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Brita Dermark (KP) 
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Gunilla Wathne (S) 
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Mats Werner (S) 
Kerstin Sandberg (V) 
Bengt Andersson (V) 
Roland Jonsson (MP) 
Marie Strid (MP) 
Marcus Berggren (MP) 
Ida Rosengren (MP) 
Boris Leimar (SD) 
Patrik Strömsten (SD) 
Bengt Hellgren (SD) 
Peter Arvidsson (SD) 
Natalija Löfgren (SD) (kl 18.00-22.00) §§73-94 
Lars Magnus Frisk (L)  ersätter Ing-Marie Rydén Höök (L) 
Martin Tengfjord (SP)  ersätter Jan Inge Forsberg (SP) 
Martin Kronvall (SP) (kl 18.00-22.25) §§73-95 ersätter Lennart 
Winqvist (SP) 
Inga-Lill Hellgren (SD)  ersätter Calle Johansson (SD) 

Ej tjänstgörande ersättare 
Ingemar Lindblom (M) 
Bengt Johansson (M) 
Eva Karlsson (M) 
Hengameh Mokhtari (M) 
Anders Norlin (M) 
Karin Wickman (M) (kl 18.00-20.40) §§73-87 
Tony Wahl (C) 
Elin Germgård (C) 
Erik Lagerström (L) 
Inger Axelsson (KD) 
Jan Gustavsson (KP) 
Jonas Andersson (S) 
Varinder Bajwa (S) 
Rolf Vestman (S) 
Mustafa Jamil (S) 
Ahmad Ahmadi (MP) 
Christian Schmitt (MP) 

Övriga närvarande 
Peter Lönn (Kommundirektör) 
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Ulrika Nordenstam 
Mats Werner 

Justeringens plats och tid Kansliet, kommunhuset, 2021-04-26 14:30 

Protokollet omfattar §§73-98

Sekreterare _________________________________________________ 
Magdalena Lindberg 

Ordförande _________________________________________________ 
Roger Nordman 

Justerande _________________________________________________ 
Ulrika Nordenstam Mats Werner 
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 BEVIS 

Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag på 
kommunens anslagstavla 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum då anslag sätts 
upp 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Underskrift  

Kommunfullmäktige 

2021-04-19 

2021-04-27 Datum då anslag 2021-05-19 
  tas ner  

Kansliet, kommunhuset 

 
___________________________________________________ 

Magdalena Lindberg 
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ÄRENDELISTA 
 

§ 73 Information från Förbo AB 
§ 74 Avsägelse från Madeleine Söderlund (KD) som ersättare i kommunfullmäktige, ledamot och 

1:e vice ordföranden i miljö- och bygglovsnämnden samt ledamot i den tillfälliga beredningen 
för demokratifrågor 

§ 75 Avsägelse från Adam Garnemark (M) som ledamot i valnämnden 
§ 76 Remittering av inkomna medborgarförslag 
§ 77 Remittering av inkomna interpellationer 
§ 78 Inkommen fråga till kommunstyrelsens ordförande om samråd 3 - järnvägen Göteborg-Borås 

nya stambanor 
§ 79 Inkommen fråga till kommunstyrelsens ordförande beträffande beslut om öppna möten i 

kommunstyrelsen 
§ 80 Inkommen fråga till välfärdsnämndens ordförande beträffande beslut om öppna möten i 

välfärdsnämnden 
§ 81 Delgivning av kommunstyrelsen beslut med anledning av verksamhetsberättelse 2020 
§ 82 Delgivning av kommunstyrelsens beslut med anledning av ekonomisk månadsuppföljning per 

februari 2020 för kommunstyrelsens förvaltning 
§ 83 Delgivning av kommunstyrelsens beslut med anledning av yttrande över revisorernas 

granskning av inköp och upphandling 
§ 84 Delgivning av välfärdsnämndens beslut med anledning av yttrande över granskningsrapport 

avseende styrning, uppföljning och kontroll för ändamålsenlig, effektiv och rättssäker IFO-
verksamhet för diarieföring 

§ 85 Svar på medborgarförslag om skatepark i Hindås 
§ 86 Redovisning av medborgarförslag 2021 för kommunstyrelsen 
§ 87 Redovisning av medborgarförslag från välfärdsnämnden 
§ 88 Återremitterat ärende: Arrendeavtal för Aktivitetspark i Mölnlycke 
§ 89 Tillfällig reducering av kulturskoleavgifter under 2021 med anledning av pandemin 
§ 90 Godkännande av genomförandeavtal för allmän platsmark, detaljplan för Bråta 2:139 m.fl. 
§ 91 Godkännande av exploateringsavtal för detaljplan för Bråta 2:139 m.fl 
§ 92 Antagande av detaljplan för Bråta 2:139, Bostäder m.m. vid Landvettersjön i Mölnlycke 
§ 93 Rapport om "Framtidens vård och omsorg" 
§ 94 Överläggning av beredningens rapport "Fritid för barn och unga samt civilsamhällets roll i 

framtiden" 
§ 95 Besvarande av interpellation till välfärdsnämndens ordförande om trygghetsboende i Härryda 

kommun 
§ 96 Besvarande av interpellation till kommunstyrelsens ordförande - Vilka utgångspunkter har 

Härryda kommun i frågan om sträckningen av Götalandsbanan? 
§ 97 Besvarande av interpellation till välfärdsnämndens ordförande angående 

konkurrentsutsättning av skolorna i Härryda kommun 
§ 98 Besvarande av interpellation till välfärdsnämndens ordförande - Konsekvenser för den 

kommunala verksamheten vid en etablering av lnternationella Engelska Skolan (IES) i 
Mölnlycke 
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§ 73 

Information från Förbo AB 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Peter Granstedt, VD för Förbo och styrelseordföranden Anders Halldén delger 
kommunfullmäktige bolagets årsredovisning för 2020. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 74  Dnr 2021KS17 

Avsägelse från Madeleine Söderlund (KD) som ersättare i 
kommunfullmäktige, ledamot och 1:e vice ordföranden i miljö- och 
bygglovsnämnden samt ledamot i den tillfälliga beredningen för 
demokratifrågor  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige entledigar Madeleine Söderlund (KD) från ovanstående uppdrag från 
den 12 maj 2021. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens förslag 
Kommunfullmäktige utser Rolf Jigfelt (KD) till ledamot och 1:e vice ordförande i miljö- och 
bygglovsnämnden från och med den 13 maj 2021 till återstoden av mandatperioden.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Madeleine Söderlund (KD) avsäger sig i skrivelse daterad 30 mars 2021 uppdragen som 
ersättare i kommunfullmäktige, ledamot och 1:e vice ordföranden i miljö- och 
bygglovsnämnden samt ledamot i den tillfälliga beredningen för demokratifrågor från den 12 
maj 2021. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 75  Dnr 2021KS17 

Avsägelse från Adam Garnemark (M) som ledamot i valnämnden  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige entledigar Adam Garnemark (M) från ovanstående uppdrag. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Adam Garnemark (M) avsäger sig i skrivelse daterad 26 mars 2021 uppdraget som ledamot i 
valnämnden. 
 

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

9 / 46



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2021-04-19 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 76 

Remittering av inkomna medborgarförslag 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslagen till kommunstyrelsen. 
 
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att beslut i medborgarförslagen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Nedanstående medborgarförslag har inkommit: 
 
Dnr 2021KS174 
Från Pernilla Maria Liljeberg om basketkorgar. 
 
Dnr 2021KS199 
Från Marcus Claudelin om aktivitetsyta. 
 
Dnr 2021KS203 
Från Per-Erik Eriksson om att Härryda kommun bör verka för att SKR ska omfattas av 
offentlighetsprincipen. 
 
Dnr 2021KS204 
Från Per-Erik Eriksson om att Härryda kommun representanter bör diarieföra inkomna SKR 
handlingar. 
 
Dnr 2021KS209 
Från Charlotta Jansson med ridväg runt Benareby. 
 
Dnr 2021KS210 
Från Charlotta Jansson om gång/cykelbana till Benareby/Bolåsa värdshus. 
 
Dnr 2021KS224 
Från Elisabet Bolin om grillplatser. 
 
Dnr 2021KS219 
Från Alice Gimbro Frisk om att Härryda kommun bör utlysa klimatnödläge. 
 
Dnr 2021KS225 
Från Elenora Nordström om skatebordpark i Hindås. 
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Paragrafen är justerad 
--------------------- 

11 / 46



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2021-04-19 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 77 

Remittering av inkomna interpellationer 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige medger att interpellationerna får ställas. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Nedanstående interpellationer har inkommit. 
 
Dnr 2021KS223 
Från Siw Hallbert (S), Vem äger IES? 
 
Dnr 2021KS257 
Från Jonas Andersson (S), Sveriges bästa skola med IES? 
 

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

12 / 46



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2021-04-19 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 78  Dnr 2021KS249 

Inkommen fråga till kommunstyrelsens ordförande om samråd 3 - 
järnvägen Göteborg-Borås nya stambanor  
 

Sammanfattning av ärendet 
Fråga har inkommit den 7 april 2021 till kommunstyrelsens ordförande från Peter Arvidsson 
(SD) angående Trafikverkets samråd 3 för järnvägen mellan Göteborg och Borås. 
 
Kommunfullmäktige medger att frågan får ställas. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Per Vorberg (M) besvarar frågan.  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 79  Dnr 2021KS259 

Inkommen fråga till kommunstyrelsens ordförande beträffande 
beslut om öppna möten i kommunstyrelsen  
 

Sammanfattning av ärendet 
Fråga har inkommit den 8 april 2021 till kommunstyrelsens ordförande från Patrik Nordgren 
(KD) angående beslut om öppna möten i kommunstyrelsen. 
 
Kommunfullmäktige medger att frågan får ställas. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Per Vorberg (M) besvarar frågan.  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 80  Dnr 2021KS258 

Inkommen fråga till välfärdsnämndens ordförande beträffande 
beslut om öppna möten i välfärdsnämnden  
 

Sammanfattning av ärendet 
Fråga har inkommit den 8 april 2021 till välfärdsnämndens ordförande från Patrik Nordgren 
(KD) angående beslut om öppna möten i kommunstyrelsen. 
 
Kommunfullmäktige medger att frågan får ställas. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Maria Kornevik Jakobsson (C) besvarar frågan.  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 81  Dnr 2021KS45 

Delgivning av kommunstyrelsen beslut med anledning av 
verksamhetsberättelse 2020  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige delges kommunstyrelsens beslut från den 31 mars 2021 § 117 där 
kommunstyrelsen beslutade att godkänna verksamhetsberättelse för 2020. 
  
Verksamhetsberättelsen innehåller en redovisning av kommungemensamma prioriterade 
områden, ekonomiska resultat, uppföljning av grunduppdrag, verksamhetsmål för god 
ekonomisk hushållning samt uppföljning av särskilt prioriterade politiska mål och 
inriktningar. Verksamhetsberättelsen utgör ett underlag i budgetarbetet inför kommande år. 
  
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott jämfört med budget om 66,6 mnkr. Exklusive 
slutredovisningar av exploateringsprojekt och exploateringsbidrag är nämndens 
budgetavvikelse negativ om 1,9 mnkr. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 31 mars 2021 § 117 
 Tjänsteskrivelse 17 februari 2021 
 Verksamhetsberättelse 2020 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 82  Dnr 2021KS165 

Delgivning av kommunstyrelsens beslut med anledning av 
ekonomisk månadsuppföljning per februari 2020 för 
kommunstyrelsens förvaltning  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige delges kommunstyrelsens beslut från den 31 mars 2021 § 118 då 
kommunstyrelsen beslutade att godkänna den ekonomiska prognosen och att inte vidta 
ytterligare åtgärder.  
  
Totalt sett prognostiseras ett resultat för Härryda kommun om 136,7 mnkr för 2021 och med 
ett budgeterat resultat om 36,2 mnkr innebär det en positiv budgetavvikelse om 100,5 mnkr. 
Kommunstyrelsen avviker positivt med drygt 1 mnkr och välfärdsnämnden med drygt 12,4. 
Finansförvaltningens avvikelse är positiv om 87 mnkr. 
  
De finansiella målen för god ekonomisk hushållning mäts i rullande fyraårsperioder. 
Prognosen innebär att båda de finansiella målen uppfylls, både för 2021 och sett över en 
rullande fyraårsperiod.  
  
Prognosen för årets investeringar uppgår till 292 mnkr. Det innebär att sektorernas prognos 
ligger inom ramen för godkända nivåer. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 31 mars 2021 § 118 
 Tjänsteskrivelse 5 mars 2021 
 Månadsprognos per februari 2021 KS 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 83  Dnr 2020KS242 

Delgivning av kommunstyrelsens beslut med anledning av yttrande 
över revisorernas granskning av inköp och upphandling  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige delges kommunstyrelsens beslut från den 31 mars 2021 § 134 då 
kommunstyrelsen beslutade att notera förvaltningens yttrande och godkänna de åtgärder som 
förvaltningen redovisat med anledning av revisorernas granskning. 
  
Kommunrevisionen har gett Ernst & Young i uppdrag att granska inköp och upphandling med 
syftet att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig leverantörs- och 
avtalsuppföljning samt att inköp genomförs i enlighet med lagen om offentlig upphandling 
och gällande policy. Därtill har granskningen syftat till att bedöma huruvida kommunstyrelsen 
säkerställt en ändamålsenlig intern kontroll i arbetet med direktupphandlingar. 
  
Rapporten visar kommunstyrelsen inte säkerställt en ändamålsenlig leverantörs- och 
avtalsuppföljning. Vidare pekar den på att styrelsen inte säkerställt att inköp genomförs i 
enlighet med LOU och gällande policy, eller säkerställt en ändamålsenlig intern kontroll i 
arbetet med direktupphandlingar.  
  
Förvaltningen delar i viss mån revisionens bedömning och lämnar förslag till åtgärder i 
yttrande över kommunrevisionens rapport. 
  
Det framgår av rapporten att det finns rutiner och arbetssätt inom de punkter som nämns men 
att det varierar inom organisation i vilken grad och på vilket sätt man arbetar med frågorna. 
Förvaltningen har därför för avsikt att utveckla och implementera ett likvärdigt arbetssätt i 
hela organisationen utifrån rutiner och arbetssätt som redan finns.  
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 31 mars 2021 § 134 
 Tjänsteskrivelse, 8 mars 2021 
 Yttrande över revisorernas granskning av inköp och upphandling, 8 mars 2021 
 Granskning av inköp och upphandling, 19 mars 2020 
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--------------------- 
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§ 84  Dnr 2020KS713 

Delgivning av välfärdsnämndens beslut med anledning av yttrande 
över granskningsrapport avseende styrning, uppföljning och 
kontroll för ändamålsenlig, effektiv och rättssäker IFO-verksamhet 
för diarieföring  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige delges välfärdsnämndens beslut från den 3 mars 2021 § 62 då 
välfärdsnämnden beslutade att noterade förvaltningens yttrande och godkänna de åtgärder 
som förvaltningen redovisat med anledning av revisorernas granskning avseende styrning, 
uppföljning och kontroll för ändamålsenlig, effektiv och rättssäker IFO-verksamhet för 
diarieföring. Välfärdsnämnden beslutade vidare att delge detta till kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen noterade denna information den 31 mars 2021 § 140. 
  
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Härryda kommun har PwC genomfört en 
granskning, där den samlade bedömningen är att välfärdsnämnden säkerställer en rättssäker 
verksamhet men att välfärdsnämnden inte helt säkerställer styrning, uppföljning och kontroll 
av verksamhet och ekonomi av individ- och familjeomsorgen 
  
Utifrån granskningen ger revisorerna fem rekommendationer till välfärdsnämnden. 
Förvaltningen kommenterar revisorernas rekommendationer i yttrande över revisorernas 
granskning. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut den 31 mars 2021 § 140 
 Välfärdsnämndens beslut den 3 mars 2021 § 62 
 Yttrande över revisorernas granskning av styrning, uppföljning och kontroll av 

ändamålsenlig, effektiv och rättssäker IFO-verksamhet 3 februari 2021 
 Granskning avseende styrning, uppföljning och kontroll av ändamålsenlig, effektiv 

och rättssäker IFO-verksamhet 2 november 2020 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 85  Dnr 2020KS565 

Svar på medborgarförslag om skatepark i Hindås  
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsen och välfärdsnämndens 
förslag 
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. I svaret till förslagsställaren ska informeras 
om att förvaltningen kan vara behjälplig med ytterligare kunskapsöverföring angående hur 
projektet med Chillskate har genomförts. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 15 oktober 2020 § 197 att till välfärdsnämnden 
remittera medborgarförslag angående skatepark i Hindås. Förslaget handlar om att 
komplettera området i Älmhult med en skatepark. Det finns en outnyttjad yta mellan 
tennishallen, lekplatsen och den nya Fagerhultsskolan. Förslagsställaren refererar till den 
skatepark som 2018 byggdes i Mölnlycke i föreningen Chillskates regi. 
  
Skateparken i Mölnlycke tillkom som ett föreningsinitiativ från Chillskate. Projektet kostade 
drygt 3 mnkr. Föreningen finansierade projektet till 75 procent genom samverkan med det 
privata näringslivet och Arvsfonden. 
  
Satsningar på fysisk aktivitet är värdefullt ur flera perspektiv. Skateparker nyttjas särskilt av 
barn och unga. Det befintliga området har redan ett utbud av ytor för fysisk aktivitet, dock 
ingen skatepark. Förvaltningen bedömer att kostnaderna för att anlägga en ny skatepark är 
stora och inte ryms inom befintlig budget. Förvaltningen föreslår därför att förslaget avslås. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 31 mars 2021 § 109 
 Välfärdsnämndens beslut 3 mars 2021 § 68 
 Tjänsteskrivelse 1 februari 2021 
 Medborgarförslag om skatepark i Hindås 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 86  Dnr 2021KS84 

Redovisning av medborgarförslag 2021 för kommunstyrelsen  
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige noterar redovisningen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Två gånger per år informeras kommunfullmäktige om de beslut som fattats med anledning av 
medborgarförslag samt vilka medborgarförslag som inte avgjorts eller beretts 
färdigt. Förvaltningen redovisar en sammanställning över kommunstyrelsens handläggning av 
de 22 ärenden som samtliga är under beredning. 
Enligt prognosen kommer förslagen att hanteras inom ett års tid inklusive slutgiltigt beslut i 
ärendet.  
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 31 mars 2021 § 137 
 Tjänsteskrivelse 4 mars 2021 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 87  Dnr 2021KS83 

Redovisning av medborgarförslag från välfärdsnämnden  
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsen och välfärdsnämndens 
förslag 
Kommunfullmäktige noterar redovisningen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Två gånger per år informeras kommunfullmäktige om de beslut som fattats med anledning av 
medborgarförslag samt vilka medborgarförslag som inte avgjorts eller beretts färdigt. 
Förvaltningen redovisar en sammanställning över välfärdsnämndens handläggning av de 
fem ärenden som samtliga är under beredning. 
  
Enligt prognosen kommer förslagen att hanteras inom ett års tid inklusive slutgiltigt beslut i 
ärendet. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 31 mars 2021 § 110 
 Välfärdsnämndens beslut 3 mars 2021 § 66 
 Tjänsteskrivelse 4 februari 2021 

 

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

24 / 46



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2021-04-19 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 88  Dnr 2021KS35 

Återremitterat ärende: Arrendeavtal för Aktivitetspark i Mölnlycke  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen för att invänta den 
medborgardialog som kommunstyrelsen beslutat att genomföra, samt att avtalet bör skrivas 
om utifrån de nya förutsättningarna där ett område undantas. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Aktivitetspark i Mölnlycke AB, har inkommit med en förfrågan om att arrendera mark för att 
anlägga aktivitetsparker i Härryda kommun. Aktivitetsparkerna består huvudsakligen av 
anläggningar för bangolf (minigolf) och padeltennis. Aktivitetsparkerna ska finansieras och 
drivas i privat regi av Aktivitetspark i Mölnlycke AB. Härryda kommun har tillsammans med 
Aktivitetspark i Mölnlycke AB funnit två lämpliga platser för aktivitetsparkerna, varav en är 
belägen på västra sidan om Massetjärn i Mölnlycke. Förvaltningen har upprättat förslag till 
arrendeavtal för aktivitetsparken i Mölnlycke. Kommunstyrelsen beslutade den 4 februari 
2021 § 48 att godkänna arrendeavtalet och föreslog åt kommunfullmäktige att göra likaså. 
  
Kommunfullmäktige behandlade arrendeavtal för aktivitetspark i Mölnlycke den 22 februari 
2021 § 44 och beslutade att återremittera ärendet till kommunstyrelsen så att Reine Lindqvist 
ges möjlighet att presentera sitt förslag "Mölnlycke bangolf" innan kommunstyrelsen tar 
förnyad ställning till förslag till arrende. 
  
Reine Lindqvist har lämnat tre olika versioner av sitt förslag till förvaltningen vid olika 
tidpunkter. Han presenterade sitt senaste förslag för kommunstyrelsen den 4 mars 2021. 
Därefter beslutade kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att redovisa en jämförelse 
mellan de två förslagen, från Aktivitetspark i Mölnlycke AB respektive Reine Lindqvist. 
  
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 31 mars 2021 § 116 och beslutade då föreslå att 
kommunfullmäktige godkänner att marken vid Massetjärn arrenderas ut till Aktivitetspark i 
Mölnlycke AB, i enlighet med avtal om anläggningsärende exklusive padeltennis. Vidare 
beslutade kommunstyrelsen att föreslå att kommunfullmäktige därmed godkänner avsteg från 
kommunens riktlinjer för arrenden, så att allmän platsmark kan arrenderas ut för ändamålet 
bangolf i det här enskilda fallet. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 31 mars 2021 § 116 
 Tjänsteskrivelse den 23 mars 2021 
 Presentation ” Jämförelse av inkomna förslag för aktiviteter vid Massetjärn” 
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 Presentation ”Mölnlycke bangolf” kommunstyrelsen 4 mars 2021, från Reine 
Lindqvist 

 Tjänsteskrivelse den 20 januari 2021 ” Arrendeavtal för Aktivitetspark i Mölnlycke” 
 Avtal om anläggningsarrende 
 Stadsbyggnadsstudie – Mölnlycke centrum, antagen av kommunfullmäktige den 30 

januari 2020 
 Riktlinjer för arrenden, antagen av kommunfullmäktige den 14 november 2019 
 Kommunstyrelsens beslut den 4 februari 2021 § 48, godkännande av arrendeavtal för 

aktivitetspark i Mölnlycke 
 Kommunfullmäktiges beslut den 22 februari 2021 § 44, godkännande av arrendeavtal 

för aktivitetspark i Mölnlycke 
 Kommunstyrelsens beslut den 4 mars 2021 § 84, behandling av återremitterat ärende: 

arrendeavtal för aktivitetspark i Mölnlycke 
  

Förslag till beslut på sammanträdet  
Patrik Linde (S) föreslår med instämmande av Peter Arvidsson (SD), Roland Jonsson (MP), 
Patrik Strömsten (SD) och Boris Leimar (SD) att kommunfullmäktige återremitterar ärendet 
till kommunstyrelsen för att invänta den medborgardialog som kommunstyrelsen beslutat att 
genomföra, samt att avtalet bör skrivas om utifrån de nya förutsättningarna där ett område 
undantas. 
 
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Maria Kornevik Jakobsson (C), David 
Dinsdale (L), Martin Tengfjord (SP), Håkan Eriksson (KD) och Kersti Lagergren (M) att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att han först kommer att ställa Patrik Lindes förslag om återremiss mot 
avgörande idag. Om kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag kommer 
ordföranden fråga om kommunfullmäktige kan bifalla kommunstyrelsens förslag. 
  
Patrik Lindes förslag om återremiss och avgörande idag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
avgöra ärendet idag. 
   
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:   
Ja-röst för att avgöra ärendet idag  
Nej-röst för att återremittera ärendet 
  
Med 26 ja-röster, 23 nej-röster och 1 som avstår beslutar kommunfullmäktige att återremittera 
ärendet till kommunstyrelsen enligt Patrik Lindes förslag. Ärendet har återremitterats, med 
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stöd av 5 kap. 50 § kommunallagen, eftersom minst en tredjedel av kommunfullmäktiges 
ledamöter röstade för det. Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 1.    
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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Voteringslista: § 88 
Ärende: Återremitterat ärende: Arrendeavtal för Aktivitetspark i Mölnlycke,  2021KS35 
 
Omröstningslista 1 

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   
Anders Halldén (L), ledamot X   
Anita Anger (L), ledamot X   
Patrik Nordgren (KD), ledamot  X  
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Cecilia Grebert Flatow (SP), ledamot X   
Brita Dermark (KP), ledamot X   
Steinar Walsö-Kanstad (KP), ledamot X   
Patrik Linde (S), ledamot  X  
Gunilla Wathne (S), ledamot  X  
Björn Magnusson (S), 2:e vice ordförande  X  
Siw Hallbert (S), ledamot  X  
Lena Fredriksson (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  
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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  
Bengt Hellgren (SD), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Natalija Löfgren (SD), ledamot  X  
Lars Magnus Frisk (L), ersättare X   
Martin Tengfjord (SP), ersättare X   
Martin Kronvall (SP), ersättare X   
Inga-Lill Hellgren (SD), ersättare  X  
Resultat 26 23 1 
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§ 89  Dnr 2021KS67 

Tillfällig reducering av kulturskoleavgifter under 2021 med 
anledning av pandemin  
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsen  förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att kulturskoleavgifterna reduceras med 25 procent från och 
med den 1 januari 2021 till och med den 30 juni 2021. 
  
Kommunfullmäktige noterar att intäktsbortfallet finansieras inom ramen för 
välfärdsnämndens budget. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Under det gångna läsåret har personalfrånvaron inom kulturverksamheten varit hög. Detta har 
lett till att kulturskolan inte har kunnat leverera helt i enlighet i garantinivån om 26 tillfällen 
per läsår. 
  
Kulturskolan har sedan starten av vårterminen 2021 bedrivit digital undervisning. Det innebär 
att kulturskolan erbjudit fjärrundervisning, instruktions- och inspirationsfilmer, digitala 
workshops med mera. 
  
Vissa kurser såsom enskilda instrumentallektioner eller sånglektioner kan erbjudas med i 
princip likvärdig kvalitet jämfört med tidigare. I vissa fall äger dock eleverna inte egna 
instrument, vilket medför att undervisningen inte kan bedrivas som tidigare. 
  
Med anledning av den rådande situationen föreslår förvaltningen en reducering av 
kulturskoleavgifter med 25 procent under vårterminen 2021, vilket innebär ett intäktsbortfall 
om ca 260 000 kr. Reduceringen motsvarar eventuella uteblivna lektionstillfällen och fysiska 
sammanhang så som kör, orkester, uppvisningar och konserter för deltagarna. Avvikelsen 
bedöms kunna hanteras inom sektorns budgetram. 
  
Välfärdsnämnden behandlade ärendet den 3 mars 2021 § 60 och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att kulturskoleavgifterna reduceras med 25 procent från och med 
den 1 januari 2021 till och med den 30 juni 2021. Kommunstyrelsen behandlade sedan 
ärendet den 31 mars 2021 § 108 och beslutade då att föreslå att kommunfullmäktige beslutar 
att kulturskoleavgifterna reduceras med 25 procent från och 
med den 1 januari 2021 till och med den 30 juni 2021 samt att kommunfullmäktige noterar att 
intäktsbortfallet finansieras inom ramen för välfärdsnämndens budget. 
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Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 31 mars 2021 § 108 
 Beslut från välfärdsnämnden 3 mars 2021 § 60 
 Tjänsteskrivelse 27 januari 2021 
 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 26 april 2004 § 52 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 90  Dnr 2021KS158 

Godkännande av genomförandeavtal för allmän platsmark, 
detaljplan för Bråta 2:139 m.fl.  
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige godkänner Genomförandeavtal för allmän platsmark. 
  
Kommunfullmäktige upphäver Genomförandeavtal för allmän platsmark antagen av 
kommunfullmäktige den 15 juni 2020 § 121. 
  

Avstår från att delta 
Patrik Linde (S), Gunilla Wathne (S), Björn Magnusson (S), Siw Hallbert (S), Lena 
Fredriksson (S), Ulla-Karin Johansson (S), Robert Langholz (S), Monica Bengtsson (S), 
Oskar Sköld (S) och Mats Werner (S) avstår från att delta i beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beviljade den 29 maj 2017 § 178 planbeskedsansökan för Bråta 2:139 och 
uppdrog åt förvaltningen att upprätta detaljplan genom exploatörsdriven detaljplaneprocess. 
Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2020 § 123 att anta detaljplan för Bråta 2:139 m.fl. 
I samband med antagandet av detaljplanen beslutades även om godkännande av 
genomförandeavtal för allmän platsmark § 121. 
  
Kommunstyrelsen beviljade den 29 maj 2017 § 178 planbeskedsansökan för Bråta 2:139 och 
uppdrog åt förvaltningen att upprätta detaljplan genom exploatörsdriven detaljplaneprocess. 
Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2020 § 123 att anta detaljplan för Bråta 2:139 m.fl. 
I samband med antagandet av detaljplanen beslutades även om godkännande av 
genomförandeavtal för allmän platsmark § 121. 
  
Länsstyrelsen beslutade den 21 oktober 2020 om att upphäva kommunfullmäktiges beslut om 
att anta detaljplan för Bråta 2:139 m.fl. Med anledning av detta föreslås att 
kommunfullmäktiges tidigare beslut om godkännande av genomförandeavtal för allmän 
platsmark upphävs och att nytt beslut fattas. Nytt förslag till detaljplan för Bråta 2:139 m.fl. 
har upprättats. Förvaltningen har även upprättat ett förslag till genomförandeavtal för 
utbyggnad av allmän platsmark som ska reglera ansvarsfördelning vid utbyggnad av allmänna 
gator och anläggningar. 
  
Exploatören ansvarar för utbyggnad av anläggningar på allmän plats som föranleds av 
detaljplanens genomförande i enlighet med exploateringsavtal med avtals nr 12802–2021. I 
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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. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 31 mars 2021 § 112 
 Tjänsteskrivelse den 15 mars 2021 
 Genomförandeavtal för allmän platsmark och borgensförbindelse 
 Avtalsbilaga 1, exploateringsområde 
 Avtalsbilaga 2, inmätningsinstruktioner och kodlista 
 Avtalsbilaga 3, kravspecifikation gällande teknisk kapacitet, ekonomi och 

ledningssystem 
 Kommunfullmäktiges beslut den 15 juni 2020 § 123 om att anta detaljplan för Bråta 

2:139 m.fl 
 Kommunfullmäktiges beslut den 15 juni 2020 § 121 om att godkänna 

genomförandeavtal för allmän platsmark 
 Länsstyrelsen beslut den 21 oktober 2020 om att upphäva kommunfullmäktiges beslut 

om att anta detaljplan för Bråta 2:139 m.fl. 
  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunfullmäktige återremitterar ärendet till 
kommunstyrelsen för att Härrydas kostnader såväl som intäkter listas och presenteras med 
anledning av projektet över närmaste 20 åren, samt att riskanalys med scenario tas fram och 
presenteras av förvaltningen. 
  
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Patrik Nordgren (KD), Martin Tengfjord (SP), 
Håkan Eriksson (KD), Brita Dermark (KP), David Dinsdale (L), Ronny Sjöberg (C), Maria 
Kornevik Jakobsson (C) och Martin Kronvall (SP) att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 
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Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att han först kommer att ställa Peter Arvidssons förslag om återremiss 
mot att avgöra ärendet idag. Om kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag kommer 
ordföranden fråga om kommunfullmäktige kan bifalla kommunstyrelsens förslag. 
  
Peter Arvidssons förslag om återremiss och avgörande idag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
avgöra ärendet idag. 
  
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:   
Ja-röst för att avgöra ärendet idag  
Nej-röst för att återremittera ärendet  
   
Med 36 ja-röster, 3 nej-röster och 11 avstår beslutar kommunfullmäktige att avgöra ärendet 
idag. Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 2.  
  
Kommunstyrelsens förslag 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan bifalla kommunstyrelsens förslag och finner 
att så sker. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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Voteringslista: § 90 
Ärende: Godkännande av genomförandeavtal för allmän platsmark, detaljplan för Bråta 
2:139 m.fl.,  2021KS158 
 
Omröstningslista 2 

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   
Anders Halldén (L), ledamot X   
Anita Anger (L), ledamot X   
Patrik Nordgren (KD), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Cecilia Grebert Flatow (SP), ledamot X   
Brita Dermark (KP), ledamot X   
Steinar Walsö-Kanstad (KP), ledamot X   
Patrik Linde (S), ledamot   X 
Gunilla Wathne (S), ledamot   X 
Björn Magnusson (S), 2:e vice ordförande   X 
Siw Hallbert (S), ledamot   X 
Lena Fredriksson (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 
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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  
Bengt Hellgren (SD), ledamot X   
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Natalija Löfgren (SD), ledamot  X  
Lars Magnus Frisk (L), ersättare X   
Martin Tengfjord (SP), ersättare X   
Martin Kronvall (SP), ersättare X   
Inga-Lill Hellgren (SD), ersättare X   
Resultat 36 3 11 
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§ 91  Dnr 2021KS145 

Godkännande av exploateringsavtal för detaljplan för Bråta 2:139 
m.fl  
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige godkänner Exploateringsavtal mellan Härryda kommun och Härryda 
Fastighets AB. 
  
Kommunfullmäktige upphäver Exploateringsavtal samt Avtal för genomförande av Va-
anläggning antagna av kommunfullmäktige den 15 juni 2020 i § 122 respektive § 120. 
  

Avstår från att delta 
Patrik Linde (S), Gunilla Wathne (S), Björn Magnusson (S), Siw Hallbert (S), Lena 
Fredriksson (S), Ulla-Karin Johansson (S), Robert Langholz (S), Monica Bengtsson (S), 
Oskar Sköld (S) och Mats Werner (S) avstår från att delta i beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beviljade den 29 maj 2017 § 178 planbeskedsansökan för Bråta 2:139 och 
uppdrog åt förvaltningen att upprätta detaljplan genom exploatörsdriven detaljplaneprocess. 
Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2020 § 123 att anta detaljplan för Bråta 2:139 m.fl. 
I samband med antagandet av detaljplanen beslutades även om godkännande av 
exploateringsavtal § 122 samt godkännande om avtal för genomförande av Va-anläggning § 
120. 
  
Länsstyrelsen beslutade den 21 oktober 2020 om att upphäva kommunfullmäktiges beslut om 
att anta detaljplan för Bråta 2:139 m.fl. i dess helhet. Med anledning av detta föreslås att 
kommunfullmäktiges tidigare beslut om exploateringsavtal samt avtal för genomförande av 
Va-anläggning upphävs och att nytt beslut fattas. 
  
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. 
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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 och 
genomförandeavtal för allmän platsmark. Vidare måste borgensåtagandet och servitutsavtal 
undertecknas av samtliga parter samt att detaljplanen fått laga kraft. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 31 mars 2021 § 113 
 Tjänsteskrivelse den 18 mars 2021 
 Exploateringsavtal 
 Lägeskarta 
 Kommunfullmäktiges beslut den 15 juni 2020 § 123 om att anta detaljplan för Bråta 

2:139 m.fl. 
 Kommunfullmäktiges beslut den 15 juni 2020 § 122 om att godkänna 

exploateringsavtal mellan Härryda kommun och Härryda Fastighets AB 
 Kommunfullmäktiges beslut den 15 juni 2021 § 120 om att godkänna avtal för 

genomförande av Va-anläggning 
 Länsstyrelsen beslut den 21 oktober 2020 om att upphäva kommunfullmäktiges beslut 

om att anta detaljplan för Bråta 2:139 m.fl. 
  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Håkan Eriksson (KD), Martin Tengfjord (SP), 
Maria Kornevik Jakobsson (C), Brita Dermark (KP), Patrik Nordgren (KD) och David 
Dinsdale (L) att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
  

Beslutsgång 
Kommunstyrelsens förslag 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan bifalla kommunstyrelsens förslag och finner 
att så sker. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 92  Dnr 2017KS819 

Antagande av detaljplan för Bråta 2:139, Bostäder m.m. vid 
Landvettersjön i Mölnlycke  
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige antar detaljplan för Bråta 2:139 m.fl. Bostäder m.m. vid Landvettersjön i 
Mölnlycke. 
  

Avstår från att delta 
Patrik Linde (S), Gunilla Wathne (S), Björn Magnusson (S), Siw Hallbert (S), Lena 
Fredriksson (S), Ulla-Karin Johansson (S), Robert Langholz (S), Monica Bengtsson (S), 
Oskar Sköld (S) och Mats Werner (S) avstår från att delta i beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
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. Planen antogs av kommunfullmäktige den 15 juni 2020 § 123. Länsstyrelsen 
upphävde den 21 oktober 2020 kommunens beslut att anta detaljplanen. Planen har därefter 
reviderats och varit föremål för en ny granskning, Granskning II, under tiden 18 januari–15 
februari 2021. Efter Granskning II har planhandlingarna kompletterats i mindre omfattning 
och förtydligats utifrån inkomna synpunkter. 
  
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 bortskärningar mot väg 40/27 i norr och stora bergs- och 
grusytor inom området. 
  
I översiktsplanen, ÖP 2012, är området föreslaget som utbyggandsområde för verksamheter. 
Förslaget bedöms vara lämplig markanvändning enligt plan- och bygglagen (2010:900) PBL 
och miljöbalken 3 kap. Förslaget medför inte att någon miljökvalitets-norm enligt miljöbalken 
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5 kap. överträds. 
  
En förutsättning för antagandet av detaljplanen är att kommunfullmäktige godkänner 
exploateringsavtalet och genomförandeavtal för allmän platsmark samt att VA-avtalet 
undertecknas av samtliga parter. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 31 mars 2021 § 114 
 Tjänsteskrivelse 15 mars 2021 
 Plankarta med bestämmelser 
 Plankarta admingränser 
 Illustrationskarta 
 Planbeskrivning med genomförande 
 Samrådsredogörelse 
 Granskningsutlåtande 
 Granskningsutlåtande II 
 Miljökonsekvensbeskrivning 

  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av David Dinsdale (L), Håkan Eriksson (KD), 
Martin Tengfjord (SP), Eva-Lotta Liljenzin (M), Maria Kornevik Jakobsson (C), Brita 
Dermark (KP), Fredrik Mossmark (C) och Patrik Nordgren (KD) att kommunfullmäktige 
bifaller kommunstyrelsens förslag. 
  

Beslutsgång 
Kommunstyrelsens förslag 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan bifalla kommunstyrelsens förslag och finner 
att så sker. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 93  Dnr 2020KS663 

Rapport om "Framtidens vård och omsorg"  
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsen och beredningen för 
framtidens välfärd och samhällsutvecklings förslag 
Kommunfullmäktige noterar rapport om framtidens vård och omsorg och uppdrar åt 
välfärdsnämnden att beakta rapporten vid kommunens arbete inom berörda områden. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktiges fasta beredning för framtidens välfärd och samhällsutveckling ska ha 
ett långsiktigt perspektiv och helhetssyn på samhället och välfärden. Beredningen har bland 
annat till uppgift att, utifrån behovet av framtidens välfärd och samhällsutveckling, göra 
omvärldsbevakning, ta fram rapporter och analyser som underlag till fullmäktige. 
  
Beredningen beslutade i november 2019 att under 2020 se närmare på kommunens vård och 
omsorg för de som är 65 år och äldre samt vilka troliga framtidsbehov som kommer att finnas. 
Beredningens arbete har utmynnat i rapporten Framtidens vård och omsorg. Rapporten var 
uppe för överläggning i fullmäktige den 18 februari 2021, § 32. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 31 mars 2021 § 111 
 Skrivelse från beredningen 17 mars 2021 
 Rapport om framtidens vård och omsorg 13 oktober 2020  

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 94  Dnr 2020KS663 

Överläggning av beredningens rapport "Fritid för barn och unga 
samt civilsamhällets roll i framtiden"  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar överläggningen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Från kommunfullmäktiges beredning för framtidens välfärd och samhällsutveckling föreligger 
rapport om Fritid för barn och unga samt civilsamhällets roll i framtiden. 
 
Håkan Eriksson, ordförande och Anita Anger, 1:e vice ordförande presenterar rapporten för 
kommunfullmäktiges ledamöter och kommunfullmäktige överlägger sedan om rapporten. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 95  Dnr 2021KS156 

Besvarande av interpellation till välfärdsnämndens ordförande om 
trygghetsboende i Härryda kommun  
 

Sammanfattning av ärendet 
Från Siw Hallbert (S) föreligger interpellation till välfärdsnämndens ordförande om 
trygghetsboende i Härryda kommun. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 mars 2021 § 51 att interpellationen får ställas. 
 
Välfärdsnämndens ordförande Maria Kornevik Jakobsson (C) besvarar interpellationen. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 96  Dnr 2021KS166 

Besvarande av interpellation till kommunstyrelsens ordförande - 
Vilka utgångspunkter har Härryda kommun i frågan om 
sträckningen av Götalandsbanan?  
 

Sammanfattning av ärendet 
Från Bengt Andersson (V) föreligger interpellation till kommunstyrelsens ordförande om 
vilka utgångspunkter Härryda kommun har i frågan om sträckningen av Götalandsbanan. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 mars 2021 § 51 att interpellationen får ställas. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Per Vorberg (M) besvarar interpellationen. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 97  Dnr 2021KS187 

Besvarande av interpellation till välfärdsnämndens ordförande 
angående konkurrentsutsättning av skolorna i Härryda kommun  
 

Sammanfattning av ärendet 
Från Mats Werner (S) föreligger interpellation till välfärdsnämndens ordförande om 
konkurrensutsättning av skolorna i Härryda kommun. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 mars 2021 § 51 att interpellationen får ställas. 
  
Välfärdsnämndens ordförande Maria Kornevik Jakobsson (C) besvarar interpellationen. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 98  Dnr 2021KS208 

Besvarande av interpellation till välfärdsnämndens ordförande - 
Konsekvenser för den kommunala verksamheten vid en etablering 
av lnternationella Engelska Skolan (IES) i Mölnlycke  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Från Marie Strid (MP) föreligger interpellation till välfärdsnämndens ordförande om 
konsekvenser för den kommunala verksamheten vid en etablering av Internationella Engelska 
Skolan (IES) i Mölnlycke. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 mars 2021 § 51 att interpellationen får ställas. 
  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Roger Nordman (M) föreslår att kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 
  

Beslutsgång 
Bordläggning 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan bifalla förslaget och finner att så sker. 
 

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