhetens nettokostnader  2 071,4 2 202,0 2 294,1 2 352,7 2 453,6 

         
Skatteintäkter  2 016,1 2 058,4 2 089,8 2 157,1 2 239,8 
Generella statsbidrag och utjämning  193,4 219,3 260,3 246,2 269,8 
Finansiella intäkter  4,6 13,4 13,4 13,4 13,4 
Finansiella kostnader  -7,2 -12,2 -15,2 -15,2 -15,2 
Finansiella kostnader för pensioner  -24,8 -22,6 -18,0 -23,2 -25,7 

         
Resultat före extraordinära poster 110,7 54,3 36,2 25,7 28,7 

         
Resultat     110,7 54,3 36,2 25,7 28,7 
Balanskravsresultat   85,7 35,7 14,9 8,7 12,6 

 

 

Skillnad i resultatbudget i jämförelse med förvaltningens förslag 

    Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Resultat förv. bedömn. 36 239 29 465 32 456 

     
Statsbidrag 40 000   0 
Tillskott KS -3 800 -3 800 -3 800 
Tillskott VFN -36 200   0 
Reviderat resultat 36 239 25 665 28 656 

     
Skillnad i resultatnivå 0 -3 800 -3 800 
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Balansbudget      

      

Belopp i mnkr 
Bokslut 

2019 
Budget 

2020 Plan 2021 
Plan 
2022 

Plan 
2023 

TILLGÅNGAR      

Anläggningstillgångar      
Immateriella anläggningstillgångar 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
Materiella anläggningstillgångar 2 550,3 2 812,7 3 120,8 3 357,7 3 588,9 
Finansiella anläggningstillgångar 56,8 56,8 56,8 56,8 56,8 
Summa anläggningstillgångar 2 607,5 2 869,9 3 178,0 3 414,9 3 646,1 

Omsättningstillgångar      
Tomtmark för försäljning 155,4 214,4 140,0 145,9 178,6 
Fordringar 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 
Likvida medel 187,5 118,8 128,8 117,4 45,5 
Summa omsättningstillgångar 503,2 493,5 429,1 423,6 384,4 

      
Summa tillgångar 3 110,6 3 363,4 3 607,1 3 838,5 4 030,5 
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

     

Eget kapital 958,1 1 012,3 1 048,6 1 078,0 1 110,5 
varav årets resultat 110,7 54,3 36,2 29,5 32,5 

Skulder      
Avsättningar för pensioner 775,1 773,5 781,0 783,0 792,5 

varav avsättning pensionsskuld intjänat före 1998 591,2 553,4 530,6 513,6 497,5 

Övriga avsättningar 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 
Långfristiga skulder 881,4 1 081,4 1 281,4 1 481,4 1 631,4 

varav lån i banker och kreditinstitut 700,0 900,0 1 100,0 1 300,0 1 450,0 

Kortfristiga skulder 486,5 486,5 486,5 486,5 486,5 
Summa skulder 2 152,6 2 351,0 2 558,5 2 760,5 2 920,0 

      
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 3 110,6 3 363,4 3 607,1 3 838,5 4 030,5 

SOLIDITET 31% 30% 29% 28% 28% 
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3.2 Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning 
Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning 

 Bostadsbyggandet utformas så att en befolkningsökning på lägst 1,5 % kan mötas med bostäder i alla 
ägande- och upplåtelseformer. 

 

 Full behovstäckning inom förskoleverksamheten och föräldrar kan välja verksamhetsform. 
 

 Alla elever har efter slutförd grundskola eller gymnasieutbildning tillräcklig kompetens för arbete 
eller fortsatta studier. 

 

 Det finns bostäder av god kvalitet och god tillgänglighet för äldres och funktionsnedsattas bedömda 
behov. 
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4 Prioriterade mål och inriktningar för 2021 på 
kommunövergripande nivå 

 

4.1 Sveriges bästa skola med fokus på likvärdighet för 
alla 

Härryda ska i alla lägen sträva efter att vara i framkant. Vi ska fortsätta utveckla de icke kommersiella 
skolorna i kommunen. I vår kommun skall fokus vara på kunskap och vi är inte intresserade av skolor som 
etablerar sig med avsikten att använda våra medborgares skattepengar för aktieutdelning till sina ägare. 

Vi motsätter oss etableringar som hotar den nu fungerande verksamheten. Vi har en skola i framkant, låt oss 
bygga vidare på den istället för att rasera. 

Sveriges bästa skola kan bara nås genom satsningar på personal och elever. Det handlar om att stärka 
kompetensen hos den nuvarande personalen och ge dem tid samt att rekrytera personal inom alla 
yrkesgrupper med en adekvat utbildning för sitt uppdrag. Den sista delen av detta mål väljer vi att specificera 
i ett uppdrag till kommunstyrelsen. Denna satsning kan ni läsa mer specifikt om under rubriken 10.1.1 Det 
stora personalpaketet 

Mål: Härryda kommun skall ha Sveriges bästa skola med fokus på 
likvärdighet för alla 

 

 

4.2 Sveriges bästa kommun för äldre 
Ett viktigt fokus för det kommande året, är som alltid, att ständigt ha medborgaren i fokus. 

Vi menar att kommunen skall satsa på de svagaste äldre i samhället. De som behöver samhällets hjälp när det 
är som svårast. 

Under det kommande året vill vi se en extra satsning på de äldre. En grupp som blivit extra hårt utsatta under 
den pågående pandemin. 

Mål: Härryda kommun skall vara Sveriges bästa kommun för 
äldre 
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4.3 Det goda gemensamma samhällsbygget 
En kommun byggs upp av dess invånare. Vårt uppdrag är att bygga ett samhälle som fungerar för alla och 
som inte utestänger personer med funktionsvariationer eller ålderskrämpor. Vi skall bygga ett samhälle som 
ger bostäder för alla människor i kommunen. Detta når vi genom att bygga blandad bebyggelse. Vi skall i 
framtiden tillse att det byggs hyresrätter så väl som bostadsrätter och villor i kommunen. Vi ser att det under 
de närmaste åren i första hand finns behov av hyresrätter. 

Byggnationen skall alltid samspela med miljön där det byggs. 

Det är viktigt att bygga bostäder och lokaler på ett sådant sätt att det skapar trygghet. Vi skall utifrån 
aspekten trygghet alltid fundera på hur vi bygger våra samhällen. Detta är av stor vikt för inte skapa nya 
platser där brottslighet och otrygghet kan få fäste.   

Mål: Härryda kommun skall bygga varierat, tryggt och 
tillgänglighetsanpassat 

 

 

4.4 En kommun som står starkt även efter 
Coronapandemin. 

Den viktigaste faktorn för att vi som kommun skall gå starka ut ur Coronapandemin är att säkerställa 
ekonomiska förutsättningarna för framtiden. Vi ska skapa ett ekonomiskt utrymme som hjälper de 
medborgare som mest behöver vår hjälp. 

Detta skall helst ske utan att vår framtida ekonomi hotas. För att lyckas med detta behöver ett antal beslut tas. 
Det handlar om skattesatsen. Vi socialdemokrater anser att det är oansvarsfullt att redan i juni ta en 
skattesats. Detta eftersom vi i dagsläget inte vet vad Coronapandemin kommer att kosta oss. Detta beslut bör 
tas så sent som möjligt. Desto längre man avvaktar desto mer kunskap lyckas vi inhämta. Vi ser naturligtvis 
att vår regering och dess stödpartier kommer att tillsätta mer medel under den kommande tiden för att 
kompensera för Coronanpandemins konsekvenser. 

Vi kan trots detta konstatera att det kan finnas kostnader som uppkommer som vi i dagsläget inte känner till. 
En faktor som kan påverka ekonomin är en minskade skattekraft på grund av pandemin.  

Vi Socialdemokrater anser att det är viktigt att arbeta aktivt med den ekonomiska styrningen av kommunen. 
Varje ekonomiskt beslut som tas skall ställas mot satsningar som kan ge ökad möjlighet att klara pandemins 
konsekvenser 

Mål: Härryda kommun skall stå starkt även efter Coronapandemin 
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4.5 Sveriges mest hållbara kommun 
Vår kommun skall bli Sveriges mest hållbara kommun. Dit når vi genom att arbeta med tre aspekter av 
hållbarhet. 

 Ekologisk hållbarhet 

Vi skall vara en kommun som ligger i framkant med såväl Agenda 2030, Fairtrade-City diplomering och 
satsningar på solceller. En kommun som aktivt arbetar för att driva på arbetet med fossilfritt resande både 
med bilar och inom kollektivtrafiken. Härryda skall vidare arbeta aktivt för att stärka kollektivt resande, så 
väl med buss, järnväg eller andra framtida transportmedel. Dessa fordon skall vara fossilfria. 

Det är en självklarhet att göra omställning av våra egna anläggningar för uppvärmning samt att upphandla 
fossilfria arbetsfordon och bilar till den kommunala bilpoolen.  

Vi skall aktivt arbeta för att behålla den biologiska mångfalden. 

För att kunna garantera nästa generations matförsörjning är det av stor vikt att vi behåller stora delar av den 
jordbruksmark som vi har i kommunen. Vid exploatering på jordbruksmark skall kommunen alltid analysera 
möjligheten till att exploatera på andra ytor. 

  

 

 Social hållbarhet 

Härryda kommun skall aktivt arbeta för att våra medborgare skall känna framtidstro och att de kan påverka 
det samhälle som de lever i. Det är viktigt att bygga ett hållbart samhälle för alla. Vi sätter särskilt fokus på 
de unga, en barnkonsekvensanalys ska göras vid varje beslut som kan tänkas påverka kommande 
generationer. 

När vi arbetar med nya bostadsområden ska ytan mellan husen vara i fokus för att skapa goda mötesplatser 
för alla åldrar. Dessa ytor skall vara anpassade så att alla kan använda dem. Det är viktigt att det inte byggs 
hinder som hindrar personer med olika rörelsevariationer. 

Alla arbetsgivare måste aktivt arbeta för att deras anställda skall må bra. Detta gäller naturligtvis även i 
kommunen. Kommunen skall arbeta för att vara Sveriges bästa arbetsgivare. 
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 Ekonomisk hållbarhet 

För att säkerställa de framtida möjligheterna att arbeta med den ekologiska och sociala hållbarheten är det 
viktigt att det finns en ekonomisk hållbarhet. Den ekonomiska hållbarheten ska inte gå före varken den 
ekologiska eller den sociala hållbarheten. Vi behöver hitta modeller för att utveckla vår ekonomi så att den 
stärks och samtidigt minska utanförskapet och säkerställa att även nästa generation har förutsättningar för ett 
gott liv såväl ekologiskt som socialt. 

Mål: Härryda kommun skall vara Sveriges mest hållbara kommun  
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5 Skattesats 
Skattesatsen skall tas i november i samband med verksamhetsplanerna. 

Vi räknar i denna budget med en inkomstförstärkning på 40 miljoner. Dessa 40 miljoner kommer från ökade 
statsbidrag till följd av Coronapandemin.  Skulle inte hela denna nivå uppnås så kommer det att behövas en 
justering av skattesatsen i november. 

  

41 / 134



16 
 

6 Driftbudget  
Bedömningen grundar sig på kommunfullmäktiges beslut om budget för perioden 2020-24. Ambitionen har 
varit att resurstilldelningen till nämnderna ska motsvara den politiskt fastställda verksamhetsplaneringen för 
år 2021-22, med en justering på 40 miljoner för hantering av Coronapandemin. samt justeras för 
demografiska förändringar och politiska beslut för hela planperioden 2021-23. Resurstilldelningen till 
nämnderna har anpassats efter den senaste befolkningsprognosen, som visar på ett lägre antal barn och unga 
samt ett något större antal äldre, jämfört med tidigare planering. Vidare har tekniska justeringar gjorts med 
anledning av omräkningar av interna priser samt sänkt internränta till 1%. Sänkningen är inte gjord för VA- 
och avfallsverksamheten. 

Det är önskvärt att avsätta ca 10 Mnkr årligen för att finansiera en förvaltningsgemensam Utvecklings- och 
omställningsresurs direkt under kommunledningen. Vidare att kommunstyrelsen ska ha en reserv att fritt 
fördela mellan nämnderna på 9-13 Mnkr. Dessa medel finansieras i bedömningen med lägre anslag till 
nämnderna med motsvarande belopp och budgeteras på finansförvaltningen. 

Politisk organisation 
Inför år 2019 ökades budgeten med 2,6 Mnkr, vilket inte förändrades inför år 2020. I befintlig plan ingår en 
minskning av kostnaderna för den politiska verksamheten med 1 Mnkr från år 2021. Denna förändring 
kvarstår. Verksamheten kommer att belastas med högre interna IT-kostnader, vilket gör att motsvarande 
medel tillskjuts. 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens verksamhetsansvar omfattar sektorerna Samhällsbyggnad och Teknik och 
förvaltningsstöd samt kommunledning och stödfunktioner. Ramen för dessa verksamheter minskas med 7-8 
Mnkr i syfte att finansiera en utvecklings- och omställningsresurs samt en fri reserv att disponeras av 
kommunstyrelsen. 

Ett arbete pågår med att överföra VA- och avfallsverksamheten till ett helägt kommunalt bolag. I samband 
med att detta sker kommer även budgeten att justeras. Förvaltningen har inte bedömt att den förändringen 
kan budgeteras ännu, utan föreslår att verksamheten tillsvidare hanteras i den ordinarie processen. 

Inom de internfinansierade verksamheterna har justeringar av priserna skett vilket reglerats mot 
finansförvaltningen. 

En översyn av kommunens IT och upphandlingsverksamhet pågår med hjälp av externa resurser. Vidare 
pågår en intern översyn av stödfunktionerna. 

Medlemsavgifter som betalas till föreningar ska ses över för att säkerställa att de är relevanta för kommunen. 

Utöver detta så ligger det inlagt 3,8 miljoner för att genomföra det stora personalpaketet 
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Välfärdsnämnden 
Välfärdsnämndens verksamhetsansvar omfattar sektorerna Utbildning kultur och fritid samt socialtjänst. 
Bedömningen är att ramen för dessa verksamheter kan minskas med 12-15 Mnkr i syfte att finansiera en 
utvecklings- och omställningsresurs samt en fri reserv att disponeras av kommunstyrelsen. Utöver denna 
bedömning ligger ett tillskott på 36,2 miljoner för att hantera konsekvenserna av Coronapandemin. Detta 
leder till en total förändring på nämndnivå med en ökning med 21-24 miljoner. 

Årets befolkningsprognos visar ett lägre antal barn och unga i kommunen de kommande åren än vad 
föregående års prognos visade. Detta märks framförallt för barn i åldrarna 1-5 år, där årets prognos visar 
116-160 färre barn under planperioden. Jämfört med föregående års prognos är antalet barn i grundskoleålder 
37-48 elever färre under planperioden. Skillnaden märks framförallt i de yngre åldrarna. Antalet elever i 
gymnasieålder är 26-20 färre under planperioden. Som en effekt av befolkningsförändringar sjunker 
resurstilldelningen med -19, -21 och -24 Mnkr jämfört med gällande plan 

Två idrottshallar i Mölnlycke - Wallenstam Arena och gymnastik- och trampolinhallen - tillkommer under 
2021. 

För att minska kostnaderna som det nya särskilda boendet på Säteriet kommer att innebära, bör 
välfärdsnämnden se över behovet av platser. Utgångspunkten är att vi inte ska upphandla platser vi inte har 
ett behov av. 

När införandet av Lagen om valfrihet (LOV) inom särskilda boenden och funktionsstöd stryks, kan vi 
säkerställa en god arbetsmiljö för de anställda och erbjuda en bra kommunal verksamhet. Denna insats 
minskar risken för att Corona skall få fäste bland de äldre igen. Gäller även för framtida pandemier eller 
större epidemier. 

Medlemsavgifter som betalas till föreningar ska ses över för att säkerställa att de är relevanta för kommunen. 

Kommunfullmäktige föreslås fastställa nedanstående ramar för driftverksamheten. 

 

Belopp i tkr Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Kommunstyrelsen  240 445 236 031 236 760 244 504 
Finansförvaltning -2 250 331 -2 261 970 -2 258 317 -2 297 799 
Kommunstyrelsen inkl finansförv -2 009 886 -2 025 939 -2 021 557 -2 053 295 
Välfärdsnämnden 1 955 626 1 989 700 1 995 892 2 024 639 

Resultat   54 260 36 239 25 665 28 656 
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6.1 Budget för revisorerna 
Budget för revisionen bereds av fullmäktiges presidie. De lägger sedan ett förslag till budget. 

44 / 134



19 
 

7 Investeringar  
Även inom investeringsbudgeten ingår projekt som kommer att utföras av det nybildade bolaget för VA och 
renhållning. Det bedömda investeringsbehovet för perioden 2021–2025 är sammanlagt 1 346 mnkr, varav 
507 mnkr föreslås 2021. Av perioden samlade investeringar är knappt 600 mnkr hänförliga till det nybildade 
bolaget. Med stor sannolikhet kommer dock ett flertal objekt som budgeterats för år 2020 att utföras under år 
2021. Bedömningen är även fortsättningsvis att det kommer att utföras investeringar för under 400 mkr per 
år. Verksamhetsförändringarna har reviderats i enlighet med lokalresursplaneringen och tidsplaneringen och 
omfattningen av andra projekt förändras i enlighet med politiska uppdrag eller andra förutsättningar. 
Investeringsvolymen bedöms att till ca 50 % finansieras med extern upplåning.  

Kommunstyrelsen 
I planperioden uppgår styrelsens samlade nettoinvesteringsbudget till 1 268 mnkr, varav ca 694 mnkr finns 
inom de skattefinansierade verksamheterna och de resterande 577 mnkr främst inom Vattenverksamheten. 
Största skattefinansierade projektet under planperioden avser Mölnlycke fabriker, både inom och utom plan, 
på totalt 83 mkr. Även byggnation av ishall är en större enskild investering. Vattenverksamhetens och 
koncernens enskilt största projekt inom planperioden är byggnation av nytt vattenverk i Västra Nedsjön med 
intagsstation, överföringsledningar och högreservoar. Totala utgifter för projektet som innefattar både verket 
och överföringsledningar är 547 mnkr och beräknas vara färdigt att tas i bruk 2022. I beloppen ingår även 
anslag för konstnärlig utsmyckning. 

Välfärdsnämnden 
I planperioden uppgår nämndens samlade nettoinvesteringsbudget till 78,5 mnkr, varav ca 22 mnkr avser år 
2021. Investeringarna avser huvudsakligen inventarier i samband med nybyggnation samt reinvesteringar. 

 

Fullmäktige föreslås fastställa en övre gräns för nettoinvesteringarna till 400 mnkr för år 2021 samt att 
fastställa nedanstående ramar för investeringsverksamheten. 

 

Belopp i tkr  

Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Kommunstyrelsen   775 557 484 700 287 845 182 616 158 984 153 728 
Välfärdsnämnden  21 829 22 200 13 900 14 040 13 870 14 700 
Summa 
investeringar  797 386 506 900 301 745 196 656 172 854 168 428 
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8 Exploateringar  
Exploateringsverksamheten följer socialdemokraternas bostadsförsörjningsprogram med byggnation av 
bostäder i kommunens tätorter. Budgeten för exploatering innefattar i stort inkomster från markförsäljning, 
gatukostnadsersättning och va-anslutningsavgifter samt utgifter avseende genomförandet av detaljplaner och 
markinköp. Totalt under kommande femårsperiod uppgår utgifterna till dryga 476 mnkr och inkomsterna till 
459 mnkr. I budget/plan ingår även detaljplaner utan kommunalt markinnehav och kommunens insatser i 
dessa finansieras löpande innevarande år genom plan- och exploateringsavtal. 

Industrimarksprojekt som pågår är Björröd som beräknas färdigställas under 2020. Det finns även mark till 
försäljning i Bårhult och Hindås industriområden. Detaljplan för Airport City närmar sig granskning och 
byggnation av kommunal infrastruktur planeras de kommande åren. Mölnlyckemotet projekteras troligen 
under 2021 och byggnation kan startas under 2022. Under 2020 startar planarbete för Företagsparken III i 
Mölnlycke. I närtid pågår främst utbyggnad av infrastruktur för bostadsområden på Idrottsgatan, Landvetter 
centrum och Hindås skola. Enebacken II, Solåsen och Bocköhalvön är detaljplaner som ska startas med 
kommunal mark för bostadsändamål. Arbetet med exploatörsdrivna detaljplaner avslutas. 

 

Fullmäktige föreslås fastställa nedanstående betalningsplan avseende exploateringsverksamheten. 

Belopp i 
tkr  Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Inkomst  142 068 17 300 109 800 144 000 113 800 74 000 
Utgift  81 986 91 700 103 900 111 300 80 300 88 900 

Netto  60 082 -74 400 5 900 32 700 33 500 -14 900 
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9 Långfristig upplåning 
Kommunens långfristiga skuld består av externa lån samt inbetalda anläggningsavgifter för VA-kollektivet. I 
bokslut 2019 var den sammanlagda skulden 881 mnkr, varav externa lån var 700 mnkr. För perioden fram till 
år 2023 beräknas skulden öka till ca 1 450 mnkr. Detta beror på förhållandevis låga resultat i förhållande till 
investeringsvolymen. För år 2021 bedöms att kommunen, inklusive VA/renhållning, behöver låna 200 mnkr 
upp till 1 100 mnkr. 
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10  Uppdrag till kommunstyrelsen och välfärdsnämnden 
Med utgångspunkt i detta budgetdokument uppdrar kommunfullmäktige till kommunstyrelsen och 
välfärdsnämnden att utifrån de kommunövergripande målen och inriktningarna utarbeta konkretiserade mål 
och inriktningar för respektive ansvarsområde. Dessutom uppdras till kommunstyrelsen och 
välfärdsnämnden att fastställa ekonomiska ramar per sektor och verksamhet inom respektive ansvarsområde.  

Kommunstyrelsen ges även i uppdrag att göra tekniska justeringar av nämndernas ramar hänförlig till 
avslutad lönerevision. 

 

10.1 Uppdrag till kommunstyrelsen 

 Det stora personalpaketet 

Många kommuner i Sverige har problem med rekrytering. I vår kommun har vi klarat oss relativt bra fram 
till dags datum. I en analys av de framtida behoven kan man konstatera att behoven inte ser ut att minska. 
Många bristyrken finns inom våra verksamheter. För att rekrytera framöver är det viktigt att vara en attraktiv 
arbetsgivare och att arbeta aktivt med att stärka arbetsgivarvarumärket Härryda kommun. För att gå från att 
vara en kommun som klarar sig för att man har ett läge nära Göteborg till att vara en kommun i framkant så 
behöver man vidta en rad åtgärder. 

Kommunstyrelsen uppdrag är att vi skall bli Sveriges bästa arbetsgivare. Detta skall uppnås genom att man 
gör följande satsningar: 

 

Kompetensutveckling 

Kompetensutveckling är en viktig faktor för att stärka kompetensen och att fortsätta vara en effektiv och 
attraktiv arbetsgivare. Vi vill därför bevara den pott för kompetensutveckling som finns idag. Detta gör vi 
genom att medel motsvarande 2 miljoner inte tas bort från budgeten 

Kostnad för denna satsning: 2 miljoner kronor 

 

Friskvård 

Kommunstyrelsen skall återinföra friskvårdsbidraget för personalen. I krislägen med hög arbetsbelastning är 
det ännu viktigare att ge personalen möjlighet till friskvård. Ett steg i denna riktning är att återinföra 
friskvårdsbidraget. Friskvårdsbidraget som togs bort av majoriteten i förra årets budget gav en besparing på          
1 miljon kronor. Bidraget som fanns med i budget året innan var på 1000 kronor per person och år. Vi vill 
återinföra friskvårdsbidraget men på en nivå av 1500 kronor per person och år 

Kostnad för denna satsning är uppskattad till: 1,5 miljoner kronor 
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Jämställdhetspott 

För att få en hållbarhet i rekryteringen är det viktigt att öka jämställda löner. Jämställdhetspotten är idag 0,15 
% och skall höjas till 0,5 % detta kommer att leda till en snabbare utjämning av lönegapet. Denna satsning 
skall göras utöver den nuvarande satsningen och utanför den ram som redan ligger för löneökningar. 

Kostnad för denna satsning: 300 000 kronor 

Dessa pengar skall tillföras lönepotten som en extra satsning under de kommande 4 åren för att sedan 
utvärderas. 

Den totala kostnaden för hela paketet: 3,8 miljoner 

 

 Styrgrupp för ekonomin runt Råda Säteri 

Råda Säteri och dess utveckling är ett viktigt projekt för kommunen. Vi får rapporter om att kostnaderna 
verkar bli mycket högre än den nivå som fastställts av kommunfullmäktige. Under den rådande situationen 
ser vi att konsekvensen av detta kan bli allvarlig. Vi behöver därför tillsätta en politisk grupp som arbetar 
med prioriteringar över vad som skall åtgärdas.  

Gruppens uppdrag ska vara att få Råda Säteri att bli den mötesplats som kommunen behöver. Man behöver 
få fler verksamheter till platsen. För att lyckas med detta ska lokalerna renoveras i en ordning som gör det 
möjligt att hyra ut delar av området. Dessa medel skall sedan hjälpa till att finansiera delar av den övriga 
kostnaden för renoveringar. 

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsätta en styrgrupp för ekonomin runt Råda Säteri. 

 

 Månadsanställningar som utgångspunkt, timanställningar som 
komplement 

Vi ser stora fördelar med att använda oss av månadsanställningar vid vikariat. Detta ger personalen större 
visshet om hur deras schema ser ut och minskar risken till smittspridning. Det finns medarbetare som önskar 
ha timanställning och de skall naturligtvis inte fråntas denna möjlighet. Men den huvudsakliga inriktningen 
skall vara månadsanställningar. 

 

 Upphandling av el från Härryda Energi Elhandelsbolag AB 

Kommunen har ett eget bolag som driver elhandel. Bolaget heter Härryda Energi Elhandelsbolag AB. Detta 
bolag kan vi direkttilldela avtal till. Därför skall vi, när den nuvarande upphandlingen tar slut, direkttilldela 
uppdraget som elleverantör till kommunen till vårt egna bolag. 
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10.2 Uppdrag till Välfärdsnämnden 

 Sveriges bästa kommun för äldre 

Härryda kommun skall vara Sveriges bästa kommun för äldre. Välfärdsnämnden ges i uppdrag att ta fram ett 
program för att lyckas nå den målsättningen 

 

 Minska antalet personer som besöker varje brukare inom 
hemtjänsten 

Våra brukare får besök av många olika personer i hemtjänsten. Detta måste försökas begränsas. Dels för att 
fler personer som besöker en brukare leder till en ökad risk att sprida smitta. Men det handlar framförallt om 
tryggheten för brukaren. 

Välfärdsnämnden ges i uppdrag att ta fram handlingsplan för att uppnå målsättningen att minska antalet 
personer som besöker varje brukare inom hemtjänsten. 

 

 LOV (Lagen Om Valfrihetssystem) 

För att garantera kommunens ekonomi framöver skall LOV INTE implementeras. 

 

 SÄBO Säteriet 

Detta riskprojekt med upphandling av platser i en nivå som vi i dagsläget inte har behov av behöver bevakas 
och följas upp. Vi kan dra många lärdomar av detta projekt. Vi bör inte skriva långvariga hyresavtal där vi 
garanterar att betala för platser vi inte använder. Den hållbara tanken hade varit att låta kommunen själva 
bedriva verksamheten. Då hade vi haft en helt annan möjlighet att styra över verksamheten och anpassa den 
till våra behov istället för att bara betala. 

Uppdraget till välfärdsnämnden är att tillsätta en grupp som följer kostnadsutvecklingen av projektet. 

 

 Personligt ombud 

Ett personligt ombud är en funktion som ansvarar för att hjälpa personer med psykisk funktionsnedsättning. 
Målet är att hjälpa till att ge personer med psykisk funktionsnedsättning möjligheten att leva ett mer 
självständigt liv. Detta görs för att uppnå jämlika villkor när det handlar om att kunna ta del av samhällets 
utbud av vård, stöd, service, rehabilitering och sysselsättning.  

Kommunen skall återinföra de personliga ombuden. 

Välfärdsnämnden får i uppgift att arbeta in detta i kommande verksamhetsplan. 
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 Kompletterande uppdrag till Sveriges bästa skola 

För att lyckas nå målet med Sveriges bästa skola är det viktigt att tillse att personalen får de rätta 
förutsättningarna för att sitt arbete. För att säkerställa denna möjlighet ges välfärdsnämnden i uppdrag att 
genomföra en utredning för att se över möjligheterna till att förändra arbetstidsavtalet. 

 

 Endast nybyggnation av skolor och förskolor vid behov 

Det finns förslag om att bygga skolor i kommunen trots att det inte finns ett behov. Detta är ett slöseri med 
våra kommuninnevånares skattepengar. Skolor skall bara byggas vid behov. Behovet skall analyseras utifrån 
den prognostiserade befolkningstillväxten. 

Skolor som inte fylls riskerar att urholka den kommunala budgeten ytterligare. 

 

 Barnskötare som vikarier för förskolelärare 

Bristen av förskollärare löses genom att ta in vikarier. En självklarhet är att rekrytera förskollärare till 
förskollärartjänster. Detta är inte alltid möjligt då det är brist på utbildade förskollärare. Utbildade 
barnskötare med insyn i verksamheten ska erbjudas vikariaten och kompenseras enligt de direktiv som är 
fastlagda. 

  

 Öka anslaget till föreningslivet 

Många föreningar hade det redan tufft innan pandemi men har nu fått det tuffare. 

För folkhälsan är det viktigt med rörelse och motion. Barn och ungdomars motionerande är, enligt 
forskningen, en viktig faktor för deras framtida mående. Det är därför av stor vikt att vi under 2021 tillser att 
våra föreningar kan bedriva breddidrott för barn och unga men även för andra.  

För att möjliggöra en ökad satsning på föreningslivet så ges härmed ett uppdrag till välfärdsnämnden att i sin 
verksamhetsplan tillse att det avsätts 2,5 miljoner extra till föreningar. Fördelningen mellan 
investeringsbidrag och aktivitetsbidrag lämnar vi till den tillsatta gruppen med ansvar för 
föreningsbidragsfrågan. 

Kostnad: 2,5 miljoner 
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11 Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

 Kommunfullmäktige avvaktar med frågan om skattesats för år 2021 till mötet i november detta för 
att inhämta mer information runt de ekonomiska konsekvenserna av Coronapandemin.  

 Kommunfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att anpassa de ekonomiska målen och 
verksamhetsmålen i enlighet med socialdemokraternas strategiska plan för mandatperioden.  

 Kommunfullmäktige fastställer ramar för driftverksamheten i enlighet med förslag i avsnitt 6, 
Driftbudget. Anslagsbindning avseende driftbudgeten sker på nämndnivå med undantag för 
kommunstyrelsens reserv som får disponeras fritt efter beslut i kommunstyrelsen.  

 Kommunfullmäktige fastställer revisorernas budget enligt förslag från kommunfullmäktiges presidie. 

 Kommunfullmäktige fastställer en övre gräns för nettoinvesteringarna till 400 mnkr för år 2021.  

 Kommunfullmäktige fastställer ramar för investeringsverksamheten i enlighet med förslag i avsnitt 
7, Investeringar. Anslagsbindning avseende investeringsbudget sker på nämndnivå. 

 Kommunfullmäktige fastställer betalningsplan avseende exploateringsverksamheten i enlighet med 
förslag i avsnitt 8, Exploateringar. 

 Kommunfullmäktige beslutar att långfristig upplåning får ske upp till ett maximalt belopp om 1 100 
mnkr. 

 Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen respektive välfärdsnämnden att utifrån de 
kommunövergripande målen och inriktningarna utarbeta konkretiserade mål och inriktningar för 
respektive ansvarsområde. Dessutom uppdras till kommunstyrelsen och välfärdsnämnden att 
fastställa ekonomiska ramar per sektor och verksamhet inom respektive ansvarsområde. 
Kommunstyrelsen ges även i uppdrag att göra tekniska justeringar av nämndernas ramar hänförlig 
till avslutad lönerevision. 
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1. Övergripande 

Vi Härrydabor är i dag, tillsammans med resten av Sverige och världen mitt uppe i en pandemi. Den 

har fått och kommer få konsekvenser för hur vi lever våra liv. Pandemin har också fått och kommer 

ge konsekvenser för den ekonomiska utvecklingen på kort och lång sikt. Kommer handeln bli mer 

lokal? Kommer vi resa mindre? På vilka andra sätt kommer vi och samhället att bli förändrade?  

Det som i förutsättningar för ekonomisk bedömning bara för ett par månader sedan såg ut som en 

vanlig och kort lågkonjunktur håller på att utvecklas till något mycket värre. Hur den globala 

konjunkturen kommer utvecklas är det många som försöker bedöma, men läget är svårbedömt. Vi 

har redan sett rekordvarsel lokalt och regionalt, något som snart kan komma visa sig i kraftigt ökade 

arbetslöshetssiffror medan vi hoppas på att varslen inte kommer verkställas till fullo. Mycket av detta 

kommer att bero på hur Sveriges exportindustri utvecklas. 

Redan i mars 2020 kunde vi konstatera kommunens arbetslöshet ökade, det var innan pandemins 

konsekvenser börjat ge effekt. I maj månads siffror, där vi börjar se effekter, ökar antalet inskrivna 

som arbetssökande med 358 personer jämfört med maj i fjol till totalt 908 personer (4,6%). Bland 

utlandsfödda i Härryda var 354 personer (13,1%) arbetssökande. 38,9% av de arbetslösa i Härryda är 

alltså utlandsfödda. Gapet mellan utrikes födda och totala antalet arbetslösa växer i Härryda.  
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Förslag till beslut, kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen: 

• Att med alla osäkra ekonomiska faktorer vi står inför vore det direkt oansvarigt att redan i 

juni 2020 fatta budgetbeslut för 2021, som sträcker sig 18 månader framåt. Vi har 

möjligheter att senarelägga beslutet till så sent som i november i år. Under hösten kommer vi 

ha fått betydligt bättre beslutsunderlag för hur pandemins många effekter har utvecklat sig. 

Vi i SD yrkar således att fullmäktige, i den unika situation vi befinner oss, skjuter fram 

beslutet tills vi har fler och säkrare beslutsunderlag. SD uppdrar kommunstyrelsen att 

återkomma till hösten med reviderade förslag till ramar och bedömning. 

• Att utreda och komma med förslag för att stimulera den lokala ekonomin och därigenom ge 

möjlighet för de lokala småföretagen som drabbats hårt av krisen komma tillbaka starkare.  

Förslag till beslut, kommunfullmäktige uppdrar till välfärdsnämnden: 

• Att utredning görs för att ta reda på varför gapet för arbetslösa inrikes resp. utrikes födda 

finns och växer samt föreslå konkreta åtgärder för att minska gapet. 

I backspegeln. 

Resultatet 2019 ligger väl i linje med Sverigedemokraternas politik. Inte för att resultatet stämmer 

med majoritetens budget utan för att resultatet missar budget vad gäller tillväxttakt, expansionstakt 

och kostnader. Resultatet 2019 och första kvartalet 2020 med prognos helår, utan effekter Corona, 

visar att Sverigedemokraternas analys i budget 2020 är riktig och att skatteuttaget i kommunen är för 

högt och kan sänkas på sikt. Resultatet visar på hur det kan gå med Sverigedemokraternas budget - 

låg befolkningstillväxt och hög självfinansieringsgrad genom låga investeringar och starkt kassaflöde. 

Det är tydligt i 2019 års resultat hur bra vi, nuvarande invånare i Härryda, kan ha det om vi lever på 

det vi byggt och slutar jagar drömmar i våra skogar. Härryda behöver inte så stor expansionstakt som 

över 1,5% befolkningstillväxt om året, vi behöver en lugn inflyttning och ta hand om oss som redan 

bor i kommunen. 

Det är inte fel att både spara och göra saker mer effektivt. Men vi skall inte dra ner på servicen i de 

grundläggande delarna vård, omsorg och undervisning. Nu när pandemin tydligt visat att vi behöver 

satsa mer på kommunens kärnverksamheter måste vi kunna ge invånarna de basala och lagstadgade 

nyttigheter vi betalar för till det gemensamma i skatter och avgifter.  

Budgetprocessen 

Sverigedemokraternas budget skall läsas med majoritetens förslag som utgångspunkt, där vi föreslår 

förändringar som leder till sundare utveckling för kommunen. Tyvärr har oppositionens möjligheter 

att producera en helt fristående budget kringskurits ytterligare i år, då det är svårare än normalt att 

förutspå hur ekonomin kommer utvecklas. 

Kommunens förvaltning har verktyg för att modellera utfall av olika tillväxttakter, politikerna har inte 

tillgång till dem. I årets budgetprocess har till och med de enklare verktyg som oppositionen tidigare 

haft tillgång till för att räkna på hur olika reformer och besparingar slår mot inkomster och utgifter 

tagits bort och partierna har inte längre tillgång till dem.  

 

Förslag till beslut, kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen: 

• Att ge samtliga partier tillgång till verktyg för att göra kalkyler över hur respektive partis 

politik påverkar ekonomin för oss Härrydabor. Verktygen utvecklas i samråd med 
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oppositionspartierna så alla partier kan modellera sin föreslagna tillväxttakt, investeringstakt, 

reformer, besparingar och bedöma hur en förändrad skattesats påverkar kommunens 

ekonomi. 
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2.  God ekonomisk hushållning genom lägre tillväxt. 

I styrande majoritetens gällande strategiska plan för god ekonomisk hushållning står att läsa: 

• ”Soliditeten ökar med en procentenhet per år  

• Resultatet är 2,5 % av verksamhetens nettokostnad” 

 

I planen presenteras nedan finansiella mål enligt budgetförslag: 

 2020 2021 2022 2023 

Soliditeten ökar med en procentenhet per år -1 % -1 % -1 %  0 % 

Resultat i mnkr 54,3 36,2 29,5 32,5 

Resultatet är 2,5 procent av verksamhetens nettokostn. 2,5 % 1,6 % 1,3 % 1,3 % 

 

Majoriteten har således inte ens lyckats komma fram till en plan och budget för hur det 

grundläggande resultatmålet på 2,5% eller soliditetsmålet nås över planperioden. Tydligen har man 

inte ansträngt sig tillräckligt. 

Det angivna soliditetsmålet är trubbigt och tydliggör inte det stora och verkliga problemet i 

kommunen: den lånefinansierade expansionstakten är helt orimligt hög. Enligt majoritetens budget 

skall långfristiga skulder ”varav lån i banker och kreditinstitut” öka från 700 Mkr per bokslutet 2019 

till 1450 Mkr – på bara 4 år. 

Om denna kraftiga lånefinansierade expansion tillåts slår detta på resultatet, för det första genom att 

avskrivningarna skenar och räntekostnaderna ökar. För det andra ökar också underhållsbehovet för 

gjorda investeringar. Lånefinansiering är för närvarande billig men vi kommer helt säkert inte för all 

tid leva i en tid där detta kommer att gälla – i vår allt osäkrare värld. Att ha höga lån, som ju i vart fall 

då måste betalas av under lång tid, är att ignorera sitt ansvar för kommande generationer, som ju har 

rätt att kräva att varje generation skall bära sina kostnader! Vi kan inte bortse från denna 

grundläggande princip. 

SD tog i sin budget 2020 fram tydliga förslag kring hur kommunen kan må bättre ekonomiskt med 

lägre belåning och expansionstakt, med t.o.m. en skattesänkning för planperioden. Planeringsmässigt 

och strategiskt gäller detta fortsatt, även om möjligheten till föreslagna skattesänkningar nu går i stå 

p.g.a. den rådande pandemin och dess ekonomiska konsekvenser. 

Genom att inte låneinvestera i så stor utsträckning som majoriteten vill föreslå kan man med 

Sverigedemokraternas budget samtidigt dra ner på administrationen i kommunhuset och allmänt 

sett reducera dyra konsultinköp. Bara konsultinköp under planperioden för Landvetter södra uppgår 

enligt uppgift till 20 Mkr, vilket ju väcker viss förundran kring hushållningen med medel. Skälen till de 

möjliga neddragningarna i kommunhusets administration är huvudsakligen kopplade till 

Sverigedemokraternas övergripande politiska inriktningsmål om att kommunen skall bygga för en 

befolkningsökning motsvarande max 1,5 % istället för minst 1,5 % per år som majoriteten nu vill. 

 

Förslag till beslut, kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen: 

• Att kommunstyrelsen återkommer till hösten med förslag till hur de basala resultatmålen kan 

nås för planperioden. 

• Att kommunstyrelsen tar fram ett strategiskt mål där belåning per invånare inte ökar och 

total lånefinansiering tydliggörs samt använda det som nyckelindikator i kommunens arbete. 
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Exploatering 

Att budgetera att sälja mark för 459 Mkr och ha kostnader på 476 Mkr för att försälja marken är 

verkligen någonting som SD inte ställer sig bakom. Att budgetera med förlust med de ekonomiska 

risker det innebär att ta på sig kostnader kan, som historien visat, innebära än större förluster. Vi går 

in i en tid av stor osäkerhet vad gäller fastighetsvärden och fastighetsmarknadens framtida struktur, 

så det vore klart oansvarigt att gå vidare med projekten utan en ordentlig och genomlysning, ur 

gamla och också nya perspektiv. 

 

Ur Majoritetens budget: 

Belopp i 
tkr 

 

Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Inkomst 
 

142 068 17 300 109 800 144 000 113 800 74 000 

Utgift 
 

81 986 91 700 103 900 111 300 80 300 88 900 

Netto 
 

60 082 -74 400 5 900 32 700 33 500 -14 900 

 

Förslag till beslut, kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen: 

• Att skyndsamt göra en översyn över samtliga exploateringsprojekt och efter hård gallring 

avbryta eller bordlägga de projekt som inte – efter klar genomlysning – kan förväntas ge 

mycket sannolikt positivt netto. 

Landvetter södra 

Detta sorgebarn drivs idag av Landvetter Södra Utveckling AB, ett helägt kommunalt bolag. Projektet 

innefattar uppbyggnad av en ny “stad” i blandskogarna, bergen och sumpmarkerna söder om 

nuvarande Landvetter tätort, för minst 25 000 nya kommuninvånare. Projektet drivs i en form där 

flera milstolpar måste beslutas av kommunstyrelsen och/eller kommunfullmäktige för att projektet 

skall kunna förverkligas i sin nära eller fulla helhet. Det är, trots att i dagsläget vissa beslut är tagna, 

fullt möjligt att till relativt låg kostnad för kommunmedlemmarna dra i nödbromsen och stoppa det 

som annars riskerar att bli ett stort elände. 

Högriskprojektet Landvetter Södra riskerar att kosta befintliga skattebetalare i kommunen stora 

summor och några tillräckligt realistiska kalkyler med riskanalyser är inte presenterade av 

kommunens majoritetsstyre.  

 Drömmarna om Landvetter södra har snart pågått i politikergenerationer. 

 Endast få av de ursprungliga förutsättningarna återstår idag. 

 Det är högst osäkert om grundrekvisitet järnvägen kommer gå genom staden 

 och om en “positiv” ändring sker så att det blir en dragning av spår på eller under den i 

projektet tänkta platsen, visar flera utredningar den senaste tiden att det inte skulle vara 

försvarbart att ha ett stopp där. 

 Med negativt remissyrkande från Göteborgs Regionens kommunalförbund så sent som i 

juni 2020 kan man läsa  
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Sverigedemokraterna i Härryda har årsmötesbeslut på att driva frågan om folkomröstning om 

Landvetter södra. Även andra partier driver detta och initiativ har nu tagits, se exv. 

www.stoppalandvettersödra.se Vår förhoppning är nu att majoriteten inser det mycket komplicerade 

och politiskt riskabla i att driva projektet vidare under rådande former. Istället bör man arbeta för att 

komma fram till hur man på ett kostnadsmässigt acceptabelt sätt kan avveckla projektet. 

Istället för att driva detta sorgebarn vidare måste kommunen dels fokusera på småskalig och 

“organisk” utbyggnad i/kring befintliga och samlade bebyggelseområden samt viss exploatering i 

anknytning till befintliga tätorter, dels försöka rädda så mycket som man kan av de pengar som 

grävts ner i projektet. Tyvärr är mycket av den mark som planeras för Landvetter södra egentligen 

olämplig för samlad bebyggelse, p.g.a. ovannämnda terrängformer, men vissa av de perifera delarna 

kan eventuellt användas, under beaktande av VA- och väg/tillfartsproblemen. Tyvärr måste man dock 

räkna med en lång återbetalningstid på de överbelopp man erlagt för markköpen. 

Alternativet för att rädda hem de pengar som grävts ner i projektet är att småskaligt och över tid 

sälja villatomter och göra mindre, småskaliga, exploateringar i anknytning till befintliga tätorter. 

En konsekvens av att Sverigedemokraterna vill avveckla Landvetter Södra Utveckling AB är att 

vänortensavtalet med Sydkoreanska Namyangju inte fyller den grundläggande funktion och inte 

utvecklas och fördjupas utan istället avvecklas.  

Investeringar 

Vi står nu mitt uppe i bygget av vattenverket vid Västra Nedsjön en investering på 547Mkr. Vattnet 

skall pumpas i ny pipeline till Mölnlycke, en sträcka på runt 3mil. Vattnet som pumpas skulle annars 

självrinna hela vägen till Rådasjön vattentäkt genom Mölndalsån. Vi får hoppas att budgeten håller 

och inte överskrids. Bygget, som Sverigedemokraterna tidigt föreslagit mera kostnadseffektivt 

alternativ för har nu gått så långt att det inte är ekonomiskt försvarbart att hejda det. 

Det dröjer en tid innan det ger stora effekter på sista raden att man drar ner på investeringarna men 

kommande generationer, eller vi om bara några år beroende på hur konjunkturen utvecklas, kommer 

undra vad det var som skedde åren som lånekarusellen var som värst i Härryda kommun om vi inte 

gör något åt det nu. 
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Förslag till beslut, kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen: 

• Att i enlighet med Sverigedemokraternas ambitioner föreslå lägre investeringar och stryka de 

projekt där medborgarnyttan är låg och innebär stor ekonomisk risk  

• Att avveckla Landvetter Södra Utveckling AB och lägga ner arbetena och förbindelserna 

relaterat till Landvetter södra, på ett välplanerat sätt för att minska de ekonomiska 

förlusterna. 
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3. Politisk organisation  

Kostnaderna för den politiska organisationen har ökat. Ledningen får ett sparbeting samtidigt som 

politisk sekreterare tas bort ur budget. Sverigedemokraterna anser det är slöseri med invånarnas 

medel att hyra externa lokaler för möten; man borde istället ha politiska möten i egna lokaler. 

Förslag till beslut, kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen: 

• Kommunstyrelsen ges i uppdrag att spara i enlighet med Sverigedemokraternas ambitioner 

för den politiska organisationen. 

 

 

4. Sektorn för utbildning och kultur 

Hulebäcksgymnasiet 

Ett slags slogan som framförs av kommunledningen och vissa politiker är att kommunen skall sträva 

efter att bli ”Sveriges bästa skola”. Detta begrepp är dock otydligt och kan vara självmotsägande, 

exempelvis: för vilka elevgrupper, med avseende på genomströmningen, med avseende på elevernas 

åsikter om skola/utbildning, kostnadseffektivitetsmässigt per slutförd skolgenomgång, etc. SD yrkar 

på en temporär anslagsökning för 2021 på 3 Mkr för Hulebäcksgymnasiet, 

Det måste anses anmärkningsvärt att så mycket som c: a ⅓ av intaget sker till de s.k. estetiska 

ämnesområdena, så att mindre än ⅔ sker till de tekniska och naturvetenskapliga områdena. 

På förfrågan vid senaste mötet med välfärdsnämnden uppgavs att: 

 man kan ha svårt att fylla alla platser inom de tekniska och naturvetenskapliga områdena; 

 att man har lokaler speciellt ljudisolerade och avsedda för musik och dans. 

Någon djupare analys av nuvarande läge gavs dock inte. 

Samhället behöver nu och i framtiden gymnasieutbildade personer inom teknik och naturvetenskap, 

där flera bristyrken finns. – Inom de estetiska disciplinerna är behovet långt mycket mindre och 

dessutom finns där arbetslöshet.  Ett orsakssammanhang till denna obalans ligger utan tvekan i vad 

som sker i media: ”esteter” syns betydligt oftare och skapar/utför mycket av vad som kan kallas 

underhållning. Men de är oerhört få i jämförelse med alla tekniker och ingenjörer och det finns som 

sagt en arbetslöshet bland dem. 

Ett sätt för Hulebäcksgymnasiet att attrahera fler till tekniska och naturvetenskapliga linjer och att 

därigenom aktivt bidra till att ”göra skolan bättre” är att bygga om/till några av de ovannämnda 

musik/danslokalerna till/för teknik- och naturvetenskaplig undervisning. Förses dessa med modern 

utrustning (maskiner resp. laboratorieutrustning) samt beskrivs vad som gjorts i prospekten mm är 

det högst troligt att intagningen kan fås att öka.  Varför inte försöka göra ”en bra skola” för 

samhällets behov, istället för att ge efter för många oinsatta blivande elevers fåfänga drömmar? 

Det är i sammanhanget intressant att en statlig utredning presenterades för en kort tid sedan, 

gällande ett behov av att bättre anpassa utbildningsvägarna till samhällets behov. Vi får hoppas att 

detta väcker genklang även i vår kommun. 
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Förskolan, grundskolan 

Senaste åren har neddragningar inom förskolan resulterat i minskad personaltäthet. Kostnaden per 

förskolebarn har minskat, det är bra men sparar vi på rätt ställe? 

 

Som en effekt av minskade personaltätheten har på initiativ av Sverigedemokraterna projektet 

”Sagoseniorer” dragit igång. Det går ut på att seniorer ideellt kommer ut till förskolor och högläser 

för barnen. Högläsning är bra och ingår i läroplanen men det är personalintensivt och fullt förståeligt 

med den låga personaltäthet hinns det inte alltid med och nedprioriteras. Sverigedemokraterna är 

stolta och tacksamma förslaget vann gehör i välfärdsnämnden och ser gärna utveckling av projektet. 

Läs gärna mer och anmäl dig.  

 

 

https://www.harryda.se/barnochutbildning/forskolaochfamiljedaghem/sagoseniorer.4.340ba6a316fc5c5449a3

5b1e.html 
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Ledningen ett sparbeting på sin egen organisation som ökar gradvis från 1 till 2Mkr över 

planperioden. Besparing görs även på iPads för förskolebarn och skolbibliotek som ligger inom kort 

gångavstånd till centralbibliotek. 

I budgeten drar vi ner på icke lagstadgad modersmålsundervisning till förmån för SFI undervisning.  

Vidare anslås 10 Mkr till grundskolan som ska fördelas ut till kommunens rektorer för att möjliggöra 

målet om att ha “Sveriges bästa skolelever”. 

Förslag till beslut, kommunfullmäktige uppdrar till välfärdsnämnden: 

• Välfärdsnämnden ges i uppdrag att se över inriktningen för Hulebäcksgymnasiet och bättre 

anpassa utbudet efter samhällets framtida behov. 

• Permanenta och utveckla ”Sagoseniorer” i hela kommunen så snart pandemin tillåter men 

samtidigt återställa personaltätheten och istället spara på saker som inte bidrar till nytta för 

barnen såsom Ipads; utreda vad mer i förskolan som kostar men inte bidrar till nytta.  

• Att se över ledning och stabsfunktion inom UTK och göra besparingar. Med fler fristående 

alternativ där kommunen inte är huvudman finns rimligen besparingspotential i 

organisationen. 

• Att utreda full behovstäckning inom förskoleverksamheten så att inga föräldrar tvingas bort 

från möjligheten till ett arbete som passar den enskilda familjen. 
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5. Sektorn för socialtjänst 

Det är uppenbart att det i många kommuner varit och fortfarande är ett helt otillfredsställande skydd 

av de boende under pågående pandemi. Även om Härryda varit mindre drabbat än de som haft 

många som smittats (både personal och boende) har avvikelser rapporterats, exv. på det senaste 

mötet med välfärdsnämnden, då det framkom att skyddsutrustning saknades i avsevärd utsträckning 

på minst ett av boendena, samt att ansvariga tjänstemän inte kände till detta.  

Enligt ansvariga rikspolitiker och myndigheter finns i Sverige brister beträffande: 

 personalens skyddsutrustning (saknas eller är felaktig/otillräcklig); till detta hör brister i 
lagerhållning/ tillgång/beredskap; 

 den hel/deltidsanställda personalens grundläggande utbildning; 

 smittinformation till ovannämnda grupp, samt i ännu högre grad till timanställd personal; 

 arbetets organisation gällande personalomsättning för de mest utsatta/sjuka boende; relaterat 
till detta är den relativt stora andelen outbildad personal; 

 lokalernas utnyttjande avseende avskildhet för de mest utsatta/sjuka boende;  

 den i Sverige jämförelsevis stora organisatoriska skillnaden på och bristerna i omsorg 
(kommunansvar) och sjukvård (regionansvar), som bl.a. medför lägre 
läkartäthet/läkarbesöksfrekvens på boenden i jämförelse med länder såsom Finland, Norge och 
Tyskland. 

De många faktorerna ovan visar på en naivitet hos många av de instanser vars övergripande eller 

eget ansvar är att tillse att det som nu hänt och händer under nuvarande pandemi inte skulle kunna 

hända. 

Sverigedemokraterna har under våren lagt otaliga initiativ och förslag om att Härryda skulle gå längre 

än vad Folkhälsomyndighet, Region och Stat rekommenderat. Redan i januari initierade 

Sverigedemokraterna krav på att se över lagren av skyddsutrustning och köpa på sig ett lager i 

enlighet med försiktighetsprincipen. Flera av de förslag som Sverigedemokraterna lagt har blivit 

verklighet, men med fördröjning allteftersom direktiven uppifrån ändrats. Vi har inte råd att vänta på 

en statlig utredning som sannolikt kommer utmynna i att beredskapslagren skall byggas upp igen! Vi 

måste på eget initiativ skapa de förutsättningar som krävs för att vi självständigt står redo för alla 

eventualiteter. 

 

Förslag till beslut, kommunfullmäktige uppdrar till välfärdsnämnden: 

• Eftersom problemkomplexet är stort och fordrar kommunens samverkan med flera andra 

instanser yrkar Sverigedemokraternas att medel avsätts för en ny kommunal tjänst med 

uppdraget att ansvara för kommunens planering och kontroll av personal, utbildning, 

information och materiel, samt intern/extern samverkan rörande de här listade problemen. 

Tjänsten avses givetvis bli permanent och under 2021 vara på heltid. 

• Årets pandemi tydliggör ett flertal väsentliga brister inom vård och omsorg. Vissa av dessa 

faller på rikspolitiken, Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och 

regionerna, men kommunerna har också vissa ansvarsområden i sammanhanget. För att 

möjliggöra ett förtydligat ansvar samt tillförande av resurser från regionen för förbättringar 

av Härryda kommuns hantering av äldreomsorgen yrkar SD på en anslagsökning inom 

välfärdsnämndens områden rörande äldreomsorgen i vid mening, med 1,5 Mkr, riktat på sätt 

som anges i avsnitt ovan. 
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• Att arbeta för minskade försörjningsstöd genom att aktivt tillse att alla invånare kommer i 

egen försörjning. 

• Att bostäder för äldre och funktionsnedsatta finns i samtliga delar av kommunen. 
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6. Sektorn för samhällsbyggnad 

Samhällsbyggnadssektorn kommer bantas kraftigt på sikt genom den lägre expansionstakten. 

Ledningsfunktionen belastas med sparbeting samtidigt som specifika tjänster tas bort eller inte 

tillsätts. Plan & bygglov, liksom mark & bostad, bantas mer än förvaltningen föreslår och 

kommunekologen avvecklas. 

Stora förändringar kommer under de närmaste åren ske rörande biljettsystem och priser för att resa 

med kollektivtrafiken. Det nya systemet innebär att Härryda hamnar i zon B, men då Härryda blir en 

isolerad ö inom zonen får vi till skillnad mot övriga kommuner, ingen förbättring. Eftersom detta kan 

påverkar prisbilden för resor till Göteborg och Bollebygd som ligger i zon A resp. zon C har 

Sverigedemokraterna i Härryda motionerat om underlättande åtgärder. Bland annat har vi förslagit 

att skol- och seniorkort skall gälla för två zoner då många resor till skolor och sjukhus innebär resa till 

exempel Göteborg och zon A. Då prisbilden ännu inte är klar inom kollektivtrafiken har vi 

Sverigedemokrater ändå tagit höjd för denna troliga fördyring av dessa kort och avsatt en miljon i vår 

budget för detta ändamål. 

Kollektivtrafiken i våra östra delar får inte försämras. Detta kan ge kommande fördyringar pga. av nya 

avtal. Till stor del bedöms dessa kunna täckas av den ökning av kostnaderna vi budgeterat för. 

 

Förslag till beslut, kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen: 

• Att uppdras inkomma med konkreta sparförslag utöver budgeterade.  

• Att ges i uppdrag att ta fram en reviderad bostadsförsörjningsplan som anpassas till en 

befolkningsökning på upp till 1,5% per år. 

• Att se över och åtgärda brister i Västtrafiks nya kollektivtrafikplaner för kommunen 
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7. Sektorn för teknik och förvaltningsstöd 

Sektorn får ett besparingsbeting på ledningen. Genom att sluta handla de ofta faktiskt klimatosmarta 

ekologiska livsmedlen till förmån för konventionellt odlade – och bara servera specialkost av 

medicinska skäl, utöver vegetariskt alternativ – beräknas man kunna spara miljonbelopp. Kommunen 

köper in livsmedel för nära 25 Mkr årligen och över 30 % av detta belopp är för ekologiska sådana. 

Sverigedemokraterna Härryda har motionerat om kommunanställda ordningsvakter under dygnets 

mörka timmar. Ordningsvakter skulle till stor del även kunna utföra fältassistenters arbete genom att 

vara förtroendeskapande. Sverigedemokraterna är tacksamma för den plats vi numera har i 

brottsförebyggande rådet och noterar att  arbete görs i trygghetsfrågan men mer måste göras för att 

den upplevda tryggheten skall ökas. 

Vi anser att all förvaltning och hantering av tekniska system genomförs bättre till lägre kostnad om 

detta hanteras av en egen teknisk nämnd. Här ingår då all VA, El (via HEAB), eventuella kommunala 

nät, teknisk IT, teknisk förvaltning, samt liknande ärenden. Därigenom förväntas samordningsvinster 

genom ökad kvalitet i strategiska tekniska beslut, förbättrad upphandling; samt att personal och 

andra resurser enklare balanseras mellan olika uppgifter. Bemanning av den nya tekniska nämnden 

görs utifrån val om ledamöter som är kunniga och intresserade av förvaltning av tekniska system. 

Sverigedemokraterna i Härryda anser att bolagiseringen av va skall avvaktas, men om så har hunnit 

ske skall ny teknisk nämnd ansvara för bolagets verksamhet. 

 

Förslag till beslut, kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen: 

• Att verka för kommunala ordningsvakter. 

• Att se över livsmedelsinköpen enligt Sverigedemokraternas förslag. 

• Att verka för att den upplevda tryggheten för alla generationer ökar. 

• Att utreda och åtgärda otrygga platser och byggnader. 

• Att teknisk nämnd bildas. 
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8. Kommunledning 

Inom kommunledning sorterar en rad kostnader och projekt med mycket liten invånarnytta 

insorterade. Vissa är sektorövergripande men tas ändå upp under kommunledning. Utöver 

sparbeting för ledningsfunktionen skall föreslås att 4 kommunkommunikatörstjänster tas bort. De 

icke lagstadgade utskick kommunen producera och distribuerar till privatpersoner och företag 

minimeras och effektivare kanaler används för att nå ut till invånarna, kommunen skall dra ner på 

trycksaker av ekonomiska såväl som miljöskäl. 

En rad bolag, bidrag till organisationer samt interna kostsamma projekt läggs ner såsom KOLV, 

Landvetter Södra Utveckling AB, nyss avslutade visionsarbetet, Agenda 2030 och vänortsavtal med 

tillhörande resor till Namyangju för den politiska ledningen. Nyttan är tveksam eller obefintlig för 

invånarna och binder upp resurser i kommunhuset som används bättre på kärnverksamheten. 

Sverigedemokraterna är medvetna om att det pågår en översyn men arbetet har inte varit tillräckligt 

effektivt eller gett tillfredställande resultat. 

Genom att färre upphandlingar skall göras bantas inköp/upphandling ner gradvis för att nå 3Mkr 

under 2022. 

Sverigedemokraterna i Härryda gör analysen att de senaste decenniernas oansvariga 

invandringspolitik riskerar att urholka kommunens finanser och på sikt omöjliggöra nuvarande 

välfärdssamhälle. Sverigedemokraterna har under tidigare budgetprocess ställt frågor till 

förvaltningen om vad kostnaden är utan att fått svar och det är uppenbart att inga ambitioner har 

funnits för att ta reda på svaret. Vi föreslår således att kommunen årligen upprättar ett dokument 

som redogör för de ekonomiska konsekvenserna av den rådande invandrings och 

integrationspolitiken. Det krävs för att ta informerade beslut i frågan och ställa välgrundade krav på 

ersättning för de kostnader statens senaste lagar i frågan har orsakat Härryda kommun. 

 

Förslag till beslut, kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen: 

• Att årligen upprätta ett dokument som ska heta "Invandrings- och integrationspolitiskt 

bokslut". Detta dokument ska klarlägga invandringens och integrationspolitikens 

konsekvenser för kommunens ekonomi och ska inkludera både direkta och indirekta 

kostnader och intäkter. 

• Att ta fram förslag i enlighet med Sverigedemokraternas budget. 
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9. Verksamhetskostnader för finansförvaltning 

Med Sverigedemokraternas budgetförslag minskar antalet kommunala tjänstemän och därmed 

personer som skall ha löneöknarna framgent. Sverigedemokraterna ser att det gör effekt på 

verksamhetskostnaden för finansförvaltningen från 2021 och framåt. Samtidigt bedömer 

Sverigedemokraterna att löneökningar kan hållas något under förvaltningens förslag genom lägre 

inflationstakt och lägre löneglidning. 

En investering som hittills inte kostat något men potentiellt är en ekonomisk bomb vid en djupare 

lågkonjunktur i form av stora ansvarsförbindelser till Kommuninvest. De måste avvecklas för att inte 

riskera våra gemensamma resurser i framtiden. Sverigedemokraterna ser till alla invånares bästa, det 

innebär att kommunen skall undvika ta onödiga finansiella risker, som tex solidariskt 

borgensåtagande med alla kommuner som är medlemmar i Kommuninvest.  Sverigedemokraterna 

vill istället konkurrensutsätta inlåningen till kommunen mer aktivt. 

 

Förslag till beslut, kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen: 

• Att ta fram förslag i enlighet med Sverigedemokraternas budget. 

• Att Inleda avveckling av relationen med Kommuninvest; konkurrensutsätta inlåning till 

kommunen. 
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1 Inledning: En hållbar kommun för en hållbar utveckling 
- i Sverige och Världen 

 

Miljöpartier de gröna i Härryda kommun tar utgångspunkt i Förenta Nationernas resolution 
med 17 globala mål för en bättre värld. Vi använder Agenda 2030 som bas i vårt 
budgetförslag för 2021 samt plan 2022–2025 så att vi tillsammans kan uppnå en socialt, 
miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling. En viktig övergripande del i vår styrmodell är 
vår vision och vårt förhållningssätt.  Vår vision utgör en ledstjärna och pekar ut riktningen för 
vår framtid. Detta dokument är vår styrmodell och dess utgångspunkter är: 

 

 Landvetter Södra Utveckling AB får ett nytt ägardirektiv för att utveckla hela Härryda 
med hållbara samhällen och pendeltågsstationer längs befintliga kust-till-kustbanan. 
Därför byter bolaget också namn till ”Hela Härryda Utveckling AB”. 
 

 En hållbar befolkningsökning på högst 1,5 % per år möts med klimat- och 
miljöanpassade bostäder av hög kvalitet för ett hållbart boende med positivt 
klimatavtryck utan påverkan på den biologiska mångfalden. 

 
 En jämlik skola och förskola där alla elever ges möjlighet att utvecklas och må bra. 

Skolsegregationen ska brytas. Våra skolor ska inte utsättas för onödiga risker genom 
överetableringar av kommersiella aktörer.  

 
 Endast hållbara transporter av gods och personer prioriteras, både i den nya 

översiktsplanen och genom ökade investeringar för utbyggnad av gång- och 
cykelvägnätet i kommunen.  

 

 Agenda 2030 skall vara utgångspunkt i all vår kommunala verksamhet; i 
förvaltningens styrning, i upphandling, i planering och i beslut, likväl som för våra 
kommunala bolag.   
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2 Vår vision: En hållbar och grön kommun med delaktiga 
invånare 

Miljöpartiet de gröna i Härryda är del av en global grön rörelse som strävar efter en värld där 
alla kan leva goda liv utan att försämra förutsättningarna för kommande generationer. Med 
vår vision vill vi skapa förutsättningar för ett långsiktigt hållbart och demokratiskt samhälle, 
där vi tillsammans tar ansvar både lokalt och globalt. För att nå de 17 globala målen 
fokuserar vi under mandatperioden på följande områden: 

Hållbar grön kommun 
Tillsammans måste vi ställa om samhället så att långsiktiga lösningar prioriteras framför 
kortsiktiga vinster. Utsläppen måste minska och andelen förnybar energi öka. Härryda 
kommun ska som arbetsgivare och offentlig kund vara en föregångare i detta arbete. 
Kompetens inom hållbarhetsområdet är avgörande för att prioritera kommunens resurser på 
ett hållbart sätt.  

Hållbar gemenskap 
Vi tror på en demokrati med aktiva och delaktiga medborgare. Vi vill ha ett samhälle där 
individen ges möjlighet att, efter förmåga, bidra till samhällets utveckling och där alla har lika 
rättigheter. Samhället måste stå som garant för en trygg välfärd, där alla erbjuds nya chanser 
att växa och utvecklas genom livet. Vi tror att mötet mellan människor utvecklar inte bara 
oss själva utan samhället i stort. 

Jämlik skola  
Satsning på verksamheter för barn och unga innebär stora mänskliga och långsiktiga vinster. 
Pedagogernas möjligheter att se och möta varje barn måste värnas och stärkas. Skola och 
förskola ska vara en plats där barn och ungdomars naturliga lust att lära utvecklas. Skolan 
ska präglas av förtroendefulla relationer och trygga miljöer där varje elev ges inflytande över 
sin studieväg och skolmiljö. 

Hållbar samhällsbyggnad och hållbara transporter 
Planeringen av vår kommun ska genomsyras av en helhetssyn som sätter människans och 
miljöns långsiktiga hälsa och välmående i centrum. Miljöpartiet vill att Härryda kommun tar 
sig an vårt lokala mål om 1,5 procent befolkningsökning per år på ett ansvarsfullt och 
långsiktigt hållbart sätt. Infrastrukturen ska underlätta för kommunens invånare att göra 
hållbara val där gång och cykel ska vara prioriterade kommunikationsmedel vid planeringen 
inom våra tätorter. 

74 / 134



5 
 

3 Mål för en hållbar ekonomi 
Miljöpartiet de grönas mål för att nå en hållbar ekonomi för Härryda kommun finns utförligt 
beskrivet i vår strategiska plan för mandatperioden. Här nedan följer mål och föreslagna 
ändringar för 2021. 

 

3.1 Finansiella mål för god ekonomisk hushållning 
I det lagstadgade målet för god ekonomisk hushållning finns krav på kommunens soliditet 
och resultat. Miljöpartiet de gröna i Härryda ställer sig därmed bakom kraven på att: 

 

• Soliditeten ökar med en procentenhet per år 
• Resultatet är 2,5 % av verksamhetens nettokostnad 

 

Förvaltningens bedömning av soliditet och kommande resultat (se fig nedan) innebär att 
kommande generationer kommer få betala för det tidigare generationer förbrukat. Det är 
viktigt att vi inte riskerar kommunens ekonomi med för stora investeringar utan har en 
tillväxt som anpassar sig till målen. Ett hållbarhetsarbete omfattar ekonomiska, sociala och 
miljöfrågor och dessa är odelbara. 

 

 2020 2021 2022 2023 
Soliditeten ökar med en procentenhet per år -1 % -1 % -1 %  0 % 
Resultat i mnkr 54,3 36,2 29,5 32,5 
Resultatet är 2,5 procent av verksamhetens nettokostn. 2,5 % 1,6 % 1,3 % 1,3 % 

Hämtat ur förvaltningens underlag Mål, inriktning och budget 2021 (2020-05-18). 

 

 3.2 Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning 
 

Miljöpartiet menar att det första målet för god ekonomisk hushållning skall ändras till: 

 

• En hållbar befolkningsökning på högst 1,5 % per år möts med klimat- och 
miljöanpassade bostäder av hög kvalitet i olika upplåtelseformer för ett hållbart 
boende med positivt klimatavtryck utan påverkan på den biologiska mångfalden. 
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4 Prioriterade mål och inriktningar för 2021 på 
kommunövergripande nivå 

 

 Landvetter Södra Utveckling AB får ett nytt ägardirektiv för att utveckla hela Härryda 
med hållbara samhällen och pendeltågsstationer längs befintliga kust-till-kustbanan. 
Därför byter bolaget också namn till ”Hela Härryda Utveckling AB”. 

 

 En jämlik skola och förskola där alla elever ges möjlighet att utvecklas och må bra. 
Skolsegregationen ska brytas och inga överetableringar av förskole- och 
skolverksamheter skall genomföras. 

 
 Hållbara transporter av gods och personer prioriteras, både i den nya 

översiktsplanen och genom ökade investeringar med bl.a. utbyggnad av gång- och 
cykelvägnätet i kommunen.  

 
 Agenda 2030 är utgångspunkt för hur all kommunal verksamhet styrs, planeras och 

följs upp i kommunens årsredovisning. 
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5 Skattesats 
 

I dagsläget är det närmast omöjligt att bedöma den ekonomiska utvecklingen. Miljöpartiet 
de gröna i Härryda menar därför att en framtida skatteförändring inte kan uteslutas.  
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6 Driftbudget 
Den tidigare budgeten och verksamhetsplanen grundar sig på kommunfullmäktiges beslut 
om budget för perioden 2020–24 vilket är den styrande majoritetens beslut. 

Driftbudgeten styrs till stor del av den styrande majoriteten som tidigare beslutat och 
genomfört nedskärningar vilka Miljöpartiet de gröna i Härryda motsatt sig.  I driftbudget för 
2021 ska därför de neddragningar som genomförts inom: Kulturskola, bibliotek, öppna 
förskolan, fältassistenter och äldreomsorgen, återställas. En total kostnad om 5 miljoner 
tillförs och finansieras ur den föreslagna förvaltningsgemensamma Utvecklings- och 
omställningsresurs direkt under kommunledningen. 

6.1 Budget för revisorerna 
Frågan om budget för revisorerna bereds av kommunfullmäktiges presidium. Fullmäktige 
föreslås fastställa revisorernas budget till 1 330 tkr för år 2021. 
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7 Investeringar 
Fullmäktige föreslås fastställa en övre gräns för nettoinvesteringarna till 400 mnkr för år 
2021 samt att fastställa nedanstående ramar för investeringsverksamheten. Alla kommande 
verksamhetsplaner där investeringar som berör Landvetter Södra finns skall omfördelas i 
enlighet med Hela Härryda Utveckling AB:s ägardirektiv. 

 

Återställa nivån på konstnärlig utsmyckning till 1 %. För 2021 beräknas bli ca 1 mnkr. 
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8 Exploateringar 
Arbetet med detaljplan för Airport City etapp 4 avbryts då flygtrafiken minskat och 
flygtrafikens framtid är osäker, därmed bör inte heller framtida investeringar genomföras.  

Samtliga exploateringar som är planerade för Landvetter Södra skall omfördelas till projekt 
enligt nya ägardirektiv i Hela Härryda Utveckling AB. 
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9 Långfristig upplåning 
 

En anledning till den ökade upplåningen är finansieringen av det kommande vattenverket 
med tillhörande överföringsledning. Denna investering har vi ifrågasatt eftersom den bland 
annat krävs för den tilltänkta exploateringen Landvetter Södra. Då en av de grundläggande 
förutsättningarna för områdets uppbyggnad – pendeltågsstationen – inte längre är 
prioriterad på nationell eller regional nivå kommer inte Landvetter Södra att genomföras. 
Investeringen i vattenverket och överföringsledning kunde därmed ha dimensionerats för 
andra behovsnivåer och genomförts med lägre investeringskostnader vilket hade gett en 
lägre upplåning. 
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10 Uppdrag till kommunstyrelsen och 
välfärdsnämnden 

 

Uppdrag till Kommunstyrelsen 

o Att i kommande energi- och miljöplan peka ut inriktningen för hur Härryda kommun 
blir klimatneutral inom energi, kolinlagring, transporter, konsumtion och 
finansförvaltning. 

o Att utreda hur ett cirkulärt användande av kommunens resurser och ett 
säkerställande av ekosystemtjänster kan genomföras.  

o Att ta fram en plan för hur kommunens verksamheter ställer om till 100 procent 
förnybar energi 2025. 

 

Uppdrag till Välfärdsnämnden 

o Att ta fram en handlingsplan för hur äldreomsorgen upprätthåller en personaltäthet 
som möjliggör god livskvalitet hos de äldre och god arbetsmiljö för de anställda; hur 
systematiskt kvalitetsarbete genomförs för att säkerställa den kunskapsutveckling 
som krävs för att möta nuvarande och framtida utmaningar som t ex vid pandemier. 

o Att utreda hur mål om en jämlik och socialt hållbar skola inkluderas i arbetet med 
Sveriges bästa skola   

o Att ta fram en handlingsplan för att säkra ett brett kulturutbud för alla åldrar i alla 
kommundelar.  

o Att säkerställa att alla kommunala bidrag som kommer idrott och andra kultur- och 
fritidsaktiviteter till del är jämt fördelade mellan könen. 
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11 Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

• Kommunfullmäktige beslutar att ändra ägardirektiv och namn för Landvetter Södra 
Utveckling AB. 

• Kommunfullmäktige utlyser klimatnödläge i Härryda kommun från 2021. 
• Kommunfullmäktige beslutar att avbryta processen kring etablering av en ny skola 

inom Hulebäck 1:34 med anledning av förvaltningens prognoser kring det framtida 
elevunderlaget och risken för en överetablering av skolor i det aktuella området. 

• Kommunfullmäktige fastställer ramar för driftverksamheten i enlighet med vårt 
förslag i avsnitt 6, Driftbudget. Anslagsbindning avseende driftbudgeten sker på 
nämndnivå.  

• Kommunfullmäktige fastställer revisorernas budget till 1 330 tkr för år 2021. 

• Kommunfullmäktige fastställer en övre gräns för nettoinvesteringarna till 400 mnkr 
för år 2021.  

• Kommunfullmäktige fastställer ramar för investeringsverksamheten i enlighet med 
vårt tilläggsförslag i avsnitt 7, Investeringar. Anslagsbindning avseende 
investeringsbudget sker på nämndnivå. 

• Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen respektive välfärdsnämnden att 
utifrån de i denna budget föreslagna kommunövergripande målen och inriktningarna 
utarbeta konkretiserade mål och inriktningar för respektive ansvarsområde.  
Dessutom uppdras till kommunstyrelsen och välfärdsnämnden att fastställa 
ekonomiska ramar per sektor och verksamhet inom respektive ansvarsområde. 
Kommunstyrelsen ges även i uppdrag att göra tekniska justeringar av nämndernas 
ramar hänförlig till avslutad lönerevision. 
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VOTERINGSLISTA 
Kommunfullmäktige 

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-06-15  

 

Voteringslista: § 117 
Ärende: Antagande av budget/plan 2021-2025,  2020KS42 
 
Bilaga 5, voteringsbilaga 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ledamot X   
Evalotta Liljenzin (M), ledamot X   
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Hans Larsson (M), ledamot X   
Roger Nordman (M), ordförande X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Sven Karlsson (M), ledamot X   
Rickard Rosengren (M), ledamot X   
Kristina Andrén (M), ledamot X   
Gunnar Häggström (M), vice ordförande X   
Jan Andersson (M), ledamot X   
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X   
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot X   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
Gun Wågsjö (C), ledamot X   
Fredrik Mossmark (C), ledamot X   
David Dinsdale (L), ledamot X   
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot X   
Anders Halldén (L), ledamot X   
Anita Anger (L), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Cecilia Grebert Flatow (SP), ledamot X   
Lennart Winqvist (SP), ledamot X   
Steinar Walsö-Kanstad (KP), ledamot X   
Patrik Linde (S), ledamot  X  
Björn Magnusson (S), 2:e vice ordförande  X  
Siw Hallbert (S), ledamot  X  
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Monica Bengtsson (S), ledamot  X  
Oskar Sköld (S), ledamot  X  
Mats Werner (S), ledamot  X  
Kerstin Sandberg (V), ledamot  X  
Bengt Andersson (V), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot   X 
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VOTERINGSLISTA 
Kommunfullmäktige 

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-06-15  

 

Marie Strid (MP), ledamot   X 
Marcus Berggren (MP), ledamot   X 
Boris Leimar (SD), ledamot   X 
Patrik Strömsten (SD), ledamot   X 
Peter Arvidsson (SD), ledamot   X 
Jonas Andersson (S), ersättare  X  
Rolf Vestman (S), ersättare  X  
Christian Schmitt (MP), ersättare   X 
Jan Gustavsson (KP), ersättare X   
Bengt Hellgren (SD), ersättare   X 
Natalija Löfgren (SD), ersättare   X 
Inga-Lill Hellgren (SD), ersättare   X 
Martin Tengfjord (SP), ersättare X   
Resultat 27 12 10 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2020-06-15 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 118        Dnr 2020KS320 

Godkännande av köp av del av Mölnlycke 1:168, gymnastik- och 
trampolinhall  

  
Kommunstyrelsen beslutade den 9 januari 2020 i § 11 att godkänna avsiktsförklaring mellan 
Härryda kommun och KB Myran gällande gymnastik- och trampolinhall. Enligt 
avsiktsförklaringen åtar sig KB Myran att vid Mölnlycke fabriker bygga en gymnastik- och 
trampolinhall, som Härryda kommun i sin tur har för avsikt att köpa. I samband med köpet 
ska intilliggande lokaler inrymmande omklädningsrum, kansli och gemensamhetsytor 
erbjudas kommunen att hyra in. 
 
I enlighet med avsiktsförklaringen har förvaltningen tagit fram förslag till köpeavtal för del av 
Mölnlycke 1:168. Enligt upprättat avtalsförslag ska KB Myran inom del av Mölnlycke 1:168 
anlägga en gymnastik- och trampolinhall och stå för samtliga kostnader kopplade till 
byggnationen samt utrusta hallen. Kommunen ska förvärva gymnastik- och trampolinhall för 
en köpeskilling om 65 000 000 kr. 
 
Tillträde till och betalning för fastigheten sker när fastighetsbildningen är färdig och 
slutbesked för gymnastik- och trampolinhall har getts. 
 
På tillträdesdagen inträder kommunen i samtliga de avtal med tillhörande garantier och 
förekommande säkerheter från anlitade entreprenörer som KB Myran ingått. 
 
Kopplat till köpet finns ett förslag på hyresavtal för utrymme för omklädningsrum och kansli. 
Det avtalet hanteras i ärende hyresavtal för kansli och omklädningsrum tillhörande 
gymnastik- och trampolinhall, 2020KS303. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 28 april 2020. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 14 maj 2020 § 216. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige godkänner fastighetsöverlåtelseavtal mellan Härryda kommun och KB 
Myran enligt föreliggande förslag. 
 

---------------------- 
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Paragrafen är justerad 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2020-06-15 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 119        Dnr 2020KS39 

Beviljande av utökat investeringsutrymme samt delgivning av 
kommunstyrelsens beslut med anledning av ekonomisk 
månadsuppföljning per mars 2020  

  
Prognosen för Härryda kommun för mars 2020 redovisar ett positivt resultat om 93,7 mnkr 
och med ett budgeterat resultat om 54,3 mnkr innebär det en positiv budgetavvikelse om 39,4 
mnkr. Detta är en förbättring jämfört med föregående prognos om 8 mnkr. I prognosen ingår 
inte eventuella intäkter från exploateringsverksamheten 
 
Det lagstadgade balanskravet är resultatet 75,1 mnkr. Skillnaden beror på Härryda kommuns 
pensionsredovisning som sker enligt fullfondsmodell. Måluppfyllelsen för de finansiella 
målen för god ekonomisk hushållning mäts i rullande fyraårsperioder. Prognosen innebär att 
endast ett av de två finansiella målen uppnås. Det är förändringen av soliditeten som inte nås 
på grund av höga investeringsvolymer, samtidigt som den beräknas uppnå budgeterad nivå. 
 
Finansförvaltningen redovisar en positiv budgetavvikelse om 17,6 mnkr, kommunstyrelsen 
8,2 mnkr, välfärdsnämnden 13,7 mnkr och politisk verksamhet -0,1 mnkr. 
 
Fullmäktige har godkänt investeringsnivå om maximalt 400 mkr i budgetbeslutet. Det innebär 
att sektorernas prognos ligger utanför ramen för godkända nivåer. Förvaltningen följer 
utvecklingen av investeringarna och kan komma att återkomma till kommunstyrelsen med en 
bedömning av behovet av att underställa kommunfullmäktige beslut 
avseende investeringsvolymen. 
 
Kommunstyrelsens verksamheter prognostiserar ett överskott om 8,2 mnkr. Sektor 
samhällsbyggnad redovisar ett överskott om 5 mnkr varav den avgiftsfinansierade 
verksamheten bidrar med 3,2 mnkr. Samhällsbyggnads överskott beror till största delen på att 
ledning och administration inte kommer att ianspråkta det utökade anslaget för 
systemförvaltning samt att va-verksamheten har lägre personalkostnader än budgeterat och att 
en tvist utfallit till Härryda kommuns fördel. 
 
Sektor teknik och förvaltningsstöd prognostiserar ett överskott om 0,6 mnkr men det finns 
större avvikelser inom sektorn. Fastighet redovisar ett överskott om 2 mnkr vilket 
huvudsakligen beror på lägre bokförda driftskostnader för planerat underhåll. IT visar 
underskott beroende på höga licenskostnader, delvis av engångskaraktär.  Till följd av vakanta 
tjänster, visar kommunledningen ett överskott. 
 
Inom kommunstyrelsens ansvarsområde finns underskott huvudsakligen på verksamheterna 
mark och exploatering, avfall, IT samt säkerhet. Strävan är att uppnå ekonomisk balans inom 
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samtliga verksamheter, men då nämndens sammantagna prognos är positiv gör förvaltningen 
bedömningen att inga ytterligare åtgärder behöver fastställas av styrelsen. I prognosen ingår 
ingen större nettoeffekt på kommunens egna kostnader för Coronakrisen. Den ekonomiska 
effekten kommer att bli tydligare under hösten. 
 
I ”Månadsprognos per mars 2020” redovisas prognoser, avvikelser och vidtagna åtgärder. 
 
Från ekonomi- och upphandlingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 30 april 2020. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 29 maj 2020 § 222. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
  
Kommunfullmäktige beviljar ett utökat investeringsutrymme om 100 mnkr för år 2020, då 
investeringsnivån riskerar att överskrida det av kommunfullmäktige fastställda taket på 400 
mnkr. 
 
Kommunfullmäktige noterar månadsprognos per mars 2020 från kommunstyrelsen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 120        Dnr 2020KS267 

Godkännande av avtal för genomförande av VA-anläggning i detaljplan 
för Bråta 2:139 m.fl. i Mölnlycke  

  
Kommunstyrelsen beviljade den 29 maj 2019 § 178 planbeskedsansökan för Bråta 2:139 m.fl. 
och uppdrog åt förvaltningen att upprätta detaljplan genom exploatörsdriven 
detaljplaneprocess. Förslag till detaljplan för Bråta 2:139 m.fl. har upprättats. Planområdet 
ligger vid Landvettersjön strax öster om Mölnlycke verksamhetsområde. Planområdet har ett 
läge med utsikt över naturområden, närhet till kommunikationer och tio minuter med cykel till 
Mölnlycke centrum. Planområdet planeras för både bostäder och verksamheter. Planområdets 
areal är cirka 1,5 hektar. Området utgör idag en bergtäkt. 
Sektorn för samhällsbyggnad har upprättat ett förslag till avtal som reglerar 
ansvarsfördelning, kostnadsfördelning och åtaganden mellan kommun och exploatör vid 
utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 2 april 2020.  
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 29 maj 2020 § 224. 
  
Kommunfullmäktiges behandling  
 
Yrkanden  
Per Vorberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Roland Jonsson (MP) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. 
 
Proposition 
Efter ställd proposition på kommunstyrelsens förslag och Roland Jonssons 
avslagsyrkande finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller 
kommunstyrelsens förslag röstar Ja. Den som bifaller Roland Jonssons yrkande röstar Nej. 
 
Voteringen utfaller så att 35 ledamöter röstar Ja, 5 röstar Nej och 10 avstår. Bilaga 
6 voteringslista. 
 
Kommunfullmäktige har således beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige godkänner avtal för genomförande av VA-anläggning mellan Härryda 
kommun och Härryda Fastighets AB enligt föreliggande förslag. 
 
Följande ledamöter deltar inte i beslutet: Patrik Linde (S), Björn Magnusson (S), Siw Hallbert 
(S), Ulla-Karin Johansson (S), Robert Langholz (S), Monica Bengtsson (S), Oskar Sköld (S), 
Mats Werner (S), Jonas Andersson (S) och Rolf Vestman (S). 
 

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

Paragrafen är justerad 
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VOTERINGSLISTA 
Kommunfullmäktige 

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-06-15  

 

Voteringslista: § 120 
Ärende: Godkännande av avtal för genomförande av VA-anläggning i detaljplan för Bråta 
2:139 m.fl. i Mölnlycke,  2020KS267 
 
Bilaga 6, voteringsbilaga 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ledamot X   
Evalotta Liljenzin (M), ledamot X   
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Hans Larsson (M), ledamot X   
Roger Nordman (M), ordförande X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Sven Karlsson (M), ledamot X   
Rickard Rosengren (M), ledamot X   
Kristina Andrén (M), ledamot X   
Gunnar Häggström (M), vice ordförande X   
Jan Andersson (M), ledamot X   
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X   
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot X   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
Gun Wågsjö (C), ledamot X   
Fredrik Mossmark (C), ledamot X   
David Dinsdale (L), ledamot X   
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot X   
Anders Halldén (L), ledamot X   
Anita Anger (L), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Cecilia Grebert Flatow (SP), ledamot X   
Lennart Winqvist (SP), ledamot X   
Steinar Walsö-Kanstad (KP), ledamot X   
Patrik Linde (S), ledamot   X 
Björn Magnusson (S), 2:e vice ordförande   X 
Siw Hallbert (S), ledamot   X 
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot   X 
Robert Langholz (S), ledamot   X 
Monica Bengtsson (S), ledamot   X 
Oskar Sköld (S), ledamot   X 
Mats Werner (S), ledamot   X 
Kerstin Sandberg (V), ledamot  X  
Bengt Andersson (V), ledamot X   
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Sammanträdesdatum  
2020-06-15  

 

Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Marie Strid (MP), ledamot  X  
Marcus Berggren (MP), ledamot  X  
Ida Rosengren (MP), ledamot  X  
Boris Leimar (SD), ledamot X   
Patrik Strömsten (SD), ledamot X   
Peter Arvidsson (SD), ledamot X   
Inger Axelsson (KD), ersättare X   
Jonas Andersson (S), ersättare   X 
Rolf Vestman (S), ersättare   X 
Jan Gustavsson (KP), ersättare X   
Bengt Hellgren (SD), ersättare X   
Natalija Löfgren (SD), ersättare X   
Inga-Lill Hellgren (SD), ersättare X   
Martin Tengfjord (SP), ersättare X   
Resultat 35 5 10 
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§ 121        Dnr 2020KS266 

Godkännande av genomförandeavtal för allmän platsmark, detaljplan för 
Bråta 2:139 m.fl.  

  
Kommunstyrelsen behandlade planbeskedsansökan för Bråta 2:139 m.fl. den 29 maj 2019 § 
178 och ställde sig positiva till ansökan samt att arbetet sker som en exploatörsdriven 
detaljplan. Förslag till detaljplan för Bråta 2:139 m.fl. har upprättats. 
 
Sektorn för samhällsbyggnad har upprättat ett förslag till ett genomförandeavtal för utbyggnad 
av allmän platsmark. 
 
Exploatören ansvarar för utbyggnad av anläggningar på allmän plats som föranleds av 
detaljplanens genomförande i enlighet med exploateringsavtal med avtalsnr 35-2020. I 
åtagandet ingår ny- och ombyggnad av gata, gång- och cykelvägar, dagvattenanläggningar 
samt anläggningar för gatubelysning vid berörda delar av Boråsvägen. Exploatören står för 
alla faktiska kostnader för dessa anläggningar, inklusive de personalkostnader som uppstår 
hos kommunen till följd av genomförandet. 
 
Genomförandeavtalet reglerar ansvarsfördelning, åtaganden och finansiering av kommunala 
anläggningar. Avtalet reglerar endast genomförandet av anläggningar som i detaljplan ligger 
inom allmän platsmark, som efter färdigställande ska överlåtas till kommunen. Avtalet 
reglerar inte exploatörens mark eller anläggningar. 
 
Genomförandeavtalet gäller under förutsättning att exploateringsavtalet undertecknas av 
samtliga parter, att detaljplan för Bråta 2:139 m.fl. får laga kraft samt att borgensförbindelse 
undertecknas av samtliga parter. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 8 april 2020.  
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 29 maj 2020 § 225. 
 
Kommunfullmäktiges behandling  
 
Yrkanden  
Per Vorberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Roland Jonsson (MP) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. 
 
Proposition 
Efter ställd proposition på kommunstyrelsens förslag och Roland Jonssons 
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avslagsyrkande finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller 
kommunstyrelsens förslag röstar Ja. Den som bifaller Roland Jonssons yrkande röstar Nej. 
 
Voteringen utfaller så att 35 ledamöter röstar Ja, 5 röstar Nej och 10 avstår. Bilaga 7 
voteringslista. 
 
Kommunfullmäktige har således beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige godkänner genomförandeavtal för allmän platsmark enligt föreliggande 
förslag. 
 
Följande ledamöter deltar inte i beslutet: Patrik Linde (S), Björn Magnusson (S), Siw Hallbert 
(S), Ulla-Karin Johansson (S), Robert Langholz (S), Monica Bengtsson (S), Oskar Sköld (S), 
Mats Werner (S), Jonas Andersson (S) och Rolf Vestman (S). 
 

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

Paragrafen är justerad 
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VOTERINGSLISTA 
Kommunfullmäktige 

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-06-15  

 

Voteringslista: § 121 
Ärende: Godkännande av genomförandeavtal för allmän platsmark, detaljplan för Bråta 
2:139 m.fl.,  2020KS266 
 
Bilaga 7, voteringsbilaga 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ledamot X   
Evalotta Liljenzin (M), ledamot X   
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Hans Larsson (M), ledamot X   
Roger Nordman (M), ordförande X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Sven Karlsson (M), ledamot X   
Rickard Rosengren (M), ledamot X   
Kristina Andrén (M), ledamot X   
Gunnar Häggström (M), vice ordförande X   
Jan Andersson (M), ledamot X   
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X   
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot X   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
Gun Wågsjö (C), ledamot X   
Fredrik Mossmark (C), ledamot X   
David Dinsdale (L), ledamot X   
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot X   
Anders Halldén (L), ledamot X   
Anita Anger (L), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Cecilia Grebert Flatow (SP), ledamot X   
Lennart Winqvist (SP), ledamot X   
Steinar Walsö-Kanstad (KP), ledamot X   
Patrik Linde (S), ledamot   X 
Björn Magnusson (S), 2:e vice ordförande   X 
Siw Hallbert (S), ledamot   X 
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot   X 
Robert Langholz (S), ledamot   X 
Monica Bengtsson (S), ledamot   X 
Oskar Sköld (S), ledamot   X 
Mats Werner (S), ledamot   X 
Kerstin Sandberg (V), ledamot  X  
Bengt Andersson (V), ledamot X   
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Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Marie Strid (MP), ledamot  X  
Marcus Berggren (MP), ledamot  X  
Ida Rosengren (MP), ledamot  X  
Boris Leimar (SD), ledamot X   
Patrik Strömsten (SD), ledamot X   
Peter Arvidsson (SD), ledamot X   
Inger Axelsson (KD), ersättare X   
Jonas Andersson (S), ersättare   X 
Rolf Vestman (S), ersättare   X 
Jan Gustavsson (KP), ersättare X   
Bengt Hellgren (SD), ersättare X   
Natalija Löfgren (SD), ersättare X   
Inga-Lill Hellgren (SD), ersättare X   
Martin Tengfjord (SP), ersättare X   
Resultat 35 5 10 
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§ 122        Dnr 2020KS279 

Godkännande av exploateringsavtal för detaljplan för Bråta 2:139 m.fl  

  
Kommunstyrelsen beviljade den 29 maj 2017 § 178 planbeskedsansökan för Bråta 2:139 och 
uppdrog åt förvaltningen att upprätta detaljplan genom exploatörsdriven detaljplaneprocess. 
Förslag till detaljplan för Bråta 2:139 m.fl. har upprättats. 
 
Sektorn för samhällsbyggnad har upprättat ett förslag till exploateringsavtal som ska reglera 
ansvarsfördelning, kostnadsfördelning och åtaganden mellan kommun och exploatör vid 
genomförande av detaljplanen. Avtalet har tagits fram med stöd av kommunens antagna 
riktlinjer för exploateringsavtal samt enligt bestämmelserna i 6 kap. plan- och bygglagen 
(2010:900) PBL. Parterna är överens om att exploatörens åtaganden enligt detta avtal är att 
anse som rimliga i förhållande till exploatörens nytta av detaljplanen. 
 
Exploateringsavtalet har utformats så att exploatören ska finansiera alla de kostnader som 
kommunen med stöd av antagna riktlinjer för exploateringsavtal samt bestämmelserna i 6 kap. 
PBL kan ålägga exploatören för detaljplanens genomförande. 
 
Exploateringsavtalet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner avtalet 
samt att kommunfullmäktige även godkänner VA-avtal och genomförandeavtal för allmän 
platsmark. Vidare måste borgensåtagandet och servitutsavtal undertecknas av samtliga parter 
samt att detaljplanen fått laga kraft. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 8 april 2020.  
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 29 maj 2020 § 226. 
 
Kommunfullmäktiges behandling  
 
Yrkanden  
Per Vorberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Roland Jonsson (MP) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. 
 
Proposition 
Efter ställd proposition på kommunstyrelsens förslag och Roland Jonssons 
avslagsyrkande finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller 
kommunstyrelsens förslag röstar Ja. Den som bifaller Roland Jonssons yrkande röstar Nej. 
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Voteringen utfaller så att 35 ledamöter röstar Ja, 5 röstar Nej och 10 avstår. Bilaga 
8 voteringslista. 
 
Kommunfullmäktige har således beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige godkänner exploateringsavtal mellan Härryda kommun och Härryda 
Fastighets AB enligt föreliggande förslag. 
 
Följande ledamöter deltar inte i beslutet: Patrik Linde (S), Björn Magnusson (S), Siw Hallbert 
(S), Ulla-Karin Johansson (S), Robert Langholz (S), Monica Bengtsson (S), Oskar Sköld (S), 
Mats Werner (S), Jonas Andersson (S) och Rolf Vestman (S). 
 

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

Paragrafen är justerad 
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VOTERINGSLISTA 
Kommunfullmäktige 

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-06-15  

 

Voteringslista: § 122 
Ärende: Godkännande av exploateringsavtal för detaljplan för Bråta 2:139 m.fl,  2020KS279 
 
Bilaga 8, voteringsbilaga 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ledamot X   
Evalotta Liljenzin (M), ledamot X   
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Hans Larsson (M), ledamot X   
Roger Nordman (M), ordförande X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Sven Karlsson (M), ledamot X   
Rickard Rosengren (M), ledamot X   
Kristina Andrén (M), ledamot X   
Gunnar Häggström (M), vice ordförande X   
Jan Andersson (M), ledamot X   
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X   
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot X   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
Gun Wågsjö (C), ledamot X   
Fredrik Mossmark (C), ledamot X   
David Dinsdale (L), ledamot X   
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot X   
Anders Halldén (L), ledamot X   
Anita Anger (L), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Cecilia Grebert Flatow (SP), ledamot X   
Lennart Winqvist (SP), ledamot X   
Steinar Walsö-Kanstad (KP), ledamot X   
Patrik Linde (S), ledamot   X 
Björn Magnusson (S), 2:e vice ordförande   X 
Siw Hallbert (S), ledamot   X 
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot   X 
Robert Langholz (S), ledamot   X 
Monica Bengtsson (S), ledamot   X 
Oskar Sköld (S), ledamot   X 
Mats Werner (S), ledamot   X 
Kerstin Sandberg (V), ledamot  X  
Bengt Andersson (V), ledamot X   
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
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Marie Strid (MP), ledamot  X  
Marcus Berggren (MP), ledamot  X  
Ida Rosengren (MP), ledamot  X  
Boris Leimar (SD), ledamot X   
Patrik Strömsten (SD), ledamot X   
Peter Arvidsson (SD), ledamot X   
Inger Axelsson (KD), ersättare X   
Jonas Andersson (S), ersättare   X 
Rolf Vestman (S), ersättare   X 
Jan Gustavsson (KP), ersättare X   
Bengt Hellgren (SD), ersättare X   
Natalija Löfgren (SD), ersättare X   
Inga-Lill Hellgren (SD), ersättare X   
Martin Tengfjord (SP), ersättare X   
Resultat 35 5 10 
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§ 123        Dnr 2017KS819 

Antagande av detaljplan för Bråta 2:139 m.fl. Härryda kommun  

  
Kommunstyrelsen behandlade planbeskedsansökan för Bråta 2:139 m.fl. den 29 maj 2017 § 
178 och ställde sig positiva till ansökan samt att arbetet sker som en exploatörsdriven 
detaljplan. Förslag till detaljplan för Bråta 2:139 m.fl. har upprättats. 
 
Planområdet ligger vid Landvettersjön strax öster om Mölnlycke verksamhetsområde. 
Planområdet har ett läge med utsikt över naturområden, närhet till kommunikationer och tio 
minuter med cykel till Mölnlycke centrum. Planområdets areal är cirka 1,5 hektar. 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra en ny varierad, tätbebyggd och grön stadsdel i östra 
Mölnlycke med cirka 850 bostäder, kontor, grönområden och service såsom förskola, 
äldreboende och centrumverksamheter. 
 
Området utgör idag en bergtäkt. Verksamheten kommer att vara avslutad och täkttillståndet 
kommer att ha återkallats vid inflyttning av området. Verksamheten har skapat ett stort 
avtryck i naturen med branta bergskärningar mot väg 40/27 i norr och stora bergs- och 
grusytor inom området. 
 
Förslaget har varit utställt för granskning i enlighet med 5 kap. 18 § plan- och bygglagen 
(2010:900) PBL under perioden 27 januari – 24 februari 2020. Efter granskning av 
detaljplanen har planhandlingarna kompletterats i mindre omfattning och förtydligats utifrån 
inkomna synpunkter. 
 
I översiktsplanen, ÖP 2012, är området föreslaget som utbyggandsområde för verksamheter. 
Förslaget bedöms vara lämplig markanvändning enligt PBL och miljöbalken 3 kap. Förslaget 
medför inte att någon miljökvalitetsnorm enligt miljöbalken 5 kap. överträds. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 26 februari 2020.  
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 29 maj 2020 § 227. 
 
Kommunfullmäktiges behandling  
 
Yrkanden  
Per Vorberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Roland Jonsson (MP) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. 
 
Proposition 
Efter ställd proposition på kommunstyrelsens förslag och Roland Jonssons 
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avslagsyrkande finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller 
kommunstyrelsens förslag röstar Ja. Den som bifaller Roland Jonssons yrkande röstar Nej. 
 
Voteringen utfaller så att 35 ledamöter röstar Ja, 5 röstar Nej och 10 avstår. Bilaga 
9 voteringslista. 
 
Kommunfullmäktige har således beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige antar detaljplan för Bråta 2:139 m.fl., Härryda kommun enligt 
föreliggande förslag. 
 
Följande ledamöter deltar inte i beslutet: Patrik Linde (S), Björn Magnusson (S), Siw Hallbert 
(S), Ulla-Karin Johansson (S), Robert Langholz (S), Monica Bengtsson (S), Oskar Sköld (S), 
Mats Werner (S), Jonas Andersson (S) och Rolf Vestman (S). 
 
Mot förslaget reserverar sig Roland Jonsson (MP), Marie Strid (MP), Marcus Berggren (MP) 
och Ida Rosengren (MP). 
 

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

Paragrafen är justerad 

103 / 134



VOTERINGSLISTA 
Kommunfullmäktige 

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-06-15  

 

Voteringslista: § 123 
Ärende: Antagande av detaljplan för Bråta 2:139 m.fl. Härryda kommun,  2017KS819 
 
Bilaga 9, voteringsbilaga 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ledamot X   
Evalotta Liljenzin (M), ledamot X   
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Hans Larsson (M), ledamot X   
Roger Nordman (M), ordförande X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Sven Karlsson (M), ledamot X   
Rickard Rosengren (M), ledamot X   
Kristina Andrén (M), ledamot X   
Gunnar Häggström (M), vice ordförande X   
Jan Andersson (M), ledamot X   
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X   
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot X   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
Gun Wågsjö (C), ledamot X   
Fredrik Mossmark (C), ledamot X   
David Dinsdale (L), ledamot X   
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot X   
Anders Halldén (L), ledamot X   
Anita Anger (L), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Cecilia Grebert Flatow (SP), ledamot X   
Lennart Winqvist (SP), ledamot X   
Steinar Walsö-Kanstad (KP), ledamot X   
Patrik Linde (S), ledamot   X 
Björn Magnusson (S), 2:e vice ordförande   X 
Siw Hallbert (S), ledamot   X 
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot   X 
Robert Langholz (S), ledamot   X 
Monica Bengtsson (S), ledamot   X 
Oskar Sköld (S), ledamot   X 
Mats Werner (S), ledamot   X 
Kerstin Sandberg (V), ledamot  X  
Bengt Andersson (V), ledamot X   
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  

104 / 134



VOTERINGSLISTA 
Kommunfullmäktige 

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-06-15  

 

Marie Strid (MP), ledamot  X  
Marcus Berggren (MP), ledamot  X  
Ida Rosengren (MP), ledamot  X  
Boris Leimar (SD), ledamot X   
Patrik Strömsten (SD), ledamot X   
Peter Arvidsson (SD), ledamot X   
Inger Axelsson (KD), ersättare X   
Jonas Andersson (S), ersättare   X 
Rolf Vestman (S), ersättare   X 
Jan Gustavsson (KP), ersättare X   
Bengt Hellgren (SD), ersättare X   
Natalija Löfgren (SD), ersättare X   
Inga-Lill Hellgren (SD), ersättare X   
Martin Tengfjord (SP), ersättare X   
Resultat 35 5 10 
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§ 124        Dnr 2020KS268 

Godkännande av avtal för genomförande av VA-anläggning i Detaljplan 
för Björröd 1:5, Bostäder vid Alberts väg i Landvetter  

  
Kommunstyrelsen beviljade den 28 augusti 2017 § 217 planbeskedsansökan för Björröd 1:5 
och uppdrog åt förvaltningen att upprätta detaljplan genom exploatörsdriven 
detaljplaneprocess. Förslag till detaljplan för Björröd 1:5, bostäder vid Alberts väg i 
Landvetter har upprättats. Planområdet ligger i Björröd, lokaliserat cirka 2,5 kilometer sydost 
om Landvetter och nås via Eskilsbyvägen. Huvuddelen av planområdet är i dagsläget 
obebyggt. 
Sektorn för samhällsbyggnad har upprättat ett förslag till avtal som ska reglera 
ansvarsfördelning, kostnadsfördelning och åtaganden mellan kommun och exploatör vid 
utbyggnad av vatten- och avloppsanläggningen (VA-anläggning). Avtalet avser 
kvartersmarken i de södra delarna av planområdet där exploatören avser uppföra småhus upp 
till två våningar i form av fristående villor, parhus, kedjehus och radhus. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 14 april 2020.  
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 29 maj 2020 § 228. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
På grund av jäv deltar inte Cecilia Grebert Flatow (SP) i handläggning eller beslut av detta 
ärende. 
 
Yrkande 
Patrik Linde (S) yrkar med instämmande av Roland Jonsson (MP) avslag 
på kommunstyrelsens förslag 
 
Proposition 
Efter ställd proposition på kommunstyrelsens förslag och Patrik Lindes avslagsyrkande finner 
ordföranden att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. 
 
Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar Ja. Den som bifaller Patrik Lindes yrkande 
röstar Nej. Voteringen utfaller så att 25 ledamöter röstar Ja, 22 röstar Nej och 2 avstår. Bilaga 
10 voteringslista. 
 
Kommunfullmäktige har således beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige godkänner avtal för genomförande av VA-anläggning mellan Härryda 
kommun och Boklok Housing AB, BoKlok Mark och Exploatering AB, OBOS 
Bostadsutveckling AB samt OBOS Mark AB enligt föreliggande förslag. 
 
Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), Björn Magnusson (S), Siw Hallbert (S), Ulla-
Karin Johansson (S), Robert Langholz (S), Monica Bengtsson (S), Oskar Sköld (S), Mats 
Werner (S), Jonas Andersson (S), Rolf Vestman (S), Roland Jonsson (MP), Marie Strid (MP), 
Marcus Berggren (MP), Ida Rosengren (MP), Bengt Andersson (V), Kerstin Sandberg (V) 
och Peter Arvidsson (SD). 
 
På grund av jäv deltar inte Cecilia Grebert Flatow (SP) i handläggning eller beslut av detta 
ärende. 
  
 

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

Paragrafen är justerad 
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Voteringslista: § 124 
Ärende: Godkännande av avtal för genomförande av VA-anläggning i Detaljplan för Björröd 
1:5, Bostäder vid Alberts väg i Landvetter,  2020KS268 
 
Bilaga 10, voteringsbilaga 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ledamot X   
Evalotta Liljenzin (M), ledamot X   
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Hans Larsson (M), ledamot X   
Roger Nordman (M), ordförande X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Sven Karlsson (M), ledamot X   
Rickard Rosengren (M), ledamot X   
Kristina Andrén (M), ledamot X   
Gunnar Häggström (M), vice ordförande X   
Jan Andersson (M), ledamot X   
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X   
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot X   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
Gun Wågsjö (C), ledamot X   
Fredrik Mossmark (C), ledamot X   
David Dinsdale (L), ledamot X   
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot X   
Anders Halldén (L), ledamot X   
Anita Anger (L), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Lennart Winqvist (SP), ledamot X   
Steinar Walsö-Kanstad (KP), ledamot   X 
Patrik Linde (S), ledamot  X  
Björn Magnusson (S), 2:e vice ordförande  X  
Siw Hallbert (S), ledamot  X  
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Monica Bengtsson (S), ledamot  X  
Oskar Sköld (S), ledamot  X  
Mats Werner (S), ledamot  X  
Kerstin Sandberg (V), ledamot  X  
Bengt Andersson (V), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
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Marie Strid (MP), ledamot  X  
Marcus Berggren (MP), ledamot  X  
Ida Rosengren (MP), ledamot  X  
Boris Leimar (SD), ledamot  X  
Patrik Strömsten (SD), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Inger Axelsson (KD), ersättare X   
Jonas Andersson (S), ersättare  X  
Rolf Vestman (S), ersättare  X  
Jan Gustavsson (KP), ersättare   X 
Bengt Hellgren (SD), ersättare  X  
Natalija Löfgren (SD), ersättare  X  
Inga-Lill Hellgren (SD), ersättare  X  
Martin Tengfjord (SP), ersättare X   
Resultat 25 22 2 
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§ 125        Dnr 2020KS280 

Godkännande av exploateringsavtal för detaljplan för Björröd 1:5, 
Bostäder vid Alberts väg i Landvetter  

  
Kommunstyrelsen beviljade den 28 augusti 2017 § 217 planbeskedsansökan för Björröd 1:5 
och uppdrog åt förvaltningen att upprätta detaljplan genom exploatörsdriven 
detaljplaneprocess. Förslag till detaljplan för Björröd 1:5, bostäder vid Alberts väg i 
Landvetter har upprättats. Planområdet ligger i Björröd, lokaliserat cirka 2,5 kilometer sydost 
om Landvetter och nås via Eskilsbyvägen. Huvuddelen av planområdet är i dagsläget 
obebyggt. 
 
Sektorn för samhällsbyggnad har upprättat ett förslag till exploateringsavtal som ska reglera 
ansvarsfördelning, kostnadsfördelning och åtaganden mellan kommun och exploatör vid 
genomförande av detaljplanen. Avtalet har tagits fram med stöd av kommunens antagna 
riktlinjer för exploateringsavtal samt enligt bestämmelserna i 6 kap. plan- och bygglagen 
(2010:900) PBL. Parterna är överens om att exploatörens åtaganden enligt avtalet är att anse 
som rimliga i förhållande till exploatörens nytta av detaljplanen. 
 
Exploateringsavtalet har utformats så att exploatören ska bära alla de kostnader som 
kommunen med stöd av antagna riktlinjer för exploateringsavtal samt i bestämmelserna i 6 
kap. PBL kan ålägga exploatören för detaljplanens genomförande. 
 
Exploateringsavtalet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner avtalet 
samt att kommunfullmäktige även godkänner va-avtal som undertecknas av samtliga parter, 
att borgensåtagandet undertecknas och att detaljplanen fått laga kraft. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 8 april 2020.  
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 29 maj 2020 § 229. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
På grund av jäv deltar inte Cecilia Grebert Flatow (SP) i handläggning eller beslut av detta 
ärende. 
 
Yrkanden  
Per Vorberg (M) yrkar med instämmande av Maria Kornevik Jakobsson (C) bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Patrik Linde (S) yrkar med instämmande av Roland Jonsson (MP) och Peter Arvidsson 
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(SD) avslag på kommunstyrelsens förslag. 
 
Proposition 
Efter ställd proposition på kommunstyrelsens förslag och Patrik Lindes avslagsyrkanden 
finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. 
 
Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar Ja. Den som bifaller Patrik Lindes yrkande 
röstar Nej. Voteringen utfaller så att 25 ledamöter röstar Ja, 22 röstar Nej och 2 avstår. Bilaga 
11 voteringslista. 
 
Kommunfullmäktige har således beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige godkänner exploateringsavtal mellan Härryda kommun och Birgitta 
Wallenstam, OBOS Mark AB samt BoKlok Mark och Exploatering AB enligt föreliggande 
förslag. 
 
Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), Björn Magnusson (S), Siw Hallbert (S), Ulla-
Karin Johansson (S), Robert Langholz (S), Monica Bengtsson (S), Oskar Sköld (S), Mats 
Werner (S), Jonas Andersson (S), Rolf Vestman (S), Roland Jonsson (MP), Marie Strid (MP), 
Marcus Berggren (MP), Ida Rosengren (MP), Bengt Andersson (V), Kerstin Sandberg (V) 
och Peter Arvidsson (SD). 
 
På grund av jäv deltar inte Cecilia Grebert Flatow (SP) i handläggning eller beslut av detta 
ärende. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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Voteringslista: § 125 
Ärende: Godkännande av exploateringsavtal för detaljplan för Björröd 1:5, Bostäder vid 
Alberts väg i Landvetter,  2020KS280 
 
Bilaga 11, voteringsbilaga 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ledamot X   
Evalotta Liljenzin (M), ledamot X   
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Hans Larsson (M), ledamot X   
Roger Nordman (M), ordförande X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Sven Karlsson (M), ledamot X   
Rickard Rosengren (M), ledamot X   
Kristina Andrén (M), ledamot X   
Gunnar Häggström (M), vice ordförande X   
Jan Andersson (M), ledamot X   
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X   
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot X   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
Gun Wågsjö (C), ledamot X   
Fredrik Mossmark (C), ledamot X   
David Dinsdale (L), ledamot X   
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot X   
Anders Halldén (L), ledamot X   
Anita Anger (L), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Lennart Winqvist (SP), ledamot X   
Steinar Walsö-Kanstad (KP), ledamot   X 
Patrik Linde (S), ledamot  X  
Björn Magnusson (S), 2:e vice ordförande  X  
Siw Hallbert (S), ledamot  X  
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Monica Bengtsson (S), ledamot  X  
Oskar Sköld (S), ledamot  X  
Mats Werner (S), ledamot  X  
Kerstin Sandberg (V), ledamot  X  
Bengt Andersson (V), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
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Marie Strid (MP), ledamot  X  
Marcus Berggren (MP), ledamot  X  
Ida Rosengren (MP), ledamot  X  
Boris Leimar (SD), ledamot  X  
Patrik Strömsten (SD), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Inger Axelsson (KD), ersättare X   
Jonas Andersson (S), ersättare  X  
Rolf Vestman (S), ersättare  X  
Jan Gustavsson (KP), ersättare   X 
Bengt Hellgren (SD), ersättare  X  
Natalija Löfgren (SD), ersättare  X  
Inga-Lill Hellgren (SD), ersättare  X  
Martin Tengfjord (SP), ersättare X   
Resultat 25 22 2 
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§ 126        Dnr 2017KS790 

Antagande av detaljplan för Björröd 1:5, bostäder vid Alberts väg i 
Landvetter  

  
Kommunstyrelsen beviljade den 28 augusti 2017 § 217 planbeskedsansökan för Björröd 1:5 
och uppdrog åt förvaltningen att upprätta detaljplan genom exploatörsdriven 
detaljplaneprocess. Förslag till detaljplan för Björröd 1:5, bostäder vid Alberts väg i 
Landvetter har upprättats. Planområdet ligger i Björröd, lokaliserat cirka 2,5 kilometer sydost 
om Landvetter och nås via Eskilsbyvägen. Huvuddelen av planområdet är i dagsläget 
obebyggt. 
 
I den norra delen av planområdet, direkt norr om Alberts väg, föreslås att en skolbyggnad med 
plats för upp till 6 förskoleavdelningar uppförs samt cirka 20 bostäder alternativt ett 
äldreboende. I anslutning till den större byggnaden skapas möjlighet till parkering för skolans 
och eventuella bostäders behov samt utrymme för diverse leveranser. Storleken på gården är 
väl tilltagen och varje förskolebarn får tillgång till cirka 35 m² gårdsyta, om en förskola skulle 
etableras i området. 
 
Direkt söder om Alberts väg möjliggör planen att flerbostadshus och/eller småhus i upp till 2 
respektive 4 våningar kan uppföras. Totalt uppgår byggrätten inom denna del av planen till 
cirka 18 000 m² bruttoarea, vilket motsvarar en utbyggnad med ungefär 180 lägenheter eller 
cirka 60 småhus. Tillfart till området planeras huvudsakligen att ske från Alberts väg. Centralt 
och i den södra delen av planområdet planeras småhus uppförda i upp till två våningar i form 
av fristående villor, parhus, kedjehus och radhus. 
 
Förslaget har varit utställt för granskning i enlighet med 5 kap. 18 § plan- och bygglagen 
(2010:900) PBL, under perioden 27 januari–24 februari 2020. Efter granskning av 
detaljplanen har planhandlingarna redaktionellt justerats och förtydligats utifrån inkomna 
synpunkter. 
 
Förslaget är förenligt med gällande översiktsplan, ÖP 2012 och med en från allmän synpunkt 
lämplig användning av mark- och vattenresurser enligt miljöbalken 3 kap. Förslaget medför 
inte att någon miljökvalitetsnorm enligt miljöbalkens 5 kap. överträds. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 16 april 2020.  
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 29 maj 2020 § 230. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
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På grund av jäv deltar inte Cecilia Grebert Flatow (SP) i handläggning eller beslut av detta 
ärende. 
 
Yrkanden 
Patrik Linde (S) yrkar med instämmande av Roland Jonsson (MP) och Robert Langholz 
(S) avslag på kommunstyrelsens förslag. 
 
Peter Arvidsson (SD) yrkar i första hand att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen med 
motiveringen ”Trevåningshus i föreslagen omfattning harmoniserar ej med omgivande 
bebyggelse; samt att om detaljplan idag beslutas så strider sådant beslut eventuellt mot beslut 
i KS om att fördjupad ÖP Landvetter Södra ska vara klar innan beslut om detaljplan- därför 
behöver detta utredas; samt att hantering och kostnader för omläggning av elnät genom 
området ej är tillräckligt redovisade; samt att hantering och kostnader för tillfartsväger i 
riktning mot motorväg ej är tillräckligt redovisade; samt om tilkommande påfart till motorväg 
planeras. - - Det finns uppenbarligen ingen utredning kring den erforderliga utbyggnaden av 
Landvetter-östra-motet. Detta är idag alls inte dimensionerat för en ökande trafik, exv. blir det 
redan idag köbildning i tunneln under motorvägen. Sannolikt kommer expropriationer att bli 
nödvändiga om områdesplanen sätts i verket. - - Planerna stämmer inte med våra önskemål 
om en välplanerad och organisk förtätning kring och inom befintliga småhusbebyggda 
områden. Det för oss väsentligaste negativa är detta med flervåningshus, som medför en 
ändring av omgivningens småhuskaraktär och kommer att skymma mångas utsikt, samt 
medföra boendekoncentrationer som heller inte stämmer överens med den befintliga 
strukturen. - - Det finns oklarheter rörande befintlig kraftledning, som inte tycks finnas med i 
planen – på samma sätt som är fallet med Landvetter södra."  
 
I andra hand yrkar Peter Arvidsson (SD) avslag på kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden meddelar att han först kommer ställa proposition på Peter Arvidssons 
återremissyrkande och avgörande idag. Om kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet 
idag kommer han ställa proposition på kommunstyrelsens förslag och Patrik Lindes 
avslagsyrkande. 
 
Kommunfullmäktige godkänner redovisad propositionsordning. 
 
Proposition 
 
Återremiss och avgörande idag 
Efter ställd proposition på Peter Arvidssons återremissyrkande och avgörande idag finner 
ordförande att kommunfullmäktige beslutat avgöra ärendet idag. 
 
Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. 
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Den som bifaller att ärendet avgörs idag röstar Ja. Den som bifaller Peter Arvidssons 
återremissyrkande röstar Nej. Voteringen utfaller så att 43 ledamöter röstar Ja och 6 röstar 
Nej. Bilaga 12 voteringslista. 
 
Kommunfullmäktige har således beslutat avgöra ärendet idag. 
 
Kommunstyrelsens förslag och Patrik Lindes avslagsyrkande 
Efter ställd proposition på kommunstyrelsens förslag och Patrik Lindes avslagsyrkande finner 
ordföranden att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. 
 
Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar Ja. Den som bifaller Patrik Lindes yrkande 
röstar Nej. Voteringen utfaller så att 25 ledamöter röstar Ja, 22 röstar Nej och 2 avstår. Bilaga 
13 voteringslista. 
 
Kommunfullmäktige har således beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige antar detaljplan för Björröd 1:5, Bostäder vid Alberts väg i Landvetter, 
Härryda kommun enligt föreliggande förslag. 
 
På grund av jäv deltar inte Cecilia Grebert Flatow (SP) i handläggning eller beslut av detta 
ärende. 
 
Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), Björn Magnusson (S), Siw Hallbert (S), Ulla-
Karin Johansson (S), Robert Langholz (S), Monica Bengtsson (S), Oskar Sköld (S), Mats 
Werner (S), Jonas Andersson (S) och Rolf Vestman (S) enligt skriftlig reservation, bilaga 14. 
 
Mot beslutet reserverar sig även Roland Jonsson (MP), Marie Strid (MP), Marcus Berggren 
(MP), Ida Rosengren (MP), Bengt Andersson (V), Kerstin Sandberg (V) och Peter Arvidsson 
(SD). 
 
Jan Gustafson (KP) och Steinar Walsö-Kanstad (KP) lämnar en protokollsanteckning, bilaga 
15.  
 

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

Paragrafen är justerad 
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Voteringslista: § 126 
Ärende: Antagande av detaljplan för Björröd 1:5, bostäder vid Alberts väg i Landvetter,  
2017KS790 
 
Bilaga 12, votering återremittering och avgörande idag 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ledamot X   
Evalotta Liljenzin (M), ledamot X   
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Hans Larsson (M), ledamot X   
Roger Nordman (M), ordförande X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Sven Karlsson (M), ledamot X   
Rickard Rosengren (M), ledamot X   
Kristina Andrén (M), ledamot X   
Gunnar Häggström (M), vice ordförande X   
Jan Andersson (M), ledamot X   
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X   
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot X   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
Gun Wågsjö (C), ledamot X   
Fredrik Mossmark (C), ledamot X   
David Dinsdale (L), ledamot X   
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot X   
Anders Halldén (L), ledamot X   
Anita Anger (L), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Lennart Winqvist (SP), ledamot X   
Steinar Walsö-Kanstad (KP), ledamot X   
Patrik Linde (S), ledamot X   
Björn Magnusson (S), 2:e vice ordförande X   
Siw Hallbert (S), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot X   
Robert Langholz (S), ledamot X   
Monica Bengtsson (S), ledamot X   
Oskar Sköld (S), ledamot X   
Mats Werner (S), ledamot X   
Kerstin Sandberg (V), ledamot X   
Bengt Andersson (V), ledamot X   
Roland Jonsson (MP), ledamot X   
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Marie Strid (MP), ledamot X   
Marcus Berggren (MP), ledamot X   
Ida Rosengren (MP), ledamot X   
Boris Leimar (SD), ledamot  X  
Patrik Strömsten (SD), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Inger Axelsson (KD), ersättare X   
Jonas Andersson (S), ersättare X   
Rolf Vestman (S), ersättare X   
Jan Gustavsson (KP), ersättare X   
Bengt Hellgren (SD), ersättare  X  
Natalija Löfgren (SD), ersättare  X  
Inga-Lill Hellgren (SD), ersättare  X  
Martin Tengfjord (SP), ersättare X   
Resultat 43 6 0 

Bilaga 13, votering kommunstyrelsens förslag 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ledamot X   
Evalotta Liljenzin (M), ledamot X   
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Hans Larsson (M), ledamot X   
Roger Nordman (M), ordförande X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Sven Karlsson (M), ledamot X   
Rickard Rosengren (M), ledamot X   
Kristina Andrén (M), ledamot X   
Gunnar Häggström (M), vice ordförande X   
Jan Andersson (M), ledamot X   
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X   
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot X   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
Gun Wågsjö (C), ledamot X   
Fredrik Mossmark (C), ledamot X   
David Dinsdale (L), ledamot X   
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot X   
Anders Halldén (L), ledamot X   
Anita Anger (L), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Lennart Winqvist (SP), ledamot X   
Steinar Walsö-Kanstad (KP), ledamot   X 
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Patrik Linde (S), ledamot  X  
Björn Magnusson (S), 2:e vice ordförande  X  
Siw Hallbert (S), ledamot  X  
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Monica Bengtsson (S), ledamot  X  
Oskar Sköld (S), ledamot  X  
Mats Werner (S), ledamot  X  
Kerstin Sandberg (V), ledamot  X  
Bengt Andersson (V), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Marie Strid (MP), ledamot  X  
Marcus Berggren (MP), ledamot  X  
Ida Rosengren (MP), ledamot  X  
Boris Leimar (SD), ledamot  X  
Patrik Strömsten (SD), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Inger Axelsson (KD), ersättare X   
Jonas Andersson (S), ersättare  X  
Rolf Vestman (S), ersättare  X  
Jan Gustavsson (KP), ersättare   X 
Bengt Hellgren (SD), ersättare  X  
Natalija Löfgren (SD), ersättare  X  
Inga-Lill Hellgren (SD), ersättare  X  
Martin Tengfjord (SP), ersättare X   
Resultat 25 22 2 
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Bilaga 14 till kommunfullmäktiges protokoll den 15 juni 2020 § 126

 
Skriftlig reservation - Antagande av detaljplan för Björröd 1:5, bostäder vid Alberts väg i Landvetter 
 
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet eftersom vi anser att det är av stor vikt att bevara 
den lilla yta jordbruksmark som finns kvar i kommunen. Detta beslut riskerar framtida generationers 
matförsörjning. 

Patrik Linde (S)
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Bilaga 15 till kommunfullmäktiges protokoll den 15 juni  2020 § 126.
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§ 127        Dnr 2020KS130 

Godkännande om vattenskyddsområde med tillhörande föreskrifter för 
Nedsjöarna  

  
Kommunfullmäktige i Härryda kommun beslutade den 30 januari 2012 att kommunen ska 
säkra sin framtida vattenförsörjning genom att nyttja Nedsjöarna (Västra och Östra Nedsjön) 
som kommunal vattentäkt, parallellt med kommunens huvudvattentäkt Finnsjön. 
 
Härryda kommun har sedan den 19 januari 2017 tillstånd att leda bort ca 75 liter per sekund 
från Västra Nedsjön. Ett bättre läge för råvattenintag och på större djup projekteras och 
vattnet kommer beredas i ett nytt vattenverk. För att skydda den nya vattentäkten har ett nytt 
vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter tagits fram. Det finns ett befintligt 
vattenskyddsområde endast för Västra Nedsjön som fastställdes 1982 av Vänersborgs 
tingsrätt, Vattendomstolen (VA 38/82). Detta är mycket begränsat till sin utbredning och de 
bestämmelser som gäller inom vattenskyddsområdet är vagt formulerade. Det befintliga 
vattenskyddsområdet medför därför ett otillräckligt skydd för vattentäkten. 
 
Huvudmannen för en vattentäkt ansvarar för att vattentäkten har tillräckligt skydd och tar 
initiativ till inrättande eller revidering av skyddsområde och skyddsföreskrifter. 
 
Härryda kommun har i samarbete med Sweco Environment AB under 2019 upprättat tekniskt 
underlag, vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Nedsjöarnas ytvattentäkt enligt 
Naturvårdsverkets handbok 2010:5 – Handbok med allmänna råd. Den är avsedd som 
vägledning för länsstyrelser och kommuner i deras arbete med att fastställa 
vattenskyddsområden för yt- och grundvattentäkter med stöd av 7 kap. i miljöbalken. 
 
Eftersom vattenskyddsområdet även omfattar Bollebygds kommun är det länsstyrelsen som 
fastställer vattenskyddsområdet. Efter behandling av ärendet i kommunfullmäktige i Härryda 
kommun, kommer en ansökan att skickas in till Länsstyrelsen Västra Götalands län för 
fastställande av vattenskyddsområdet med tillhörande skyddsföreskrifter. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 18 februari 2020.  
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 29 maj 2020 § 233 
  
 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
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Kommunfullmäktige godkänner vattenskyddsområde med tillhörande föreskrifter för 
Nedsjöarna (Västra och Östra Nedsjön) enligt föreliggande förslag. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 128        Dnr 2019KS742 

Utträde ur Samordningsförbundet Insjöriket  

  
Välfärdsnämnden fastställde den 6 november 2019 § 256 verksamhetsplan 2020-2022. I 
verksamhetsplanen fastslås bland annat att kommunen ska träda ut ur 
samordningsförbundet Insjöriket och därmed göra en besparing på 0,7 mnkr år 2020. 
 
Uppsägningstiden för utträde är tre år från utgången av året då uppsägning skedde. Det 
innebär att om uppsägningen sker under 2020 sträcker sig uppsägningstiden till och med 
år 2023. Samordningsförbundet kan nyttjas som vanligt under uppsägningstiden samtidigt 
som Härryda framtid utvecklar nya former för samverkan och arbetsmarknadsinsatser 
som ersättning för samordningsförbundet från 2024 och framåt. 
 
I och med att avgiften ska betalas under tre år utan att resurser finns tilldelade krävs besparing 
inom verksamheten Härryda framtid. 
 
Välfärdsnämnden behandlade ärendet den 28 april 2020 § 114.  
  
Från sektorn för socialtjänst föreligger skrivelse daterad den 31 januari 2020. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 29 maj 2020 § 242. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Yrkanden 
Patrik Linde (S) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsens för ytterligare 
utredning. ”Vi behöver få svar på hur det drabbar personer som idag får det personalintensiva 
stödet. Hur många brukare berör detta? Vilka konsekvenser kan detta få för individerna? Blir 
kostnaden högre för kommunen om vi skall göra detta själva? Det är också viktigt att försöka 
utreda de ekonomiska konsekvenserna av beslutet i sin helhet. Kanske dags att göra en 
konsekvensanalys?” 
 
Maria Kornevik Jakobsson (C) yrkar med instämmande av Eva Lotta Liljenzin (M) bifall till 
kommunstyrelsens förslag 
 
Propositionsordning  
Ordföranden redovisar att han först kommer att ställa proposition på Patrik Lindes 
återremissyrkande och avgörande idag. Om kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet 
idag kommer han ställa proposition på kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktige godkänner redovisad propositionsordning. 
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Propositioner 
 
Patrik Lindes återremissyrkande och avgörande idag 
Efter ställd proposition på återremiss och avgörande idag finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat avgöra ärendet idag. 
 
Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller att ärendet 
avgörs idag röstar Ja. Den som bifaller att ärendet återremitteras enligt Patrik Lindes 
återremissyrkande röstar Nej. Voteringen utfaller så att 35 ledamöter röstar Ja, 12 röstar Nej, 
3 avstår. Bilaga 16 voteringslista. 
 
Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), Björn Magnusson (S), Siw Hallbert (S), Ulla-
Karin Johansson (S), Robert Langholz (S), Monica Bengtsson (S), Oskar Sköld (S), Mats 
Werner (S), Jonas Andersson (S) och Rolf Vestman (S). 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Efter ställd proposition på kommunstyrelsens förslag finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutat enligt förslaget. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens och välfärdsnämndens förslag 
 
Kommunfullmäktige uppdrar åt firmatecknare att avsluta avtalet med samordningsförbundet 
Insjöriket. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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Voteringslista: § 128 
Ärende: Utträde ur Samordningsförbundet Insjöriket,  2019KS742 
 
Bilaga 16, voteringsbilaga 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ledamot X   
Evalotta Liljenzin (M), ledamot X   
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Hans Larsson (M), ledamot X   
Roger Nordman (M), ordförande X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Sven Karlsson (M), ledamot X   
Rickard Rosengren (M), ledamot X   
Kristina Andrén (M), ledamot X   
Gunnar Häggström (M), vice ordförande X   
Jan Andersson (M), ledamot X   
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X   
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot X   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
Gun Wågsjö (C), ledamot X   
Fredrik Mossmark (C), ledamot X   
David Dinsdale (L), ledamot X   
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot X   
Anders Halldén (L), ledamot X   
Anita Anger (L), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Cecilia Grebert Flatow (SP), ledamot X   
Lennart Winqvist (SP), ledamot X   
Steinar Walsö-Kanstad (KP), ledamot X   
Patrik Linde (S), ledamot  X  
Björn Magnusson (S), 2:e vice ordförande  X  
Siw Hallbert (S), ledamot  X  
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Monica Bengtsson (S), ledamot  X  
Oskar Sköld (S), ledamot  X  
Mats Werner (S), ledamot  X  
Kerstin Sandberg (V), ledamot X   
Bengt Andersson (V), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
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Marie Strid (MP), ledamot   X 
Marcus Berggren (MP), ledamot   X 
Ida Rosengren (MP), ledamot   X 
Boris Leimar (SD), ledamot X   
Patrik Strömsten (SD), ledamot X   
Peter Arvidsson (SD), ledamot X   
Inger Axelsson (KD), ersättare X   
Jonas Andersson (S), ersättare  X  
Rolf Vestman (S), ersättare  X  
Jan Gustavsson (KP), ersättare X   
Bengt Hellgren (SD), ersättare X   
Natalija Löfgren (SD), ersättare X   
Inga-Lill Hellgren (SD), ersättare X   
Martin Tengfjord (SP), ersättare X   
Resultat 35 12 3 
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§ 129        Dnr 2020KS158 

Ändring av avtal avseende gemensam överförmyndarnämnd för 
kommunerna Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partille  

  
Ändring av avtalet avseende gemensam överförmyndarnämnd för kommunerna Härryda, 
Kungsbacka, Mölndal och Partille är nödvändig med hänsyn till att en felskrivning 
uppmärksammats i avtalet, § 15. 
 
Från sektorn för socialtjänst föreligger skrivelse daterad den 23 april 2020.  
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 29 maj 2020 § 243. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar att avtalet avseende gemensam överförmyndarnämnd för 
kommunerna Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partille ändras på så sätt att sista meningen i 
§ 15 första stycket stryks. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 130        Dnr 2020KS288 

Fastställande av ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst  

  
Direktionen för Tolkförmedling Väst har den 27 mars 2020 beslutat att anta förslag till ny 
förbundsordning (bilaga 1). Direktionen har översänt förslaget till befintliga medlemmar och 
ansökande kommuner för godkännande och beslutsfattande i respektive fullmäktige senast 
den 30 september 2020. 
 
Förslaget till ny förbundsordning har arbetats fram med anledning av att nya ansökningar om 
medlemskap har inkommit. Det har även gjorts en översyn av nuvarande förbundsordning 
utifrån kommunallagen och genomförd omvärldsanalys. 
 
De huvudsakliga förändringar som föreslås är att de ansökande kommunerna Partille, Lysekil 
och Sotenäs skrivs in som medlemmar. Förslaget innebär även att ordföranden har utslagsröst 
vid lika röstetal. Vidare innebär förslaget borttagande av krav på att samråd ska ske med 
samtliga medlemskommuner innan beslut tas beträffande avtal av större dignitet eller större 
investeringar. Detta med motiveringen att samråd med beslutande organ i de 43 
medlemskommunerna medför en risk för stora förlängningar i förbundets arbetsprocesser. 
Förfarandet anses därmed vara omöjligt att hantera i praktiken. Övriga föreslagna ändringar 
avser enbart strukturella förändringar och redaktionella förtydliganden. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 22 april 2020.  
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 29 maj 2020 § 244. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige fastställer ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst i enlighet med 
föreliggande förslag som ska gälla från den 1 januari 2021. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 131        Dnr 2020KS307 

Fastställande av reglemente för kommunens revisorer samt upphävande 
av tidigare  

  
Med anledning av senaste utvecklingen av coronaviruset covid-19 har frågor väckts om 
deltagande på distans vid kommunens politiska sammanträden. 
 
Fullmäktige ska besluta i vilken utsträckning ledamöter får delta i en nämnds sammanträden 
på distans, 6 kap. 24 § kommunallagen. Deltagande på distans ska ske på det sätt som anges i 
5 kap. 16 §, det vill säga att deltagandet ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt 
på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. En 
ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid nämndens sammanträde. 
 
I vissa typer av ärenden ska samma regler gälla för revisorernas sammanträden som för 
kommunal nämnds. Detta framgår av rättspraxis, samt av § 10 i kommunens revisorers 
reglemente. 
 
Mot ovanstående bakgrund föreslås att kommunens revisorers reglemente kompletteras med 
en ny paragraf (§ 16), där deltagande på distans möjliggörs i samtliga ärenden, se bilaga 1. En 
revisor som önskar delta på distans ska senast 5 dagar i förväg anmäla detta till kommunens 
kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. Som en följd av ny paragraf ändras 
numreringen för efterföljande paragrafer. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 22 april 2020.  
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 29 maj 2020 § 245. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige fastställer reglemente för kommunens revisorer enligt föreliggande 
förslag. 
 
Kommunfullmäktige upphäver reglemente för kommunens revisorer, fastställt av 
kommunfullmäktige den 17 december 2018, § 212. 
 

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

Paragrafen är justerad 

130 / 134



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2020-06-15 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

131 / 134



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2020-06-15 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 132        Dnr 2019KS403 

Antagande av representationspolicy  

  
Härryda kommuns representationspolicy för förtroendevalda antogs i kommunfullmäktige den 
26 april 2011 § 66. Inför ny mandatperiod 2019-2022 lämnade kommunfullmäktiges 
presidium i uppdrag åt förvaltningen att se över representationspolicyn för förtroendevalda i 
Härryda kommun ur ett hållbarhetsperspektiv. 
 
I samband med översynen av representationspolicyn för förtroendevalda har förvaltningen sett 
över riktlinjer för representation i Härryda kommuns förvaltning, daterad den 6 november 
2015. Förvaltningens förslag till ny policy är baserat på nuvarande policy och riktlinjer, en 
omvärldsanalys av andra kommuners representationspolicyer samt nu gällande författningar 
såsom inkomstskattelagen (1999:1229) och Skatteverkets allmänna råd. Vid översynen av 
representationspolicyn har ett hållbarhetsperspektiv beaktats. 
 
Förvaltningen föreslår en gemensam representationspolicy för medarbetare och 
förtroendevalda i Härryda kommun. Förslaget innefattar tydligare riktlinjer för intern 
representation och skattefria gåvor samt är reviderat enligt nu gällande skatteregler. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 18 december 2019. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 5 mars 2020 § 109. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige antar policy för representation enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelse. 
 
Kommunfullmäktige upphäver nuvarande representationspolicy för förtroendevalda i Härryda 
kommun, antagen av kommunfullmäktige den 26 april 2011 § 66 samt nuvarande riktlinjer för 
representation i Härryda kommuns förvaltning, daterad den 6 november 2015. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§133 
Remittering av inkommen motion 
 
Följande motion har inkommit. 
 
Dnr 2020KS379 
Från Marie Strid (MP) och Roland Jonsson (MP) om Landvetter Södra utveckling AB 
 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunfullmäktiges presidies förslag 
 
Kommunfullmäktige remitterar ovanstående motion till kommunstyrelsen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 134        Dnr 2020KS372 

Ärende för kommunfullmäktiges kännedom  

  
Kommunfullmäktige delges följande: 
  

 Statistiska uppgifter per mars 2020. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen.  
 

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

Paragrafen är justerad 

134 / 134


	0a2f55ff-3355-4dbe-889e-7fb2ea66f290.docx
	eb55cbef-5687-4e12-bea8-347824d978c5.docx
	ÄRENDELISTA

	d277d5bb-df6e-4fc4-9d45-933e0f7913c3.docx
	Beslut

	da1f493a-d242-4739-9e87-47191a00a28e.docx
	Beslut

	bb628ac4-d309-4d69-bdfa-9acc01d39844.pdf
	39ebc896-09ac-4fe2-86c3-45e1676e9bb9.pdf
	236b14c8-036f-4b02-bc69-d25f9b2e68e8.pdf
	2ab3c4c2-aa93-40bf-9b78-e982024a5a6e.pdf
	1 Inledning: En hållbar kommun för en hållbar utveckling - i Sverige och Världen
	2 Vår vision: En hållbar och grön kommun med delaktiga invånare
	3 Mål för en hållbar ekonomi
	3.1 Finansiella mål för god ekonomisk hushållning
	3.2 Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

	4 Prioriterade mål och inriktningar för 2021 på kommunövergripande nivå
	5 Skattesats
	6 Driftbudget
	6.1 Budget för revisorerna

	7 Investeringar
	8 Exploateringar
	9 Långfristig upplåning
	10 Uppdrag till kommunstyrelsen och välfärdsnämnden
	11 Förslag till beslut i kommunfullmäktige

	b7da40c6-bd67-433f-a60c-a37af599c9c4.pdf
	b7da40c6-bd67-433f-a60c-a37af599c9c4.docx

	302be3d7-a74b-4cc2-9ffb-a68dca5a327a.docx
	Beslut

	9c84b589-d46e-47bb-810e-0248f4715b9a.docx
	Beslut

	eb1a1424-a62f-45cf-8265-065d4a4a7c1d.docx
	Beslut

	c2823fd6-a51d-487e-be1f-f626ee3f94ae.pdf
	c2823fd6-a51d-487e-be1f-f626ee3f94ae.docx

	d5dd074a-6261-4ec3-a7b1-9a0b35a8f788.docx
	Beslut

	e5457c2f-5d95-4f63-becc-450d1f5d1b41.pdf
	a41eec27-dc03-4e04-85bd-612e76e0ede8.docx

	b450b3ab-a24c-4f7e-8cad-f020f5f387d4.docx
	Beslut

	5337e11a-baca-4672-aacb-e9d4ffeb92af.pdf
	5337e11a-baca-4672-aacb-e9d4ffeb92af.docx

	cbab9b55-1afa-4aaf-895f-c52449b10abd.docx
	Beslut

	29e25e2f-9e6c-4528-b076-cb01fa84b662.pdf
	29e25e2f-9e6c-4528-b076-cb01fa84b662.docx

	bba96030-ee60-44b7-b349-bea55aa1ca05.docx
	Beslut

	f90f0a62-5b95-46d3-9e1f-efebbde31700.pdf
	f90f0a62-5b95-46d3-9e1f-efebbde31700.docx

	a0a3ecec-c128-43b7-be43-fad33d445c7a.docx
	Beslut

	8f5c4ea1-6c3e-4caf-8d3c-09cf1581b325.pdf
	8f5c4ea1-6c3e-4caf-8d3c-09cf1581b325.docx

	20b6a779-7247-4bfc-8793-74970ae46960.docx
	Beslut

	64dd92f2-2042-4657-9a5d-9a6c44a8b546.pdf
	7bee835b-8f40-48c6-8083-f690c57d6c41.docx

	b6f92db1-8263-4dc7-9a50-0824949e17bf.docx
	7803e309-9cc5-4d99-b67b-d3c1826f2493.pdf
	34513c9e-cf82-4ac1-8171-abe51f7fd905.docx
	Beslut

	b0289b9a-a30c-4078-90cf-4007a230ed6c.docx
	Beslut

	e160b307-811e-4c39-9904-24dc5b202a57.pdf
	e160b307-811e-4c39-9904-24dc5b202a57.docx

	d81108f8-6f85-4c72-b5cb-5c75fcd00048.docx
	Beslut

	1eed3a6c-dabb-40cc-8358-df626070bfdb.docx
	Beslut

	d4fdc2fa-061e-4976-93e5-4525fd01971d.docx
	Beslut

	35cdb28c-fb5c-42a9-b30f-b84439f6d628.docx
	Beslut

	1d39ccb7-c92e-4186-8af2-81fc841f52c4.docx
	Beslut

	bf606b31-115c-47fd-b9d4-b7d4fa45caf1.docx
	Beslut


