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Robert Langholz (S) 
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Marie Strid (MP) 
Bengt Hellgren (SD) §§1-5, §§9-14, §§16-47 
Håkan Eriksson (KD) 
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Martin Tengfjord (SP) 
Robert Thorin (SD) §§48-53 ersätter Bengt Hellgren (SD) 
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Bengt Johansson (M) 

Övriga närvarande 
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Peter Lönn (kommundirektör) 
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Anders Pettersson (personalchef) 
Per-Arne Larsson (sektorchef teknik och förvaltningsstöd) 
Louise Skålberg (sektorchef samhällsbyggnad) 
Oskar Anlend (kommunsekreterare) 
Mariana Andersson (verksamhetschef plan och bygglov) §4 
Ria Oktavia Andersson (mark- och exploateringschef) §4 
Fredrik Wejrot (trafikchef) §4 
Irmana Cukur (administrativ chef) §4 
Ulrika von Pfaler (stadsarkitekt) §4 
Amanda Östman (utvecklingsledare Agenda 2030) §5 
Päivi Malmsten (sektorchef utbildning, kultur och fritid) §§13-14 
 
Utses att justera 
Patrik Linde 
 

Justeringens plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke, 2023-01-19 12:30 

 

Protokollet omfattar §§1-5, §§9-14, §§16-53 

 

 

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

Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag på 
kommunens anslagstavla 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum då anslag sätts 
upp 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Underskrift  

Kommunstyrelsen 

2023-01-12 

2023-01-20 Datum då anslag 2023-02-13 
  tas ner  

Kansli, arkiv 

 
___________________________________________________ 

Oskar Anlend 
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ÄRENDELISTA 
 

§ 1 Fastställande av föredragningslistan 
§ 2 Initiativärende om öppet sammanträde 
§ 3 Information om Härryda kommun 
§ 4 Uppföljning av aktuella detaljplaner och genomförandeprojekt (projektportföljen) 
§ 5 Information om det hållbarhetsstrategiska programmet för Härryda kommun 
§ 9 Revidering av ägardirektiv för Förbo AB 
§ 10 Värdeöverföring från Förbo AB 
§ 11 Redovisning av obesvarade motioner 2022 
§ 12 Svar på motion om ett kallbadhus i kommunen 
§ 13 Revidering av placeringsföreskrifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk 

verksamhet 
§ 14 Riktlinje för idéburet offentligt partnerskap (IOP) 
§ 16 Ändring av ekonomiutskottets bestämmelser 
§ 17 Ändring av riktlinjer för kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
§ 18 Reglemente för valnämnden 
§ 19 Kommunstyrelsens plan för intern kontroll 2023 
§ 20 Ändring av firmateckning 
§ 21 Val av ständig justerare i kommunstyrelsen för mandatperioden 2023–2026 
§ 22 Val av ledamöter till kommunstyrelsens ekonomiutskott 2023-2026 
§ 23 Val av ledamöter till rådet för tillgänglighet och delaktighet 2023-2026 
§ 24 Val av ledamöter till pensionärsrådet 2023-2026 
§ 25 Val av ledamöter till rådet för idéburna organisationer 2023-2026 
§ 26 Val av representanter till brottsförebyggande rådet 2023-2026 
§ 27 Val av representanter till ungdomsrådet 2023-2026 
§ 28 Val av ombud i kommunforskning i Västsverige KFI 2023-2026 
§ 29 Val av ombud och ersättare i Kommuninvest ekonomisk förening 2023-2026 
§ 30 Val av representanter till Renova AB:s ägarråd 2023-2026 
§ 31 Val av representanter till Gryaabs ägarråd 2023-2026 
§ 32 Val av representanter till Förbos ägarråd 2023-2026 
§ 33 Val av ledamot till Förvaltningshögskolans råd för utbildning och forskning (kolv) 2023-2026 
§ 34 Val av ledamot till Airport Region Conference ARC för perioden 2023-2026 
§ 35 Köp av sporthall i Mölnlycke fabriker 
§ 36 Initiativärende om uppdrag till ekonomiutskottet EKU om att bereda frågan om strategisk plan 

för mandatperioden 
§ 37 Initiativärende om uppdrag om framtagande av nya riktlinjer för markanvisningstävlingar 
§ 38 Initiativärende om redovisning av hur arbetet med vinterväghållning och samverkan mellan 

Trafikverket och Västtrafik sker inom Härryda kommuns geografiska område 
§ 39 Svar på medborgarförslag om utegym samt hinderbana 
§ 40 Svar på medborgarförslag om att skapa blommande vägkanter och ängar 
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§ 41 Initiativärende om byggbar mark för idrottshall/ar i Härryda kommun 
§ 42 Initiativärende om P-hustomten, Mölnlycke 
§ 43 Initiativärende om hyra idrottshall i Mölnlycke fabriker 
§ 44 Delgivning av budget- och verksamhetsplan 2023-2025 
§ 45 Initiativärende om P-hustomten i Mölnlycke 
§ 46 Initiativärende om ramfördelning till nämnderna 
§ 47 Initiativärende om redogörelse av vilka bostadssociala ändamål värdeöverföringen från Förbo 

har använts till 
§ 48 Initiativärende om införande av styrmodell 
§ 49 Delgivningar 2022 
§ 50 Delgivning av välfärdsnämndens beslut i ekonomiärenden 2022 
§ 51 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst 2022 
§ 52 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för teknik och förvaltningsstöd 2022 
§ 53 Anmälan av delegationsbeslut från kommunledning och funktionerna: Utveckling, Personal, 

Ekonomi och upphandling 2022 
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§ 1 

Fastställande av föredragningslistan 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer föredragningslistan med följande ändringar: 
  

 Initiativärende om öppet sammanträde, tas upp som ärende 1B 
 Revidering av placeringsföreskrifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk 

verksamhet, tas upp som ärende 12 
 Riktlinje för idéburet offentligt partnerskap (IOP), tas upp som ärende 13 
 Återremitterat ärende: Köp av sporthall i Mölnlycke fabriker, tas upp som ärende 34 
 Initiativärende om uppdrag till ekonomiutskottet EKU om att bereda frågan om 

strategisk plan för mandatperioden, tas upp som ärende 35 
 Initiativärende om uppdrag om framtagande av nya riktlinjer för 

markanvisningstävlingar, tas upp som ärende 36 
 Initiativärende om redovisning av hur arbetet med vinterväghållning och samverkan 

mellan Trafikverket och Västtrafik sker inom Härryda kommuns geografiska område, 
tas upp som ärende 37 

 Initiativärende om byggbar mark för idrottshall/ar i Härryda kommun, tas upp som 
ärende 40 

 Initiativärende om P-hustomten, Mölnlycke, tas upp som ärende 41 
 Initiativärende om hyra idrottshall i Mölnlycke fabriker, tas upp som ärende 42 
 Delgivning av budget- och verksamhetsplan 2023-2025, tas upp som ärende 43 
 Initiativärende om P-hustomten i Mölnlycke, tas upp som ärende 44 
 Initiativärende om ramfördelning till nämnderna, tas upp som ärende 45 
 Initiativärende om redogörelse av vilka bostadssociala ändamål värdeöverföringen 

från Förbo har använts till, tas upp som ärende 46 
 Initiativärende om införande av styrmodell, tas upp som ärende 47 

  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 2  Dnr 2023KS32 

Initiativärende om öppet sammanträde  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen avslår förslaget i initiativärendet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Peter Arvidsson (SD) har initierat ett ärende om att dagens sammanträde ska vara öppet. 
  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att dagens sammanträde ska vara 
öppet. 
  
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Patrik Linde (S) att kommunstyrelsen avslår 
Peter Arvidssons förslag. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Per 
Vorbergs förslag. 
  
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att bifalla Per Vorbergs förslag 
Nej-röst för att bifalla Peter Arvidssons förslag 
  
Med 11 ja-röster och 2 nej-röster bifaller kommunstyrelsen Per Vorbergs förslag. Hur var och 
en röstade framgår av omröstningslista 1. 
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2023-01-12  

 

Voteringslista: § 2 
Ärende: Initiativärende om öppet sammanträde,  2023KS32 
 
Omröstningslista 1 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
Mikael Johannison (M), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot X   
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Gun Wågsjö (C), ledamot X   
Robert Langholz (S), ledamot X   
Anders Halldén (L), ledamot X   
Marie Strid (MP), ledamot X   
Bengt Hellgren (SD), ledamot  X  
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Björn Mattsson (V), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Resultat 11 2 0 
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§ 3 

Information om Härryda kommun 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Peter Lönn, kommundirektör, informerar om Härryda kommun. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 4 

Uppföljning av aktuella detaljplaner och genomförandeprojekt 
(projektportföljen) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Louise Skålberg, sektorchef samhällsbyggnad, Mariana Andersson, verksamhetschef plan- 
och bygglov, Ria Oktavia Andersson, mark- och exploateringschef, Fredrik Wejrot, 
trafikchef, Irmana Cukur, administrativ chef, och Ulrika von Pfaler, stadsarkitekt, lämnar en 
lägesredovisning om planprojekt för perioden 2023-2026. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 5 

Information om det hållbarhetsstrategiska programmet för Härryda 
kommun 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Amanda Östman, utvecklingsledare Agenda 2030, informerar om förslaget till det 
hållbarhetsstrategiska programmet för Härryda kommun som förvaltningen tagit fram. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 9  Dnr 2022KS608 

Revidering av ägardirektiv för Förbo AB  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer reviderat ägardirektiv för Förbo AB. 
  

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

Reservation 
Björn Mattson (V) reserverar sig mot beslutet och meddelar att han avser komma in med en 
skriftlig reservation före justeringen. Vid justeringen av protokollet finns ingen skriftlig 
reservation från Björn Mattson. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förbo AB ägs av kommunerna Härryda, Mölndal, Lerum och Kungälv. Under 2021 tog 
bolagets ägarråd fram ett förslag till reviderat ägardirektiv. Föreslaget ägardirektiv fastställdes 
dock inte i samtliga ägarkommuner. Ägarrådet har därför arbetat fram ett nytt förslag till 
reviderat ägardirektiv. Förslaget innebär sammanfattningsvis följande ändringar av 
ägardirektivet. 
  

 Bolagsstyrelsen får möjlighet att fatta beslut om att bygga bostadsrätter och/eller 
ägarlägenheter samt avyttra dessa 

 Bolagsstyrelsen får möjlighet att besluta om bildande av dotterbolag för att driva 
verksamhet som faller inom bolagets löpande verksamhet förutsatt att det finns affärs- 
eller verksamhetsmässiga skäl för att driva sådan verksamhet i dotterbolag  

 Bolagets rapportering ska ske löpande i stället för kvartalsvis 
 De ekonomiska målen har setts över för att anpassas till de förändringar som skett i 

omvärlden 
 Bolagets ägardirektiv ska ses över inför varje ny mandatperiod 

  
Ägardirektiv för de kommunala bolagen är en fråga av principiell beskaffenhet och ska 
beslutas av kommunfullmäktige. För att föreslaget ägardirektiv ska få giltighet krävs att det 
fastställs av kommunfullmäktige i samtliga ägarkommuner 
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 1 december 2022  
 Förslag på reviderat ägardirektiv för Förbo AB 
 Förslag på reviderat ägardirektiv för Förbo AB med markerade ändringsförslag 
 Ägardirektiv för Förbo AB, gällande 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 10  Dnr 2022KS607 

Värdeöverföring från Förbo AB  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunens ombud i Förbo AB att vid ordinarie eller extra 
bolagsstämma rösta för en utdelning i bolaget om totalt 15 mnkr avseende räkenskapsåret 
2022. Detta i den mån sådan utdelning är förenlig med 17 kap. 3 § aktiebolagslagen 
(2005:551). Utdelningen sker med hänvisning till 5 § 1 lagen om (2010:879) allmännyttiga 
kommunala bostadsaktiebolag. Utdelningen ska användas för åtgärder inom ramen för 
bostadssociala ändamål. 
  

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

Reservation 
Patrik Linde (S), Ulla-Karin Johansson (S), Robert Langholz (S), Marie Strid (MP) och Björn 
Mattsson (V) reserverar sig mot beslutet skriftligt i bilaga 1. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ägarrådet för Förbo AB har vid sammanträde den 29 september 2022 lyft möjligheten att 
tillämpa undantaget i 5 § 1 i lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolag, AKBL, för att bereda ägarkommunerna en högre utdelning. Undantaget 
gör det möjligt att dela ut hela överskottet som uppkommit under föregående räkenskapsår, 
förutsatt att överskottet används för sådana åtgärder inom ramen för kommunens 
bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och social sammanhållning eller som 
tillgodoser bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar.  
  
Vid beaktande av prognosticerad vinst om 93 mnkr för 2022, bolagets soliditet och vad som 
kan anses vara rimlig nivå på utdelning under givna förutsättningar, föreslås en utdelning 
avseende räkenskapsåret 2022 om 15 mnkr att fördela proportionellt mellan ägarkommunerna 
utifrån andel i bolaget, där de utdelade medlen ska användas för åtgärder enligt ovan nämnda 
undantag. 
  
Utdelningen ska dock endast ske i den mån det är förenligt med bestämmelserna om skyddet 
för bolagets bundna egna kapital och försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen. 
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 1 december 2022  
 Styrelserapport kvartal 2 2022 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen, i enlighet med förvaltningens förslag, föreslår 
att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunens ombud i Förbo AB att vid ordinarie eller extra 
bolagsstämma rösta för en utdelning i bolaget om totalt 15 mnkr avseende räkenskapsåret 
2022. Detta i den mån sådan utdelning är förenlig med 17 kap. 3 § aktiebolagslagen 
(2005:551). Utdelningen sker med hänvisning till 5 § 1 lagen om (2010:879) allmännyttiga 
kommunala bostadsaktiebolag. Utdelningen ska användas för åtgärder inom ramen för 
bostadssociala ändamål. 
  
Patrik Linde (S) föreslår med instämmande av Marie Strid (MP) att kommunstyrelsen föreslår 
att kommunfullmäktige säger nej till värdeöverföring från Förbo AB. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Per 
Vorbergs förslag. 
  
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att bifalla Per Vorbergs förslag 
Nej-röst för att bifalla Patrik Lindes förslag 
  
Med 6 ja-röster, 5 nej-röster och 2 avstår bifaller kommunstyrelsen Per Vorbergs förslag. Hur 
var och en röstade framgår av omröstningslista 2. 
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2023-01-12  

 

Voteringslista: § 10 
Ärende: Värdeöverföring från Förbo AB,  2022KS607 
 
Omröstningslista 2 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
Mikael Johannison (M), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande  X  
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot   X 
Gun Wågsjö (C), ledamot X   
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Anders Halldén (L), ledamot X   
Marie Strid (MP), ledamot  X  
Bengt Hellgren (SD), ledamot   X 
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Björn Mattsson (V), ledamot  X  
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Resultat 6 5 2 
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Bilaga 1 till protokollet, kommunstyrelsen 2023-01-12 § 10

 
Reservation: 
Värdeöverföring från Förbo AB 
Det är nu återigen dags att åderlåta vårt kommunala bostadsbolag på pengar. Man vill även i 
år få till en utbetalning, denna gången vill man plocka ut 15 miljoner från Förbo. För 
Härrydas del blir detta 6,3 miljoner kronor. Eller en straffskatt på hyresrätterna i Förbos 
bestånd med 3000 kronor per lägenhet för i år.  

Dessa pengar borde användas för att bygga nya hyresrätter eller renovera inom det 
befintliga beståndet. Dessa pengar behövs inte för att ytterligare dryga ut den kommunala 
vinsten. Den kommunala vinsten är för närvarande på en rekordnivå tack var de generösa 
bidrag som förra regering delat ut till Sveriges kommuner under pandemin. Det känns därför, 
om möjligt, än svårare än vanligt att se detta som en politik som gynnar vårt bolag eller vår 
kommun. 

Vi befinner oss i ett läge där det finns stora renoveringsbehov och framförallt stora 
investeringsbehov i nybyggnation. Vi ser att det finns en enorm bostadsbrist i vår region. Här 
borde vi låta Förbo använda sin vinst för att vara en aktiv del i byggandet av nya bostäder.  

Vi anser vidare att det är tveksamt att plocka ut dessa vinster utan att genomföra nya 
bostadssociala insatser. Man ger en förklaring vad pengar används till utan att egentligen 
tillägga något annat än uppdrag som ändå skulle ha utförts.  

Vi inom Röd-grön samverkan yrkade på att man inte skulle plocka ut pengar från Förbo AB.  

Av de ovan nämnda anledningarna väljer vi att reservera oss.  

För Socialdemokraterna: 
Patrik Linde 
Robert Langholz  
Ulla-Karin Johansson 
 
För Miljöpartiet: 
Marie Strid 
 
För Vänsterpartiet: 
Björn Mattsson 
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§ 11  Dnr 2022KS627 

Redovisning av obesvarade motioner 2022  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 37 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska det på kommunfullmäktiges första 
sammanträde för året redovisas vilka motioner som är obesvarade. 
  
1.     Motion om att öka jämställdhetspotten i Härryda kommun (2022ks225) 
Motionärer: Jonas Andersson (S), Ulla-Karin Johansson (S), Robert Langholz (S) och Gunilla 
Wathne (S). 
  
Motionen remitterades till kommunstyrelsen den 28 april 2022, § 64. Uppdraget lämnat till 
personalfunktionen. 
Motionen ska behandlas på kommunstyrelsen den 14 december 2022. 
  
2.     Motion om omarbetning av arbetstidsavtal i förskola och skola (2022ks226) 
Motionärer: Patrik Linde (S) och Siw Hallbert. 
  
Motionen remitterades till välfärdsnämnden den 28 april 2022, § 64. 
Uppdraget lämnat till personalfunktionen. 
Motionen ska behandlas på kommunstyrelsen den 14 december 2022. 
  
3.     Motion om karens vid sjukdom (2022ks336) 
Motionärer: Robert Langholz (S) och Monica Bengtsson (S). 
  
Motionen remitterades till kommunstyrelsen den 22 september 2022, § 109. 
Uppdraget lämnat till personalfunktionen. 
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4.     Motion om införande av trygghetsråd (2022ks358) 
Motionärer: Patrik Linde (S) och Siw Hallbert (S). 
  
Motionen remitterades till kommunstyrelsen den 22 september 2022, § 109. 
Uppdraget lämnat till sektorn för teknik och förvaltningsstöd. 
  
5.     Motion om ett kallbadhus i kommunen (2022ks359) 
Motionärer: Jan Gustavsson (KP) 
  
Motionen remitterades till kommunstyrelsen den 22 september 2022, § 109. 
Uppdraget lämnat till sektor för samhällsbyggnad. 
Motionen planeras att behandlas på kommunstyrelsen den 12 januari 2023. 
  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 7 december 2022 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 12  Dnr 2022KS359 

Svar på motion om ett kallbadhus i kommunen  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
  

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

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 22 september 2022 § 109 att till kommunstyrelsen 
remittera en motion från Jan Gustavsson (KP) om att utreda förutsättningar och alternativ för 
ett kallbadhus i kommunen. I motionen beskrivs hur vinter- och kallbad blivit alltmer populärt 
på senare år. Motionären yrkar därför på att kommunen ska utreda möjligheten att anlägga ett 
kallbadhus vid någon av kommunens badsjöar. Ett kallbadhus i kommunen kan komma att 
utgöra en samlingsplats för uppfriskande bad under hela året. 
  
Härryda kommun är rik på sjöar och på en rad olika platser i kommunen finns goda 
möjligheter att bada året om, både vid kommunala badplatser och i anslutning till ideella 
föreningars anläggningar.   
  
Att planera och finansiera bygget av ett kallbadhus är inte en del av den kommunala 
kärnverksamheten. Förvaltningens bedömning är att kallbadhus, i likhet med andra 
rekreationsinrättningar inte ska drivas i kommunal regi i första hand, utan av andra lokala 
aktörer.   
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse den 17 november 2022 
 Motion den 16 juni 2022 om ett kallbadhus i kommunen 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 13  Dnr 2022KS667 

Revidering av placeringsföreskrifter för förskola, fritidshem och 
annan pedagogisk verksamhet  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet och uppdrar åt förvaltningen att formulera om 
dokumentet så att det möjliggör barnomsorg på obekväm arbetstid i en förskolelokal i 
kommunen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige fastställde den 14 november 2019 § 152 Härryda kommuns nuvarande 
placeringsföreskrifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Enligt dessa 
föreskrifter kan omsorg på övriga tider i viss mån erbjudas efter en individuell prövning. 
Föreskrifterna saknar i dagsläget kriterier för behovsprövning av rätt till omsorg på obekväm 
tid. 
  
Den 26 oktober 2022 § 205 redovisade förvaltningen ett nytt förslag på reviderade 
placeringsföreskrifter för att definiera kriterier för behovsprövning av rätt till omsorg på 
obekväm tid samt på vilka grunder behovsprövningar ska göras. I samband med detta 
beslutade välfärdsnämnden att återremittera ärendet till förvaltningen för att se över 
placeringsföreskrifterna så att kriterier för behovsprövning av rätt till omsorg på obekväm 
arbetstid speglar dagens faktiskt situation. Isolerat ska detta därför inte påverka de 
ekonomiska förutsättningarna. Vidare fick förvaltningen i uppdrag att förtydliga att 
omsorgsbehov ska lösas i familjens hem. 
  
Förvaltningen bedömer att Härryda kommun bör erbjuda omsorg på obekväm tid i enlighet 
med skollagens intentioner. Förvaltningen bedömer att omsorg på obekväm tid ska kunna 
beviljas på kvällar, helger och nätter efter individuell prövning av omsorgsbehovet. 
Förvaltningen föreslår att en behovsprövning görs enligt de kriterier som finns i förslag till 
reviderade placeringsföreskrifter. Förvaltningen bedömer vidare att en upphandling av 
barnpassningstjänster i hemmet bör genomföras. 
  
Då det i dagsläget saknas uppgifter om det totala behovet i kommunen är de framtida 
kostnaderna svårbedömda. Förvaltningen bedömer att det föreslagna tillägget om omsorg på 
obekväm tid i föreskrifterna kan göra att fler familjer uppmärksammas på att möjligheten 
finns och att kostnaderna därmed kommer att öka. 
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Beslutsunderlag 
 Välfärdsnämndens beslut 19 december 2022 § 242 Revidering av 

placeringsföreskrifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet 
 Tjänsteskrivelse 25 november 2022 
 Välfärdsnämndens beslut 26 oktober 2022 § 205 Reviderade föreskrifter för förskola, 

fritidshem och annan pedagogisk verksamhet 
 Placeringsföreskrifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet 2022 
 Placeringsföreskrifter, antagen av kommunfullmäktige 14 november 2019 § 152 
 Gällande placeringsföreskrifter med markeringar och kommentarer med anledning av 

ändringsförslag 
 Barnkonsekvensanalys 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Håkan Eriksson (KD) och Anders Halldén (L), 
i enlighet med välfärdsnämndens förslag, att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige fastställer reviderade Placeringsföreskrifter för förskola, fritidshem och 
annan pedagogisk verksamhet 2022. 
  
Patrik Linde (S) föreslår med instämmande av Marie Strid (MP), Björn Mattsson (V), Peter 
Arvidsson (SD) och Bengt Hellgren (SD) att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till 
förvaltningen för att formulera om dokumentet så att det möjliggör barnomsorg på obekväm 
arbetstid i en förskolelokal i kommunen. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Patrik 
Lindes förslag. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 14  Dnr 2022KS259 

Riktlinje för idéburet offentligt partnerskap (IOP)  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen förklarar uppdraget att ta fram riktlinje genomfört och därmed avslutat. 
  
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att följa upp och utvärdera riktlinjen 2024. 
  
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar Riktlinje för idéburet offentligt partnerskap. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 5 maj 2022 § 206 att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta 
fram förslag till riktlinje för idéburet offentligt partnerskap. Kommunstyrelsen beslutade även 
att Välfärdsnämnden samt kommunens olika råd ska ges möjlighet att yttra sig om förslaget 
innan ärendet kommer upp för beslut. 
  
Förvaltningen bedömer att uppdraget att ta fram förslag till riktlinje för idéburet offentligt 
partnerskap är fullgjort. 
  
IOP är en samverkansmodell mellan en eller flera idéburna organisationer och offentliga 
aktörer. IOP kan komma i fråga för samhällsutmaningar där flera aktörer behövs för lösningen 
och som ofta kräver långsiktigt arbete. Förvaltningens förslag till riktlinje innehåller 
anvisningar, rekommendationer och vägledningar för IOP samt en checklista för första 
bedömning. 
  
Samråd har skett med rådet för idéburna organisationer (RFIO) den 8 juni 2022 kring 
uppdragets inriktning. Kommunstyrelsens rådgivande organ har under perioden 17 augusti till 
13 oktober haft möjlighet att yttra sig över förslaget. Inlämnade synpunkter och 
förvaltningens kommentarer redovisas i bilaga. Förslaget har justerats efter inkomna 
synpunkter. 
  
Ytterligare samråd har skett med RFIO den 17 oktober utifrån förvaltningens förslag. 
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 23 november 2022 
 Riktlinje för idéburet offentligt partnerskap (IOP) 
 Rådens synpunkter och förvaltningens kommentar 
 Välfärdsnämndens beslut 19 december 2022 § 239 Riktlinje för idéburet offentligt 

partnerskap 
  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Håkan Eriksson (KD), Patrik Linde (S) och 
Martin Tengfjord (SP), att kommunstyrelsen, i enlighet med förvaltningens förslag, förklarar 
uppdraget att ta fram riktlinje genomfört och därmed avslutat samt att kommunstyrelsen 
uppdrar åt förvaltningen att följa upp och utvärdera riktlinjen 2024. 
  
Vidare föreslår Per Vorberg, med instämmande av Håkan Eriksson, Patrik Linde och Martin 
Tengfjord, att kommunstyrelsen, i enlighet med förvaltningens förslag, föreslår att 
kommunfullmäktige antar Riktlinje för idéburet offentligt partnerskap. 
  

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

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 16  Dnr 2022KS616 

Ändring av ekonomiutskottets bestämmelser  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer Bestämmelser för kommunstyrelsens ekonomiutskott med den 
ändringen att i § 6 ändra från att sektorchef undertecknar anteckningarna tillsammans med 
ordförande till att ekonomichef undertecknar anteckningarna tillsammans med ordföranden. 
  

Reservation 
Peter Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet skriftligt i bilaga 2. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 20 december 2010 § 364 att inrätta kommunstyrelsens 
ekonomiutskott för beredning av budget samt vissa andra ekonomiskt relaterade ärenden till 
styrelsen. Utskottet ska behandla personalpolitiska principfrågor, samt fullgör därtill uppgifter 
vid rekrytering av kommundirektör enligt en särskilt fastställd process. 
  
Kommunfullmäktige beslutade den 31 mars 2022 § 46 om att införa en ny politisk 
organisation enligt demokratiberedningens förslag. Den nya organisationen som träder i kraft 
den 1 januari 2023 medför att bestämmelserna för kommunstyrelsens ekonomiutskott nu 
revideras. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 1 december 2022 
 Bestämmelser för kommunstyrelsens ekonomiutskott, 1 december 2022 
 Gällande bestämmelser för kommunstyrelsens ekonomiutskott 
 Gällande bestämmelser för kommunstyrelsens ekonomiutskott med markeringar med 

anledning av ändringsförslag 
  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår, i enlighet med förvaltningens förslag, att 
kommunstyrelsen fastställer Bestämmelser för kommunstyrelsens ekonomiutskott med den 
ändringen att i § 6 ändra från att sektorchef undertecknar anteckningarna tillsammans med 
ordförande till att ekonomichef undertecknar anteckningarna tillsammans med ordföranden. 
  
Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen avslår ändringen av Bestämmelser för 
kommunstyrelsens ekonomiutskott. 
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Per 
Vorbergs förslag. 
  
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att bifalla Per Vorbergs förslag 
Nej-röst för att bifalla Peter Arvidssons förslag 
  
Med 10 ja-röster, 2 nej-röster och 1 avstår bifaller kommunstyrelsen Per Vorbergs förslag. 
Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 4. 
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2023-01-12  

 

Voteringslista: § 16 
Ärende: Ändring av ekonomiutskottets bestämmelser,  2022KS616 
 
Omröstningslista 4 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
Mikael Johannison (M), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot X   
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Gun Wågsjö (C), ledamot X   
Robert Langholz (S), ledamot X   
Anders Halldén (L), ledamot X   
Marie Strid (MP), ledamot X   
Bengt Hellgren (SD), ledamot  X  
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Björn Mattsson (V), ledamot   X 
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Resultat 10 2 1 
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2023-01-17, 2022KS616 003 

RESERVATION kommunstyrelsen i Härryda 2023-01-12 

Bestämmelser kommunstyrelsens ekonomiutskott 

Inget samråd har skett och alla ändringar är inte förankrade i demokratiberedningen. I viktiga frågor 

kommer makten koncentreras till de två kommunalråden. Ändringarna i bestämmelserna har skett 

ad hoc under hösten i samband med tillsättande av ny kommundirektör efter våra påpekanden och 

förefaller vara specialskrivna för att utestänga oss som parti på ett odemokratiskt sätt. Jag vill påpeka 

att det inte är olagligt med djupt olämpligt.  

För Sverigedemokraterna i Härryda 

Peter Arvidsson 

Bilaga 2 till protokollet, kommunstyrelsen 2023-01-12 § 16
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§ 17  Dnr 2022KS606 

Ändring av riktlinjer för kommunstyrelsens uppsiktsplikt  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen antar Riktlinjer för kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 
  
Kommunstyrelsen noterar att Riktlinjer för kommunstyrelsens uppsiktsplikt antagna den 3 
mars 2020 § 110 upphör. 
  
Kommunstyrelsen delger berörda nämnder, bolag och kommunalförbund beslutet. 
  

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

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen antog den 3 mars 2020 § 110 Riktlinjer för kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 
Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 1 § kommunallagen (2017:725), KL, utöva uppsikt över 
kommunens nämnder, bolag, kommunalförbund, och den avtalssamverkan som sker enligt 9 
kap. § 37. 
  
Riktlinjerna är till för att tydliggöra hur kommunstyrelsen fullgör sitt ansvar, underlätta vid 
planering av uppsikt samt klargöra förväntningarna på kommunstyrelsen, nämnder och bolag. 
  
Kommunfullmäktige beslutade den 31 mars 2022 § 46 om att införa en ny politisk 
organisation enligt demokratiberedningens förslag. Den nya organisationen som träder i kraft 
den 1 januari 2023 innebär att skrivelsen i det av kommunstyrelsen antagna dokumentet 
Riktlinjer för kommunstyrelsens uppsiktsplikt behöver ändras så att dokumentet speglar den 
nya organisationen. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 5 december 2022 
 Riktlinjer för kommunstyrelsens uppsiktsplikt, 1 december 2022 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 18  Dnr 2022KS596 

Reglemente för valnämnden  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen förslag till beslut i kommunfullmäktige, i enlighet med valnämndens 
förslag 
Kommunfullmäktige fastställer Reglemente för valnämnden. 
 
Kommunfullmäktige upphäver Reglemente för valnämnden fastställt av kommunfullmäktige 
den 17 oktober 2019 § 140. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Den 31 mars 2022 § 46 beslutade kommunfullmäktige att fastställa en ny politisk organisation 
i enlighet med förslag från beredningen för demokratifrågor. Vidare gav fullmäktige 
kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på nya styrdokument samt förslag på ändringar 
i befintliga styrdokument med anledning av ny politisk organisation. 
  
Kommunstyrelsen gav den 5 maj 2022 § 207 ekonomiutskottet i uppdrag att bereda ärendena 
kopplade till kommunstyrelsens uppdrag. I samband med detta arbete har även reglementet 
för valnämnden setts över. 

 
Beslutsunderlag 

 Valnämndens beslut 5 december 2022 § 34 
 Tjänsteskrivelse 21 november 2022 
 Förslag till reglemente för valnämnden, 21 november 2022 
 Förslag till reglemente för valnämnden – med kommentarer 
 Förslag till kommungemensamt reglemente, 6 oktober 2022 
 Reglemente för valnämnden, fastställt av kommunfullmäktige den 17 oktober 2019 § 

140 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 19  Dnr 2022KS611 

Kommunstyrelsens plan för intern kontroll 2023  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen antar Kommunstyrelsens plan för intern kontroll 2023. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt reglementet för intern kontroll, antaget av kommunfullmäktige den 17 december 
2018 § 213, ska kommunstyrelsen årligen upprätta en plan för intern kontroll. 
  
Förvaltningen har genomfört en riskidentifiering där risker bedömts och värderats utifrån 
sannolikhet och konsekvens. Befintliga åtgärder samt tillkommande åtgärder för att undanröja 
eller förebygga riskerna har kartlagts. Utifrån denna riskidentifiering har sedan ett antal 
riskområden valts ut för att vara föremål för intern kontroll, det vill säga en kontroll av att 
åtgärderna för att undanröja eller förebygga risken, fungerar som avsett. 
 
I planen för intern kontroll föreslås kommunstyrelsen sex riskområden att kontrollera under 
2023. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse den 1 december 2022 
 Kommunstyrelsens plan för intern kontroll 2023, 5 december 2022 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 20  Dnr 2022KS619 

Ändring av firmateckning  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen utser följande personer som äger rätt att teckna Härryda kommuns firma 
från och med 2023-01-17. 
 
Bank, checkräkning, plusgiro och skatteredovisning 
 
Någon av följande: kommundirektör Peter Lönn eller ekonomichef Oskar Nilsson eller 
redovisningschef Helena Hatheyer eller budgetcontroller Helena Lundqvist eller ekonom 
Helén Sjölund eller kommunstyrelsens ordförande Per Vorberg med kontrasignation av någon 
av följande: administratör Jennie Andersson eller administratör Serena Rezai eller 
administratör Amanda Hassléus eller ekonom Karin Höglund. 
 
Firmateckning i övriga ärenden 
 
Kommunstyrelsens ordförande Per Vorberg eller kommunstyrelsens andre vice ordförande 
Patrik Linde med kontrasignation av kommundirektör Peter Lönn med ekonomichef Oskar 
Nilsson som ersättare. 
  
 

Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av personalförändringar i förvaltningen behöver kommunstyrelsen fatta nytt 
beslut om firmatecknare för Härryda kommun. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 5 december 2022 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 21  Dnr 2022KS617 

Val av ständig justerare i kommunstyrelsen för mandatperioden 
2023–2026  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen utser 2:e vice ordförande till ständig justerare av kommunstyrelsens 
protokoll. Om 2:e vice ordförande inte närvarar på sammanträdet ska kommunstyrelsen utse 
annan ledamot eller tjänstgörande ersättare. 
  

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

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 5 november 2020 § 420 att utse kommunstyrelsens 2:e vice 
ordförande till ständig justerare för kommunstyrelsens protokoll. 
  
I och med ny mandatperiod för kommunstyrelsen bör ny ständig justerare utses för 
mandatperioden 2023–2026. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 1 december 2022 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Mikael Johannison (M) att kommunstyrelsen 
utser 2:e vice ordförande till ständig justerare av kommunstyrelsens protokoll samt om 2:e 
vice ordförande inte närvarar på sammanträdet ska kommunstyrelsen utse annan ledamot eller 
tjänstgörande ersättare. 
  
Peter Arvidsson (SD) föreslår med instämmande av Bengt Hellgren (SD) att 
kommunstyrelsen avslår Per Vorbergs förslag om att kommunstyrelsen utser 2:e vice 
ordförande till ständig justerare av kommunstyrelsens protokoll samt om 2:e vice ordförande 
inte närvarar på sammanträdet ska kommunstyrelsen utse annan ledamot eller tjänstgörande 
ersättare. 
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Per 
Vorbergs förslag. 
  
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att bifalla Per Vorbergs förslag 
Nej-röst för att bifalla Peter Arvidssons förslag 
  
Med 10 ja-röster, 2 nej-röster och 1 avstår bifaller kommunstyrelsen Per Vorbergs förslag. 
Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 5. 
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2023-01-12  

 

Voteringslista: § 21 
Ärende: Val av ständig justerare i kommunstyrelsen för mandatperioden 2023–2026,  
2022KS617 
 
Omröstningslista 5 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
Mikael Johannison (M), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande   X 
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot X   
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Gun Wågsjö (C), ledamot X   
Robert Langholz (S), ledamot X   
Anders Halldén (L), ledamot X   
Marie Strid (MP), ledamot X   
Bengt Hellgren (SD), ledamot  X  
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Björn Mattsson (V), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Resultat 10 2 1 
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2023-01-17, 2022KS 617 101 

RESERVATION kommunstyrelsen i Härryda 2023-01-12 

Val av ständig justerare i kommunstyrelsen för mandatperioden 2023–2026 

Ordningen som varit senaste mandatperioden har inte fungerat. Det finns minst två exempel på att 

justeringen varit felaktig. I inledningen på KS 2023-01-12 var jag tvungen att korrigera KSO i hans 

felaktiga instruktion om att man måste säga under mötet om reservationen skall vara skriftlig för att 

reservationen skriftligen ska tas med i protokollet. Något sådant krav finns inte i arbetsordningen. 

Tidigare felaktiga justeringar från i hösten 2022 (utdrag ur rättelsemail) 

I ovan fall har rättelse gjorts efter mitt påpekande. Vi kan dock inte ha den ordningen att inte 

oppositionen får möjlighet att se protokollet innan det publiceras på kommunens anslagstavla. Det 

då allmänhet, intressenter och press faktiskt läser protokoll och bildar sig en uppfattning om 

ställningstaganden utifrån vad som står i protokollen. 

I ärendet om tillsättande av ny kommundirektör den 21:e december 2022 förefaller det varit politiska 

ställningstaganden som gjorde att jag inte fick med reservationen i protokollet. Det trots att jag 

anmälde under mötet, skickade in reservationen i systemet under pågående möte och mailade in 

reservationen innan justering. För protokollet löd reservationen: 

För Sverigedemokraterna i Härryda 

Peter Arvidsson 

Bilaga 3 till protokollet, kommunstyrelsen 2023-01-12 § 21
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2023-01-12 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 22  Dnr 2022KS499 

Val av ledamöter till kommunstyrelsens ekonomiutskott 2023-2026  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen utser följande till ledamöter till kommunstyrelsens ekonomiutskott under 
mandatperioden 2023-2026. 
  
Per Vorberg (M) 
Patrik Linde (S) 
Mikael Johannison (M) 
Gun Wågsjö (C) 
Marie Strid (MP) 
  
Kommunstyrelsen utser Per Vorberg (M) till ordförande för kommunstyrelsens 
ekonomiutskott under mandatperioden 2023-2026. 
  
Kommunstyrelsen utser Patrik Linde (S) till vice ordförande för kommunstyrelsens 
ekonomiutskott under mandatperioden 2023-2026. 
  

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

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska välja 5 ledamöter, varav en ordförande och en vice ordförande till 
kommunstyrelsens ekonomiutskott för mandatperioden 2023-2026. 
  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Val av ledamöter till kommunstyrelsens ekonomiutskott 
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen utser följande till ledamöter i 
kommunstyrelsens ekonomiutskott för mandatperioden 2023-2026. 
  
Per Vorberg (M) 
Patrik Linde (S) 
Mikael Johannison (M) 
Gun Wågsjö (C) 
Marie Strid (MP) 
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Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen utser följande till ledamöter i 
kommunstyrelsens ekonomiutskott för mandatperioden 2023-2026. 
  
Per Vorberg (M) 
Patrik Linde (S) 
Gun Wågsjö (C) 
Marie Strid (MP) 
Peter Arvidsson (SD) 
  
Val av ordförande till kommunstyrelsens ekonomiutskott 
Patrik Linde (S) föreslår att kommunstyrelsen utser Per Vorberg (M) till ordförande 
för kommunstyrelsens ekonomiutskott. 
  
Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen utser Patrik Linde (S) till ordförande 
för kommunstyrelsens ekonomiutskott. 
  
Patrik Linde (S) avsäger sig nomineringen till ordförande för kommunstyrelsens 
ekonomiutskott. 
  
Val av vice ordförande till kommunstyrelsens ekonomiutskott 
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen utser Patrik Linde (S) till vice ordförande 
för kommunstyrelsens ekonomiutskott. 
  

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl. 19:58 - 20:13 
  

Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att han kommer behandla val av ledamöter först, därefter val av 
ordförande och sist val av vice ordförande. 
  
Val av ledamöter till kommunstyrelsens ekonomiutskott 
Omröstning begärs. Omröstningen är sluten eftersom ärendet avser val. 
  
Kommunstyrelsen utser Per Vorberg (M), Patrik Linde (S) och Peter Arvidsson (SD) som 
rösträknare. Rösträknarna kontrollerar att valurnan är tom. De röstande avger efter upprop 
sina valsedlar i valurnan. 
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Omröstningsresultat 
Med 11 röster för Per Vorbergs förslag och 2 röster för Peter Arvidssons förslag beslutar 
kommunstyrelsen att utse Per Vorberg (M), Patrik Linde (S), Mikael Johannison (M), Gun 
Wågsjö (C) och Marie Strid (MP) till ledamöter i kommunstyrelsens ekonomiutskott under 
mandatperioden 2023-2026. 
  
Val av ordförande till kommunstyrelsens ekonomiutskott 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan bifalla Patrik Lindes förslag och finner att så 
sker. 
  
Val av vice ordförande till kommunstyrelsens ekonomiutskott 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan bifalla Per Vorbergs förslag och finner att så 
sker. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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2023-01-17,  

RESERVATION kommunstyrelsen i Härryda 2023-01-12 

Val av ledamöter till kommunstyrelsens ekonomiutskott 2023-2026 

Ledamöterna i ekonomiutskottet speglar inte den politiska majoritetens sammansättning i 

kommunfullmäktige. Det är en röd-grön budget, med stöd av Sverigedemokraterna, som är beslutad 

vilket bör speglas i sammansättningen av kommunala organ.  

Vi föreslog under mötet att Patrik Linde (S) skulle vara ordförande i ekonomiutskottet men han 

avsade sig nomineringen. Som ordförande i ekonomiutskottet har man stor makt att välja vilka 

ärenden som behandlas. Då fullmäktige genom majoritetsbeslut klubbat röd-grön budget är det 

anmärkningsvärt Patrik Linde (S) inte vill axla rollen. 

För Sverigedemokraterna i Härryda 

Peter Arvidsson 

Bilaga 4 till protokollet, kommunstyrelsen 2023-01-12 § 22
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§ 23  Dnr 2022KS499 

Val av ledamöter till rådet för tillgänglighet och delaktighet 2023-
2026  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen utser följande till ledamöter i rådet för tillgänglighet och delaktighet för 
mandatperioden 2023-2026. 
  
Eva Karlsson (M) 
Gun Wågsjö (C) 
Steinar Walsö-Kanstad (KP) 
Kajsa Lackovic (S) 
Björn Mattson (V) 
  
Kommunstyrelsen utser Eva Karlsson (M) till ordförande i rådet för tillgänglighet och 
delaktighet för mandatperioden 2023-2026. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska välja 5 ledamöter, varav en ordförande till rådet för tillgänglighet och 
delaktighet för mandatperioden 2023-2026. 
  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen utser följande till ledamöter i rådet för 
tillgänglighet och delaktighet för mandatperioden 2023-2026 
  
Eva Karlsson (M) 
Gun Wågsjö (C) 
Steinar Walsö-Kanstad (KP) 
Kajsa Lackovic (S) 
Björn Mattson (V) 
  
Vidare föreslår Per Vorberg att kommunstyrelsen utser Eva Karlsson till ordförande i rådet för 
tillgänglighet och delaktighet för mandatperioden 2023-2026. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag och finner att så sker. 
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Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 24  Dnr 2022KS499 

Val av ledamöter till pensionärsrådet 2023-2026  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen utser följande till ledamöter i pensionärsrådet för mandatperioden 2023-
2026. 
  
Kersti Lagergren (M) 
Tommy Brundin (M) 
Lars Klokkevold Landrö (KD) 
Ulla-Karin Johansson (S) 
Gunilla Wathne (S) 
  
Kommunstyrelsen utser Kersti Lagergren (M) till ordförande i 
pensionärsrådet för mandatperioden 2023-2026. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska välja 5 ledamöter, varav en ordförande till pensionärsrådet för 
mandatperioden 2023-2026. 
  
Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att utse följande till ledamöter i 
pensionärsrådet för mandatperioden 2023-2026 
  
Kersti Lagergren (M) 
Tommy Brundin (M) 
Lars Klokkevold Landrö (KD) 
Ulla-Karin Johansson (S) 
Gunilla Wathne (S) 
  
Vidare föreslår Per Vorberg att kommunstyrelsen utser Kersti Lagergren till ordförande i 
pensionärsrådet för mandatperioden 2023-2026. 
  
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag och finner att så sker. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 25  Dnr 2022KS499 

Val av ledamöter till rådet för idéburna organisationer 2023-2026  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen utser följande till ledamöter i rådet för idéburna organisationer för 
mandatperioden 2023-2026. 
  
Håkan Eriksson (KD) 
Sven Karlsson (M) 
Lennart Winqvist (SP) 
Kristin Arplöw (S) 
Gunnar Ekeroth (MP) 
  
Kommunstyrelsen utser Håkan Eriksson (KD) till ordförande i rådet för idéburna 
organisationer för mandatperioden 2023-2026. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska välja 5 ledamöter, varav en ordförande till rådet för idéburna 
organisationer för mandatperioden 2023-2026. 
  
Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att utse följande till ledamöter i rådet 
för idéburna organisationer för mandatperioden 2023-2026 
  
Håkan Eriksson (KD) 
Sven Karlsson (M) 
Lennart Winqvist (SP) 
Kristin Arplöw (S) 
Gunnar Ekeroth (MP) 
  
Vidare föreslår Per Vorberg att kommunstyrelsen utser Håkan Eriksson till ordförande i rådet 
för idéburna organisationer för mandatperioden 2023-2026. 
  
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag och finner att så sker. 
 

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

Sammanträdesdatum 
2023-01-12 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 26  Dnr 2022KS499 

Val av representanter till brottsförebyggande rådet 2023-2026  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen utser följande till representanter i brottsförebyggande rådet för 
mandatperioden 2023-2026. 
  
Per Vorberg (M) 
Mikael Johannison (M) 
Patrik Linde (S) 
  

Reservation 
Peter Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska välja representanter till brottsförebyggande rådet för mandatperioden 
2023-2026. 
  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen utser Per Vorberg (M), Mikael Johannison (M) 
och Patrik Linde (S) till representanter i brottsförebyggande rådet för mandatperioden 2023-
2026. 
  
Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att en bred parlamentarisk 
representation bör finnas i BRÅ och personer från alla block bör vara representerade i och 
med den nya lagstiftningen. 
  

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl. 20:38-20:40 
  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Per 
Vorbergs förslag.  
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Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 27  Dnr 2022KS499 

Val av representanter till ungdomsrådet 2023-2026  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen utser följande till representanter i ungdomsrådet för mandatperioden 2023-
2026. 
  
Per Vorberg (M) 
Patrik Linde (S) 
Sven Karlsson (M) 
Nora Källström (C) 
Valentina Vokshi (L) 
Magnus Larsson (KD) 
Anders Stomberg (SP) 
Erik Andersson (KP) 
Kristin Arplöw (S) 
Stina Palmeby (MP) 
Elin Remme (V) 
Heinz Guth (SD) 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska välja representanter till ungdomsrådet. 
  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen utser följande till representanter i 
ungdomsrådet för mandatperioden 2023-2026. 
  
Per Vorberg (M) 
Patrik Linde (S) 
Sven Karlsson (M) 
Nora Källström (C) 
Valentina Vokshi (L) 
Magnus Larsson (KD) 
Anders Stomberg (SP) 
Erik Andersson (KP) 
Kristin Arplöw (S) 
Stina Palmeby (MP) 
Elin Remme (V) 
Heinz Guth (SD) 
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Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag och finner att så sker.  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 28  Dnr 2022KS499 

Val av ombud i kommunforskning i Västsverige KFI 2023-2026  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen utser Per Vorberg (M) till ombud för kommunforskning i Västsverige KFI 
för mandatperioden 2023-2026. Kommunstyrelsen noterar att Härryda kommun även 
representeras av kommundirektören. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska välja ombud till kommunforskning i Västsverige KFI för 
mandatperioden 2023-2026. Tillsammans med ombudet representeras Härryda kommun av 
kommundirektören. 
  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen utser Per Vorberg (M) till ombud för 
kommunforskning i Västsverige KFI för mandatperioden 2023-2026 samt att 
kommunstyrelsen noterar att Härryda kommun även representeras av kommundirektören. 
  

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

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 29  Dnr 2022KS499 

Val av ombud och ersättare i Kommuninvest ekonomisk förening 
2023-2026  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen utser Per Vorberg (M) som ombud till Kommuninvest ekonomisk förening 
för mandatperioden 2023-2026. 
  
Kommunstyrelsen utser Mikael Johannison (M) som ersättare till Kommuninvest ekonomisk 
förening för mandatperioden 2023-2026. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska välja ett ombud och en ersättare i Kommuninvest ekonomisk förening 
för mandatperioden 2023-2026. 
  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Val av ombud 
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen utser Per Vorberg (M) som ombud 
till Kommuninvest ekonomisk förening för mandatperioden 2023-2026. 
  
Val av ersättare 
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen utser Mikael Johannison (M) som ersättare 
till Kommuninvest ekonomisk förening för mandatperioden 2023-2026. 
  

Beslutsgång 
Val av ombud 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag och finner att så sker. 
  
Val av ersättare 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag och finner att så sker. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 30  Dnr 2022KS499 

Val av representanter till Renova AB:s ägarråd 2023-2026  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen utser Per Vorberg (M) och Patrik Linde (S) till representanter till Renova 
AB:s ägarråd för mandatperioden 2023-2026. 
  

Reservation 
Peter Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska välja 2 representanter till Renova AB:s ägarråd för 
mandatperioden 2023-2026. 
  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen utser Per Vorberg (M) och Patrik Linde (S) 
till representanter till Renova AB:s ägarråd för mandatperioden 2023-2026. 
  
Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen utser Per Vorberg (M) och Peter 
Arvidsson (SD) till representanter till Renova AB:s ägarråd för mandatperioden 2023-2026. 
  

Beslutsgång 
Omröstning begärs. Omröstningen är sluten eftersom ärendet avser val. 
  
Kommunstyrelsen utser Per Vorberg (M), Patrik Linde (S) och Peter Arvidsson (SD) som 
rösträknare. Rösträknarna kontrollerar att valurnan är tom. De röstande avger efter upprop 
sina valsedlar i valurnan. 
  
Omröstningsresultat 
Med 11 röster för Per Vorbergs förslag, 1 röst för Peter Arvidssons förslag och 1 ogiltig röst 
beslutar kommunstyrelsen att utse Per Vorberg (M) och Patrik Linde (S) till representanter till 
Renova AB:s ägarråd för mandatperioden 2023-2026. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 31  Dnr 2022KS499 

Val av representanter till Gryaabs ägarråd 2023-2026  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen utser Per Vorberg (M) och Patrik Linde (S) till representanter till Gryaabs 
ägarråd för mandatperioden 2023-2026. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska välja 2 representanter till till Gryaabs ägarråd för mandatperioden 
2023-2026. 
  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen utser Per Vorberg (M) och Patrik Linde (S) 
till representanter till Gryaabs ägarråd för mandatperioden 2023-2026. 
  

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

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 32  Dnr 2022KS499 

Val av representanter till Förbos ägarråd 2023-2026  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen utser Per Vorberg (M) och Patrik Linde (S) till representanter till Förbos 
ägarråd för mandatperioden 2023-2026. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska välja 2 representanter till Förbos ägarråd för mandatperioden 2023-
2026. 
  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen utser Per Vorberg (M) och Patrik Linde (S) 
till representanter till Förbos ägarråd för mandatperioden 2023-2026. 
  

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

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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2023-01-12 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 33  Dnr 2022KS499 

Val av ledamot till Förvaltningshögskolans råd för utbildning och 
forskning (kolv) 2023-2026  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen utser Anders G Högmark (M) till ledamot till Förvaltningshögskolans råd 
för utbildning och forskning (kolv) för mandatperioden 2023-2026. Kommunstyrelsen noterar 
att Härryda kommun även representeras av kommundirektören. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska välja ledamot till Förvaltningshögskolans råd för utbildning och 
forskning (kolv) för mandatperioden 2023-2026. Tillsammans med ledamoten representeras 
Härryda kommun av kommundirektören. 
  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen utser Anders G Högmark (M) till ledamot till 
Förvaltningshögskolans råd för utbildning och forskning (kolv) för mandatperioden 2023-
2026 samt att kommunstyrelsen noterar att Härryda kommun även representeras 
av kommundirektören. 
  

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

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 34  Dnr 2022KS499 

Val av ledamot till Airport Region Conference ARC för perioden 
2023-2026  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen utser Per Vorberg (M) till ledamot i Airport Region Conference ARC för 
mandatperioden 2023-2026. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska välja ledamot till Airport Region Conference ARC för mandatperioden 
2023-2026. 
  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen utser Per Vorberg (M) till ledamot i Airport 
Region Conference ARC för mandatperioden 2023-2026. 
  

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

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 35  Dnr 2022KS473 

Köp av sporthall i Mölnlycke fabriker  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att, i enlighet med kommunfullmäktiges 
återremiss, redovisa svar på var i kommunen behovet av en ny idrottshall är störst, samt vad 
en idrottshall som vi låter bygga på kommunal mark kostar. Redovisningen ska vara klar att 
hanteras på kommunstyrelsens sammanträde 9 februari 2023. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 15 december 2022 § 222 att återremittera ärendet om köp 
av sporthall i Mölnlycke fabriker till kommunstyrelsen för att ta fram svar på var i kommunen 
behovet av en ny idrottshall är störst, samt vad en idrottshall som vi låter bygga på kommunal 
mark kostar. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunfullmäktiges beslut 15 december 2022 § 222 Köp av sporthall i Mölnlycke 

fabriker 
  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Patrik Linde (S), Marie Strid (MP) och Björn 
Mattson (V) att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att i enlighet med 
kommunfullmäktiges återremiss, redovisa svar på var i kommunen behovet av en ny 
idrottshall är störst, samt vad en idrottshall som vi låter bygga på kommunal mark kostar. 
Samt att redovisningen ska vara klar att hanteras på kommunstyrelsens sammanträde 9 
februari 2023. 
  

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

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 36  Dnr 2023KS4 

Initiativärende om uppdrag till ekonomiutskottet EKU om att bereda 
frågan om strategisk plan för mandatperioden  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar åt ekonomiutskottet (EKU) att bereda frågan om strategisk plan för 
mandatperioden. 
  

Reservation 
Peter Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Per Vorberg (M) och Patrik Linde (S) har initierat ett ärende om att kommunstyrelsen ska 
uppdra åt ekonomiutskottet att bereda frågan om strategisk plan för mandatperioden. 
  

Beslutsunderlag 
 Initiativärende om uppdrag till ekonomiutskottet EKU om att bereda frågan om 

strategisk plan för mandatperioden daterat 5 januari 2023 
  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Patrik Linde (S) att kommunstyrelsen ger 
ekonomiutskottet EKU i uppdrag att bereda frågan om strategisk plan för mandatperioden. 
  
Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen avslår Per Vorbergs förslag. 
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Per 
Vorbergs förslag. 
  
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att bifalla Per Vorbergs förslag 
Nej-röst för att bifalla Peter Arvidssons förslag 
  
Med 11 ja-röster och 2 nej-röster bifaller kommunstyrelsen Per Vorbergs förslag. Hur var och 
en röstade framgår av omröstningslista 6. 
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2023-01-12  

 

Voteringslista: § 36 
Ärende: Initiativärende om uppdrag till ekonomiutskottet EKU om att bereda frågan om 
strategisk plan för mandatperioden,  2023KS4 
 
Omröstningslista 6 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
Mikael Johannison (M), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot X   
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Gun Wågsjö (C), ledamot X   
Robert Langholz (S), ledamot X   
Anders Halldén (L), ledamot X   
Marie Strid (MP), ledamot X   
Bengt Hellgren (SD), ledamot  X  
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Björn Mattsson (V), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Resultat 11 2 0 
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§ 37  Dnr 2023KS5 

Initiativärende om uppdrag om framtagande av nya riktlinjer för 
markanvisningstävlingar  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att ta fram förslag på nya riktlinjer och principer 
för markanvisningstävlingar. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Per Vorberg (M) och Patrik Linde (S) har initierat ett ärende om att kommunstyrelsen ska 
uppdra åt förvaltningen att ta fram förslag på nya riktlinjer och principer för 
markanvisningstävlingar. 
  

Beslutsunderlag 
 Initiativärende om uppdrag om framtagande av nya riktlinjer för 

markanvisningstävlingar daterat 5 januari 2023 
  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Patrik Linde (S) att kommunstyrelsen ger 
förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på nya riktlinjer och principer för 
markanvisningstävlingar. 
  

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

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

63 / 89



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2023-01-12 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 38  Dnr 2023KS18 

Initiativärende om redovisning av hur arbetet med vinterväghållning 
och samverkan mellan Trafikverket och Västtrafik sker inom 
Härryda kommuns geografiska område  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att bjuda in företrädare för Trafikverket och 
Västtrafik för att informera kommunstyrelsen om hur vinterväghållning och kommunikation 
sker dem emellan. Detta med fokus på vägar i Härryda Kommun som Trafikverket ansvarar 
för och som trafikeras av Västtrafik, exempel på frågeställningar: 
  

 Vägklassningar, grunder för sådan och konsekvens i form av vinterväghållning 
 Hur förebyggande vinterväghållning hanteras av respektive ansvarig 
 Hur kommunikation mellan Trafikverket, Västtrafik och Härryda kommun sker 
 Vad Västtrafik baserar sina tillfälliga linjeindragningar på och hur Västtrafik 

kommunicerar sådana förändringar med skolor, elever och föräldrar 
 Hur Västtrafik hanterar ersättningstrafik när en linje blir tillfälligt indragen hel dag 

eller del av dag 
  
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att presentera en kompletterande redovisning av 
hur kommunen sköter vinterväghållningen på GC-banor och samordnar med Trafikverket och 
angränsande kommuner. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Mikael Johannison (M) har initierat ett ärende om redovisning av hur arbetet med 
vinterväghållning och samverkan mellan Trafikverket och Västtrafik sker inom Härryda 
kommuns geografiska område. 
  

Beslutsunderlag 
 Initiativärende om redovisning av hur arbetet med vinterväghållning och samverkan 

mellan Trafikverket och Västtrafik sker inom Härryda kommuns geografiska område 
daterat 9 januari 2023 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Mikael Johannison (M) föreslår med instämmande av Patrik Linde (S), Anders Halldén (L) att 
kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att bjuda in företrädare för Trafikverket och 
Västtrafik för att informera kommunstyrelsen om hur vinterväghållning och kommunikation 
sker dem emellan. Detta med fokus på vägar i Härryda Kommun som Trafikverket ansvarar 
för och som trafikeras av Västtrafik, exempel på frågeställningar: 
  

 Vägklassningar, grunder för sådan och konsekvens i form av vinterväghållning. 
 Hur förebyggande vinterväghållning hanteras av respektive ansvarig. 
 Hur kommunikation mellan Trafikverket, Västtrafik och Härryda kommun sker. 
 Vad Västtrafik baserar sina tillfälliga linjeindragningar på och hur Västtrafik 

kommunicerar sådana förändringar med skolor, elever och föräldrar. 
 Hur Västtrafik hanterar ersättningstrafik när en linje blir tillfälligt indragen hel dag 

eller del av dag. 
  
Marie Strid (MP) föreslår med instämmande av Mikael Johannison (M), Patrik Linde (S), 
Anders Halldén (L) och Peter Arvidsson (SD) att kommunstyrelsen bifaller Mikael 
Johannisons förslag med tillägget att förvaltningen presenterar en kompletterande redovisning 
av hur kommunen sköter vinterväghållningen på GC-banor och samordnar med Trafikverket 
och angränsande kommuner. 
  

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl. 21:12 - 21:16 
  

Beslutsgång 
Mikael Johannisons förslag till beslut 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Mikael Johannisons förslag och finner att så 
sker. 
  
Marie Strids tilläggsyrkande 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Marie Strids tilläggsförslag och finner att så 
sker. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 39  Dnr 2022KS292 

Svar på medborgarförslag om utegym samt hinderbana  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2022 § 95 att till kommunstyrelsen remittera 
medborgarförslag om utegym samt hinderbana. Kommunstyrelsen fick även i uppdrag att 
besluta i ärendet.  
  
Förslagsställaren anser att det bör byggas ett utegym samt hinderbana i anslutning till 
Sjöholmens badplats vid Landvettersjön. Genom detta förslag anser förslagsställaren att 
Landvetter kommer bli mer attraktivt som besöksmål.  
  
Vid den aktuella platsen finns i dagsläget, förutom en tillgänglighetsanpassad badplats och 
kiosk, även en aktivitetspark med tennis- och padelbanor samt äventyrsgolf. 
Kommunstyrelsen beslutade den 18 november 2021 § 423 att bevilja ett medborgarförslag om 
att platsen även ska kompletteras med redskap för balansträning. Redskapen kommer att 
uppföras av förvaltningen under 2023.  
  
Investeringskostnaden för ett utegym uppgår till ca 400 tkr förutsatt att inga markarbeten 
behöver genomföras. När det gäller hinderbanor har förvaltningen inte uppfört några sådana. 
Enligt uppgift från Rävlanda samhällsförening, som uppfört en hinderbana, uppgick 
kostnaden för virke, makadam och spån till 85 tkr. Tillverkning och grävarbeten utfördes med 
ideella krafter. Kostnaden för såväl utegym som hinderbana påverkas mycket av vilket 
markarbete som behöver utföras. För såväl utegym som hinderbana tillkommer 
driftskostnader. 
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Förvaltningen bedömer att det i området redan finns ett utbud som möjliggör fysisk aktivitet i 
flera former. Dessutom kommer redskap för balansträning att uppföras under 2023. Att 
dessutom uppföra utegym och hinderbana skulle medföra kostnader för såväl investering som 
drift och underhåll. Förvaltningen bedömer därmed att byggnation av utegym och hinderbana 
vid Sjöholmens badplats inte ska prioriteras. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 2 november 2022 
 Medborgarförslag om utegym samt hinderbana 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 40  Dnr 2022KS418 

Svar på medborgarförslag om att skapa blommande vägkanter och 
ängar  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget besvarat. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 22 september 2022 § 108 att remittera ett 
medborgarförslag om att skapa blommande vägkanter och ängar till kommunstyrelsen och 
uppdrog åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet. Förslagsställaren vill att kommunen skapar 
blommande vägkanter och ängar i syfte att främja bin och andra pollinatörer som bidrar till 
den biologiska mångfalden.  
  
Förvaltningen arbetar redan aktivt med att skapa blommande ängar och vägkanter på en rad 
platser runtom i kommunen. Arbetet utgår från inriktningen i verksamhetsplan 2022–2024 om 
att grönska och skötsel i kommunens skol-, park- och centrummiljö ska utformas för att bidra 
till biologisk mångfald. I Hällingsjö, Landvetter och Mölnlycke har gräsytor i park- och 
centrummiljö tillåtits växa ut till att bilda ängar och på vissa platser har även ängsblommor 
och växter planterats in.  
  
Sedan 2021 arbetar förvaltningen även med att utveckla blommande vägkanter längs vägar 
och gång- och cykelbanor i kommunens olika tätorter. Arbetet planeras att utökas till att 
omfatta fler ytor och platser under nästa år.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 16 november 2022  
 Medborgarförslag om att skapa blommande vägkanter och ängar  
 Trafikverket översiktskarta – Artrika vägmiljöer inom Härryda kommun  

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 41  Dnr 2022KS658 

Initiativärende om byggbar mark för idrottshall/ar i Härryda 
kommun  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen avslår förslaget i initiativärendet. 
  

Reservation 
Peter Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet skriftligt i bilaga 5. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Peter Arvidsson (SD) har initierat ett ärende om byggbar mark för idrottshall/ar i Härryda 
kommun. Kommunstyrelsen bordlade ärenden på sammanträdet den 21 december 2022 § 469. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsen beslut 21 december 2022 § 469 Initiativärende om byggbar mark 

för idrottshall/ar i Härryda kommun 
 Initiativärende om byggbar mark för idrottshall/ar i Härryda kommun daterat 21 

december 2022 
  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen ger i uppdrag till förvaltningen att vid 
nästa ordinarie kommunstyrelsemöte 2023-02-09 presentera förslag på lämpliga fastigheter att 
uppföra idrottshall/ar på. 
  
Patrik Linde (S) föreslår med instämmande av Per Vorberg (M) att kommunstyrelsen avslår 
Peter Arvidsson förslag. 
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Patrik 
Lindes förslag. 
  
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att bifalla Patrik Lindes förslag 
Nej-röst för att bifalla Peter Arvidssons förslag 
  
Med 11 ja-röster och 2 nej-röst bifaller kommunstyrelsen Patrik Lindes förslag. Hur var och 
en röstade framgår av omröstningslista 7. 
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2023-01-12  

 

Voteringslista: § 41 
Ärende: Initiativärende om byggbar mark för idrottshall/ar i Härryda kommun,  2022KS658 
 
Omröstningslista 7 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
Mikael Johannison (M), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot X   
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Gun Wågsjö (C), ledamot X   
Robert Langholz (S), ledamot X   
Anders Halldén (L), ledamot X   
Marie Strid (MP), ledamot X   
Bengt Hellgren (SD), ledamot  X  
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Björn Mattsson (V), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Resultat 11 2 0 
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2023-01-17, 2022KS658 

RESERVATION kommunstyrelsen i Härryda 2023-01-12 

Initiativärende om byggbar mark för idrottshall/ar i Härryda 

kommun 

Vi konstaterar att det saknas vilja från de övriga partierna att ens utreda frågan om alternativ till att 

köpa idrottshallen med tillhörande korridor av Wallenstam, för protokollet finns initiativet i sin 

helhet nedan. 

För Sverigedemokraterna i Härryda 

Peter Arvidsson 

Bilaga 5 till protokollet, kommunstyrelsen 2023-01-12 § 41
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§ 42  Dnr 2022KS657 

Initiativärende om P-hustomten, Mölnlycke  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Peter Arvidsson (SD) har initierat ett ärende om om P-hustomten, Mölnlycke. 
Kommunstyrelsen bordlade ärenden på sammanträdet den 21 december 2022 § 468. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsen beslut 21 december 2022 § 468 Initiativärende om P-hustomten, 

Mölnlycke 
 Initiativärende om P-hustomten, Mölnlycke daterat 21 december 2022 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Arvidsson (SD) föreslår med instämmande av Patrik Linde (S) att kommunstyrelsen 
bordlägger ärendet. 
  

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl. 21:27 - 21:44 
  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Peter Arvidssons förslag och finner att så 
sker. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 43  Dnr 2022KS656 

Initiativärende om hyra idrottshall i Mölnlycke fabriker  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen avslår förslaget i initiativärendet. 
  

Reservation 
Peter Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Peter Arvidsson (SD) har initierat ett ärende om hyra idrottshall i Mölnlycke fabriker. 
Kommunstyrelsen bordlade ärenden på sammanträdet den 21 december 2022 § 467. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsen beslut 21 december 2022 § 467 Initiativärende om hyra idrottshall i 

Mölnlycke fabriker 
 Initiativärende om hyra idrottshall i Mölnlycke fabriker daterat 21 december 2022 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen ger i uppdrag till förvaltningen att 
förhandla med Wallenstam med syfte att hyra aktuell idrottshall med tidsbegränsning så snart 
den är färdigställd samt att kommunstyrelsen ger i uppdrag till förvaltningen att återrapportera 
resultat och eventuellt utkast till tillfälligt hyresavtal på ordinarie 
kommunstyrelsesammanträde 2023-02-09. 
  
Patrik Linde (S) föreslår med instämmande av Per Vorberg (M), Mikael Johannison (M), 
Håkan Eriksson (KD) och Martin Tengfjord (SP) att kommunstyrelsen avslår Peter 
Arvidssons förslag. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Patrik 
Lindes förslag. 
  
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att bifalla Patrik Lindes förslag 
Nej-röst för att bifalla Peter Arvidssons förslag 
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Med 11 ja-röster och 2 nej-röster bifaller kommunstyrelsen Patrik Lindes förslag. Hur var och 
en röstade framgår av omröstningslista 8. 
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2023-01-12  

 

Voteringslista: § 43 
Ärende: Initiativärende om hyra idrottshall i Mölnlycke fabriker,  2022KS656 
 
Omröstningslista 8 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
Mikael Johannison (M), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot X   
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Gun Wågsjö (C), ledamot X   
Robert Langholz (S), ledamot X   
Anders Halldén (L), ledamot X   
Marie Strid (MP), ledamot X   
Bengt Hellgren (SD), ledamot  X  
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Björn Mattsson (V), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Resultat 11 2 0 
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2023-01-12 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 44  Dnr 2022KS285 

Delgivning av budget- och verksamhetsplan 2023-2025  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen delges den nuvarande budget- och verksamhetsplanen för 2023-2025. 
 

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

Sammanträdesdatum 
2023-01-12 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 45  Dnr 2023KS27 

Initiativärende om P-hustomten i Mölnlycke  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att ta fram en analys av kostnader och de rättsliga 
möjligheterna att avbryta avtalet samt att ta fram en redogörelse för hur mycket kommunala 
medel som hittills lagts ner på projektet, resultatet ska redovisas för kommunstyrelsen på 
nästa sammanträde den 9 februari 2023. 
  

Reservation 
Per Vorberg (M), Mikael Johannison (M) och Anders Halldén (L) reserverar sig mot beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Patrik Linde (S), Robert Langholz (S), Ulla-Karin Johansson (S), Marie Strid (MP) och Björn 
Mattson (V) har initierat ärende om P-hustomten i Mölnlycke. 
  

Beslutsunderlag 
 Initiativärende om P-hustomten i Mölnlycke daterat 12 januari 2023 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Patrik Linde (S) föreslår med instämmande av Robert Langholz (S), Ulla-Karin Johansson 
(S), Marie Strid (MP), Björn Mattson (V) att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att 
ta fram en analys av kostnader och de rättsliga möjligheterna att avbryta avtalet samt att ta 
fram en redogörelse för hur mycket kommunala medel som hittills lagts ner på projektet. 
  
Peter Arvidsson (SD) föreslår med instämmande av Patrik Linde (S) att kommunstyrelsen 
bifaller Patrik Lindes förslag med tillägget att förvaltningen till kommunstyrelsen vid nästa 
sammanträde 2023-02-09 redovisar resultat. 
  
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Mikael Johannison (M) och Anders Halldén 
(L) att kommunstyrelsen avslår Patrik Lindes förslag och Peter Arvidssons tilläggsyrkande. 
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Beslutsgång 
Patrik Lindes förslag mot Per Vorbergs förslag om avslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Per 
Vorbergs förslag. 
  
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att bifalla Per Vorbergs förslag 
Nej-röst för att bifalla Patrik Lindes förslag 
  
Med 6 ja-röster och 7 nej-röster bifaller kommunstyrelsen Patrik Lindes förslag. Hur var och 
en röstade framgår av omröstningslista 9. 
  
Peter Arvidssons tilläggsförslag mot Per Vorbergs förslag om avslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Per 
Vorbergs förslag. 
  
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att bifalla Per Vorbergs förslag 
Nej-röst för att bifalla Peter Arvidsson tilläggsförslag 
  
Med 6 ja-röster och 7 nej-röster bifaller kommunstyrelsen Peter Arvidssons tilläggsförslag. 
Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 10. 
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2023-01-12  

 

Voteringslista: § 45 
Ärende: Initiativärende om P-hustomten i Mölnlycke,  2023KS27 
 
Omröstningslista 9 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
Mikael Johannison (M), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande  X  
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Gun Wågsjö (C), ledamot X   
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Anders Halldén (L), ledamot X   
Marie Strid (MP), ledamot  X  
Bengt Hellgren (SD), ledamot  X  
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Björn Mattsson (V), ledamot  X  
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Resultat 6 7 0 

Omröstningslista 10 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
Mikael Johannison (M), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande  X  
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Gun Wågsjö (C), ledamot X   
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Anders Halldén (L), ledamot X   
Marie Strid (MP), ledamot  X  
Bengt Hellgren (SD), ledamot  X  
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Björn Mattsson (V), ledamot  X  
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Resultat 6 7 0 
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§ 46  Dnr 2023KS29 

Initiativärende om ramfördelning till nämnderna  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa ramar för driftverksamheten enligt tabell: 
  
Nämnd: 2023 2024 2025 

Kommunstyrelsen 
309 576 

tkr 
322 194 

tkr 
331 617 

tkr 
Nämnden för utbildning, kultur och 
fritid 

 1 398 
206 tkr  

 1 423 
853 tkr  

 1 444 
152 tkr  

Socialnämnden 
763 441 

tkr 
782 693 

tkr 
786 353 

tkr 
  
Anslagsbindning sker på nämndnivå med undantag för kommunstyrelsens reserv som 
disponeras fritt efter beslut av kommunstyrelsen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Patrik Linde (S) har initierat ett ärende om ramfördelning till nämnderna. 
  

Beslutsunderlag 
 Initiativärende om ramfördelning till nämnderna daterat 12 januari 2023 

  

Beslustgång 
Patrik Linde (S) föreslår med instämmande av Marie Strid (MP) och Björn Mattson (V) att 
kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige fastställer ramar för driftverksamheten 
enligt tabell: 
  
Nämnd: 2023 2024 2025 

Kommunstyrelsen 
309 576 

tkr 
322 194 

tkr 
331 617 

tkr 
Nämnden för utbildning, kultur och 
fritid 

 1 398 
206 tkr  

 1 423 
853 tkr  

 1 444 
152 tkr  

Socialnämnden 
763 441 

tkr 
782 693 

tkr 
786 353 

tkr 

81 / 89



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2023-01-12 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

  
Vidare föreslår Patrik Linde med instämmande av Marie Strid och Björn Mattson att 
anslagsbindning sker på nämndnivå med undantag för kommunstyrelsens reserv som 
disponeras fritt efter beslut av kommunstyrelsen. 
  

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

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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Kommunstyrelsen 
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2023-01-12 
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§ 47  Dnr 2023KS28 

Initiativärende om redogörelse av vilka bostadssociala ändamål 
värdeöverföringen från Förbo har använts till  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att ta fram en redogörelse av vilka bostadssociala 
ändamål värdeöverföringen från Förbo har använts till och presentera den för 
kommunstyrelsen snarast möjligt. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Patrik Linde (S), Robert Langholz (S), Ulla-Karin Johansson (S), Marie Strid (MP) och Björn 
Mattson (V) har initierat ärende om redogörelse av vilka bostadssociala ändamål 
värdeöverföringen från Förbo har använts till. 
  

Beslutsunderlag 
 Initiativärende om redogörelse av vilka bostadssociala ändamål värdeöverföringen 

från Förbo har använts till daterat 12 januari 2023 
  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Patrik Linde (S) med instämmande av Robert Langholz (S), Ulla-Karin Johansson (S), Marie 
Strid (MP) och Björn Mattson (V) föreslår att kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att ta 
fram en redogörelse av vilka bostadssociala ändamål värdeöverföringen från Förbo har 
använts till och presentera den för kommunstyrelsen snarast möjligt. 
  

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

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 48  Dnr 2023KS30 

Initiativärende om införande av styrmodell  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Peter Arvidsson (SD) har initierat ett ärende om införande av styrmodell. 
  

Beslutsunderlag 
 Initiativärende om införande av styrmodell daterat 12 januari 2023 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen bordlägger ärendet. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Peter Arvidssons förslag och finner att så 
sker. 
 

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

Sammanträdesdatum 
2023-01-12 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 49  Dnr 2022KS24 

Delgivningar 2022  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen delges följande: 

 Årsplan för kommunstyrelsen 2023 
 Minnesanteckningar från möte om regional kommunikationssamverkan gällande 

omvärldsläget – fokus el-försörjning 
 Protokoll Styrelsemöte Förbo AB - 2022-10-07 
 Protokoll rådet för tillgänglighet och delaktighet 12 december 2022 
 Styrelseprotokoll HVAAB 2022-11-28 
 Styrelseprotokoll Härryda energi AB 2022-12-05 
 Beslut från IVO - Attendo Säteriet 
 Protokoll Landvetter Södra 2022-11-30 
 Riskanalys och internkontrollplan LSUAB 2 december 2022 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 50  Dnr 2022KS68 

Delgivning av välfärdsnämndens beslut i ekonomiärenden 2022  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen delges följande: 

 Välfärdsnämndens beslut 19 december 2022 § 245 Ekonomisk månadsuppföljning för 
välfärdsnämnden per oktober 2022 

 Månadsprognos per oktober 2022 Välfärdsnämnden 
 Tjänsteskrivelse - Ekonomisk månadsuppföljning för välfärdsnämnden per oktober 

2022 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 51  Dnr 2022KS651 

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

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen delges delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst. Förteckning över 
anmälda delegationsbeslut, daterad den 19 december 2022, föreligger. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 52  Dnr 2022KS2 

Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för teknik och 
förvaltningsstöd 2022  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen delges delegationsbeslut från sektorn för teknik och förvaltningsstöd. 
Förteckning över anmälda delegationsbeslut, daterad den 16 december 2022 föreligger. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 53  Dnr 2022KS27 

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

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen delges delegationsbeslut från kommunledning och funktionerna: 
Utveckling, Personal, Ekonomi och upphandling. Förteckning över anmälda 
delegationsbeslut, daterad den 21 december 2022, föreligger. 
 

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