
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum 
2022-12-15 
 

 

 

Plats och tid Råda Rum kl. 18:00-22:45 
 

Beslutande ledamöter 
Per Vorberg (M) (deltar ej i § 213 på grund av jäv) §§201-212, 
§§214-227 
Kersti Lagergren (M) 
Evalotta Liljenzin (M) 
Grim Pedersen (M) 
Rickard Rosengren (M) 
Gunnar Häggström (M) (vice ordförande) 
Kristina Andrén (M) (2:e vice ordförande) 
Bengt Johansson (M) 
Hengameh Mokhtari Madjd (M) 
Maria Kornevik Jakobsson (C) 
Tony Wahl (C) 
Gun Wågsjö (C) 
Anders Halldén (L) 
Anita Anger (L) 
Håkan Eriksson (KD) 
Lars Landrö (KD) 
Martin Tengfjord (SP) 
Jan Gustavsson (KP) 
Patrik Linde (S) (deltar ej i § 213 på grund av jäv) §§201-212, 
§§214-227 
Kristin Arplöw (S) 
Robert Langholz (S) 
Ulla-Karin Johansson (S) 
Oskar Sköld (S) 
Jonas Andersson (S) 
Berit Müllerström (S) 
Robin Hododi (S) 
Kajsa Lackovic (S) 
William Kroon Adill (S) 
Siw Hallbert (S) 
Sven-Åke Hallgren (V) 
Marie Strid (MP) 
Roland Jonsson (MP) 
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Kristin Schmitt (MP) 
Peter Arvidsson (SD) 
Jenny Spiik (SD) 
Per Olov Risman (SD) §§201-224 
Patrik Strömsten (SD) §§201-224 
Erik Holm (SD) 
Bengt Hellgren (SD) §§201-221 
Robert Thorin (SD) 
Björn Magnusson (S) (ordförande) 
Tommy Brundin (M)  ersätter Sven Karlsson (M) 
Katia Petkova Valkova (M)  ersätter Mikael Johannison (M) 
Peter Numerius (M)  ersätter Eva Karlsson (M) 
Lennart Winqvist (SP)  ersätter Jan Inge Forsberg (SP) 
Rolf Vestman (S)  ersätter Gunilla Wathne (S) 
Thomas Gustafsson (S)  ersätter Monica Bengtsson (S) 
Elin Remme (V)  ersätter Björn Mattsson (V) 
Måns Pär Fogelberg (V)  ersätter Åsa Garberg (V) 
Danuta Wahlberg (SD)  ersätter Johannes Backlund (SD) 
Heinz Guth (SD)  ersätter Stefan Arveros (SD) 
 
Ej tjänstgörande ersättare 
Ingemar Lindblom (M) 
Håkan Söderström (M) 
Linda Marklund (C) 
David Dinsdale (L) 
Claes Anger (L) 
Inger Axelsson (KD) 
Rolf Jigfelt (KD) 
Steinar Walsö-Kanstad (KP) 
Erik Andersson (KP) 
Lena Fredriksson (S) §§201-203 
Linda Lyckbell (MP) §§201-221 
 
Övriga närvarande 
Peter Lönn (Kommundirektör) 
 
Utses att justera 
Lars Klokkervold Landrö 
Ulla Karin Johansson 
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Justeringens plats och tid Kommunhuset, kansliet, 2022-12-22 09:00 

 

Protokollet omfattar §§201-227 

 

 

Sekreterare _________________________________________________ 
 Alice Holmer Lazar 
 
Ordförande _________________________________________________ 
 Björn Magnusson  
 
Justerande _________________________________________________ 
 Lars Klokkervold Landrö Ulla Karin Johansson 
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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 

2022-12-15 

2022-12-23 Datum då anslag 2023-01-16 
  tas ner  

 

 
___________________________________________________ 

Alice Holmer Lazar 
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ÄRENDELISTA 
 

§ 201 Fastställande av dagordning 
§ 202 Partistöd 2023 
§ 203 Fastställande av budget 2023 med plan för perioden 2024-2027 samt mål och inriktningar för 

Härryda kommun 
§ 204 Fastställande av taxa för kart- och mättjänster, del av Plan- och bygglovstaxa 
§ 205 Taxa för anläggningsavgifter och brukningsavgifter avseende vattentjänster 2023 
§ 206 Taxa för avfall och slam 2023 
§ 207 Kommungemensamt reglemente för Härryda kommuns styrelse och nämnder 
§ 208 Reglemente för kommunstyrelsen 
§ 209 Reglemente för nämnd för utbildning, kultur och fritid 
§ 210 Reglemente för krisledningsnämnden 
§ 211 Reglemente för miljö- och bygglovsnämnden 
§ 212 Reglemente för socialnämnden 
§ 213 Reglemente för kommunalråd 
§ 214 Tidsbegränsad kommunal avtalssamverkan avseende tillsyn av folköl och tobaksförsäljning 
§ 215 Fastställande av program för uppföljning av privata utförare 2023-2026 samt redovisning av 

uppdrag att arbeta fram förslag till nytt program för privata utförare 
§ 216 Återlämnande av ansvar för den operativa tillsynen av samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken 

till länsstyrelsen 
§ 217 Delgivning av kommunstyrelsens verksamhetsberättelse per delår och prognos för helåret 

2022 
§ 218 Delgivning av mål och inriktningar till kommunstyrelsens verksamhetsplan 2023- 2025 
§ 219 Delgivning av välfärdsnämndens beslut i ekonomiärenden 2022 
§ 220 Tidsbegränsad kommunal avtalssamverkan avseende tillstånd och tillsyn av alkoholservering 

och tobaksförsäljning 
§ 221 Överläggning kring kommande uppdrag för fullmäktiges fasta beredning 
§ 222 Köp av sporthall i Mölnlycke fabriker 
§ 223 Fråga till välfärdsnämndens ordförande om simskola 
§ 224 Svar på motion om att upprätta en koldioxidbudget 
§ 225 Svar på motion om reklamsatsning för våra kommunala boenden 
§ 226 Svar på motion om planfri korsning väg-järnväg i Rävlanda 
§ 227 Redovisning av medborgarförslag 2022 
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§ 201 

Fastställande av dagordning 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer dagordningen. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 202  Dnr 2022KS445 

Partistöd 2023  
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att partistöd för 2023 ska betalas ut till Socialdemokraterna, 
Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Liberalerna, 
Kristdemokraterna, Sportpartiet och Kommunpartiet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog den 26 februari 2018 § 29 reglemente för partistöd i Härryda 
kommun. 
  
Av bestämmelserna framgår att partistödet består av ett grundstöd, som uppgår till 80 procent 
av ett prisbasbelopp per parti och år, samt ett mandatstöd, som uppgår till 40 procent av ett 
prisbasbelopp per mandat och år. Partistöd betalas ut årligen i förskott under januari månad 
efter beslut av fullmäktige. 
  
En förutsättning för erhållande av partistöd är att partiet senast den 30 juni året före det år som 
partistödet avser, lämnat en skriftlig redovisning som visar att föregående års partistöd har 
använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket kommunallagen (2017:725). 
Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg.  
  
Av de partier som erhållit partistöd för 2021 har samtliga partier, det vill säga 
Socialdemokraterna, Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet, 
Vänsterpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna, Sportpartiet och Kommunpartiet, inkommit 
med redovisning och granskningsintyg inom föreskriven tid. Partistödet för 2023 föreslås 
därför betalas ut i enlighet med gällande reglemente till nämnda partier. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 27 oktober 2022 § 364  
 Tjänsteskrivelse 28 september 2022 
 Uträkning – partistöd 2022, daterad den 28 september 2022 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 203  Dnr 2022KS284 

Fastställande av budget 2023 med plan för perioden 2024-2027 samt 
mål och inriktningar för Härryda kommun  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige antar Budget 2023 med plan för perioden 2024 - 2027 samt mål och 
inriktningar från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet (Rödgrön samverkan). 
  
Kommunfullmäktige fastställer revisorernas budget till 1 370 tkr för år 2023. 
  
Kommunfullmäktige fastställer en övre gräns för nettoinvesteringarna till 300 mnkr för år 
2023. 
  
Kommunfullmäktige fastställer ramar för investeringsverksamheten i enlighet med förslag i 
avsnitt 7, Investeringar. Anslagsbindning avseende investeringsbudget sker på nämndnivå. 
  
Kommunfullmäktige fastställer betalningsplan avseende exploateringsverksamheten i enlighet 
med förslag i avsnitt 8, Exploateringar. 
  
Kommunfullmäktige beslutar att långfristig upplåning får ske upp till ett maximalt belopp om 
100 mnkr. 
  
Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen respektive välfärdsnämnden att utifrån de 
kommunövergripande målen och inriktningarna utarbeta konkretiserade mål och inriktningar 
för respektive ansvarsområde. Dessutom uppdras till kommunstyrelsen och välfärdsnämnden 
att fastställa ekonomiska ramar per sektor och verksamhet inom respektive ansvarsområde. 
  
Kommunstyrelsen ges även i uppdrag att göra tekniska justeringar av nämndernas ramar 
hänförlig till avslutad lönerevision. 
  

Reservationer 
Peter Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet och meddelar att han avser komma in med 
en skriftlig reservation före justeringen. Vid justeringen av protokollet finns ingen skriftlig 
reservation från Peter Arvidsson. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige fastställde oförändrad skattesats för år 2023 på 20,50 kr per skattekrona 
den 17 november 2022 § 187. 
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Kommunfullmäktige fattade 16 juni 2022 beslut om budget 2023 med plan för perioden 2024-
2027 samt mål och inriktningar för Härryda kommun. 
  
I 11 kap. 10 § kommunallagen (2017:725) anges att anges att ”de år val till fullmäktige har 
hållits i hela landet ska budgeten fastställas av det nyvalda fullmäktige”. Det innebär att 
kommunfullmäktige ska behandla budgeten ytterligare en gång. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 27 oktober 2022 § 362 
 Tjänsteskrivelse 22 september 2022 
 Kommunfullmäktiges beslut 16 juni 2022 § 100 
 Kommunstyrelsens beslut 2 juni 2022 § 225 
 Budget 2023 för Härryda kommun med plan för perioden 2024-2027 samt 

kommunövergripande mål och inriktningar från Moderaterna, Liberalerna, 
Centerpartiet, Kristdemokraterna, Sportpartiet och Kommunpartiet 

 Mål, inriktning och budget 2023, röd-grön samverkan 
 Sverigedemokraternas budget 2023 
 Förvaltningens bedömning och underlag för budget 2023-2025 inklusive bilagorna: 

Befolkningsprognos 2022-2031, Lokalresursplan 2023-2027 tabeller, Investering och 
exploatering 2023-2027, bostadsförsörjningsprogram 2023-2027 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Maria Kornevik Jakobsson (C) föreslår med instämmande av Per Vorberg (M), Anders 
Halldén (L), Kersti Lagergren (M), Håkan Eriksson (KD), Martin Tengfjord (SP), Jan 
Gustavsson (KP), Evalotta Liljenzin (M) och Katia Petkova Valkova (M) att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag, Budget 2023 för Härryda 
kommun med plan för perioden 2024- 2027 samt mål och inriktningar från Moderaterna, 
Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Sportpartiet och Kommunpartiet med tillägget 
att kommunfullmäktige noterar att ett nytt strategiskt program för mandatperioden 2022-2026 
ska arbetas fram och behandlas av kommunfullmäktige under första delen av 2023. 
  
Patrik Linde (S) föreslår med instämmande av Kristin Arplöw (S), Marie Strid (MP), Sven-
Åke Hallgren (V), Kajsa Lackovic (S), Roland Jonsson (MP), Robin Hododi (S), Robert 
Langholz (S), Thomas Gustafsson (S), Siv Hallbert (S) och Jonas Andersson (S) att 
kommunfullmäktige fastställer Budget 2023 med plan för perioden 2024 - 2027 samt mål och 
inriktningar från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet (Rödgrön samverkan). 
  
Per Olov Risman (SD) föreslår med instämmande av Peter Arvidsson (SD) att 
kommunfullmäktige fastställer Budget 2023 med flerårsplan 2024–2025 för Härryda kommun 
från Sverigedemokraterna. 
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Patrik Strömstén (SD) föreslår att ärendet bordläggs. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att han kommer att ställa bordläggning mot att avgöra ärendet idag. 
Om kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag kommer ordföranden ställa 
kommunstyrelsens förslag, Patrik Lindes förslag och Per Olov Rismans förslag mot varandra. 
  
Kommunfullmäktige godkänner redovisad beslutsgång. 
  
Bordläggning och avgöra ärendet idag 
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar 
att avgöra ärendet idag. 
  
Kommunstyrelsens förslag, Patrik Lindes förslag och Per Olov Rismans förslag 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag, Patrik Lindes förslag och Per Olov Rismans 
förslag mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
  
Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag. 
  
Framtagande av motförslag - Patrik Lindes förslag och Per Olov Rismans förslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
Patrik Lindes förslag ska vara motförslag i huvudomröstningen. 
  
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att utse Patrik Lindes förslag till motförslag. 
Nej-röst för att utse Per Olov Rismans förslag till motförslag. 
  
Med 20 ja-röster, 9 nej-röster och 22 som avstår, utser kommunfullmäktige Patrik Lindes 
förslag till motförslag. Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 1. 
  
Huvudomröstning 
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
  
Ja-röst för att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
Nej-röst för att bifalla Patrik Lindes förslag. 
  
Med 22 ja-röster, 29 nej-röster bifaller kommunfullmäktige Patrik Lindes förslag. Hur var och 
en röstade framgår av omröstningslista 2. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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VOTERINGSLISTA 
Kommunfullmäktige 

 

  

Sammanträdesdatum  
2022-12-15  

 

Voteringslista: § 203 
Ärende: Fastställande av budget 2023 med plan för perioden 2024-2027 samt mål och 
inriktningar för Härryda kommun,  2022KS284 
 
Omröstningslista 1 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ledamot   X 
Kersti Lagergren (M), ledamot   X 
Evalotta Liljenzin (M), ledamot   X 
Grim Pedersen (M), ledamot   X 
Rickard Rosengren (M), ledamot   X 
Gunnar Häggström (M), vice ordförande   X 
Kristina Andrén (M), 2:e vice ordförande   X 
Bengt Johansson (M), ledamot   X 
Hengameh Mokhtari Madjd (M), ledamot   X 
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot   X 
Tony Wahl (C), ledamot   X 
Gun Wågsjö (C), ledamot   X 
Anders Halldén (L), ledamot   X 
Anita Anger (L), ledamot   X 
Håkan Eriksson (KD), ledamot   X 
Lars Landrö (KD), ledamot   X 
Martin Tengfjord (SP), ledamot   X 
Jan Gustavsson (KP), ledamot   X 
Patrik Linde (S), ledamot X   
Kristin Arplöw (S), ledamot X   
Robert Langholz (S), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot X   
Oskar Sköld (S), ledamot X   
Jonas Andersson (S), ledamot X   
Berit Müllerström (S), ledamot X   
Robin Hododi (S), ledamot X   
Kajsa Lackovic (S), ledamot X   
William Kroon Adill (S), ledamot X   
Siw Hallbert (S), ledamot X   
Sven-Åke Hallgren (V), ledamot X   
Marie Strid (MP), ledamot X   
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Roland Jonsson (MP), ledamot X   
Kristin Schmitt (MP), ledamot X   
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Jenny Spiik (SD), ledamot  X  
Per Olov Risman (SD), ledamot  X  
Patrik Strömsten (SD), ledamot  X  
Erik Holm (SD), ledamot  X  
Bengt Hellgren (SD), ledamot  X  
Robert Thorin (SD), ledamot  X  
Björn Magnusson (S), ordförande X   
Tommy Brundin (M), ersättare   X 
Katia Petkova Valkova (M), ersättare   X 
Peter Numerius (M), ersättare   X 
Lennart Winqvist (SP), ersättare   X 
Rolf Vestman (S), ersättare X   
Thomas Gustafsson (S), ersättare X   
Elin Remme (V), ersättare X   
Måns Pär Fogelberg (V), ersättare X   
Danuta Wahlberg (SD), ersättare  X  
Heinz Guth (SD), ersättare  X  
Resultat 20 9 22 

Omröstningslista 2 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Evalotta Liljenzin (M), ledamot X   
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Rickard Rosengren (M), ledamot X   
Gunnar Häggström (M), vice ordförande X   
Kristina Andrén (M), 2:e vice ordförande X   
Bengt Johansson (M), ledamot X   
Hengameh Mokhtari Madjd (M), ledamot X   
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot X   
Tony Wahl (C), ledamot X   
Gun Wågsjö (C), ledamot X   
Anders Halldén (L), ledamot X   
Anita Anger (L), ledamot X   
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Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Lars Landrö (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Jan Gustavsson (KP), ledamot X   
Patrik Linde (S), ledamot  X  
Kristin Arplöw (S), ledamot  X  
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Oskar Sköld (S), ledamot  X  
Jonas Andersson (S), ledamot  X  
Berit Müllerström (S), ledamot  X  
Robin Hododi (S), ledamot  X  
Kajsa Lackovic (S), ledamot  X  
William Kroon Adill (S), ledamot  X  
Siw Hallbert (S), ledamot  X  
Sven-Åke Hallgren (V), ledamot  X  
Marie Strid (MP), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Kristin Schmitt (MP), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Jenny Spiik (SD), ledamot  X  
Per Olov Risman (SD), ledamot  X  
Patrik Strömsten (SD), ledamot  X  
Erik Holm (SD), ledamot  X  
Bengt Hellgren (SD), ledamot  X  
Robert Thorin (SD), ledamot  X  
Björn Magnusson (S), ordförande  X  
Tommy Brundin (M), ersättare X   
Katia Petkova Valkova (M), ersättare X   
Peter Numerius (M), ersättare X   
Lennart Winqvist (SP), ersättare X   
Rolf Vestman (S), ersättare  X  
Thomas Gustafsson (S), ersättare  X  
Elin Remme (V), ersättare  X  
Måns Pär Fogelberg (V), ersättare  X  
Danuta Wahlberg (SD), ersättare  X  
Heinz Guth (SD), ersättare  X  
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Resultat 22 29 0 
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§ 204  Dnr 2022KS457 

Fastställande av taxa för kart- och mättjänster, del av Plan- och 
bygglovstaxa  
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige fastställer Taxa för kart- och mättjänster, del av Plan och bygglovstaxa. 
Taxan gäller från och med den 16 januari 2023.  
  
Kommunfullmäktige uppdrar åt miljö- och bygglovsnämnden att årligen uppdatera taxan 
enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) publicerad av Sveriges kommuner och 
regioner (SKR). Utgångspunkten för indexuppräkningen är oktober år 2022.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 27 oktober 2022 § 361 att föreslå till kommunfullmäktige att 
besluta om att fastställa Taxa för kart- och mättjänster, del av Plan- och bygglovstaxa, i 
enlighet med miljö- och bygglovsnämndens beslut. Förvaltningen har efter beslutet 
uppmärksammat att det i den tillhörande bilagan inte står angivet moms för vissa kart- och 
mättjänster som är momsbelagda. För att förtydliga detta har bilagan justerats inför att ärendet 
åter beslutas av kommunstyrelsen. 
  
Plan- och bygglagen (2010:900), PBL, ger kommunerna rätt att ta ut avgifter så att 
kommunen kan täcka kostnaderna för alla åtgärder som normalt ingår i ärenden om lov eller 
anmälan. 
  
Härryda kommuns nuvarande plan- och bygglovstaxa antogs av kommunfullmäktige den 12 
december 2019 § 120. Kommunfullmäktige uppdrog även åt miljö- och bygglovsnämnden att 
årligen uppdatera taxan enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) publicerad av 
Sveriges kommuner och regioner (SKR). Miljö- och bygglovsnämnden beslutade den 7 
december 2021 § 224 att uppdatera taxan enligt PKV att gälla från och med den 1 januari 
2022. 
  
Plan- och bygglovstaxan omfattar tjänster inom ramen för plan- och bygglovsverksamheten 
samt mät- och kartverksamheten. Förslaget till revideringar rör endast de delar av taxan som 
handlar om avgifter för kart- och mättjänster och syftar till att bättre svara mot mark- och 
exploateringsverksamhetens kostnader för ärenden som gäller stora markområden. Gällande 
taxa utgår från ett fast pris för produktion av nybyggnadskarta i områden större än 10 000 
kvm, vilket leder till att verksamheten inte får kostnadstäckning för ärenden som kräver fler 
nedlagda handläggningstimmar. 
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Avgifterna för förenklad nybyggnadskarta och husutsättningar föreslås även att delas upp i 
fler avgiftskategorier, för att bättre svara mot faktisk nedlagd handläggningstid.  
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 24 november 2022 § 408 
 Tjänsteskrivelse 18 november 2022 
 Förslag till reviderad Taxa för kart- och mättjänster 
 Nuvarande Plan- och bygglovstaxa för 2022 
 Beskrivning av föreslagna revideringar av kapitel 3 i Plan- och bygglovstaxa 
 Kommunfullmäktiges beslut den 12 december 2019 § 120 
 Miljö- och bygglovsnämndens beslut den 7 december 2021 § 224 
 Miljö- och bygglovsnämndens beslut den 4 oktober 2022 § 151 
 Kommunstyrelsens beslut den 27 oktober 2022 § 361 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 205  Dnr 2022KS477 

Taxa för anläggningsavgifter och brukningsavgifter avseende 
vattentjänster 2023  
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige fastställer Taxa för anläggningsavgifter och brukningsavgifter avseende 
vattentjänster 2023 att gälla från och med den 1 januari 2023. 
  
Kommunfullmäktige upphäver Taxa för anläggningsavgifter och brukningsavgifter avseende 
vattentjänster 2022, beslutad den 9 december 2021 § 238. Taxan tillämpas till och med 31 
december 2022. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Nuvarande taxa för anläggningsavgifter och brukningsavgifter avseende vattentjänster 
fastställdes av kommunfullmäktige den 9 december 2021 § 238. 
  
Taxan bygger på självkostnadsprincipen och kostnadstäckningen ska vara 100 %. Härryda 
Vatten och Avfall AB (HVAAB) prognosticerar en kostnadsökning på totalt 19 mnkr för 2023 
jämfört med 2022. Den största delen av kostnadsökningen härleds till räntekostnader och 
avskrivningar för pågående och framtida investeringar. Även personalkostnaderna ökar med 
anledning av nyanställningar för att bemanna de nya anläggningarna samt för att kunna 
genomföra utbyggnad utifrån kommunens tillväxtmål om lägst 1,5 % befolkningsökning. 
Bolaget har i föreslagen taxehöjning tagit viss hänsyn till ökade kostnader med anledning av 
inflation och stigande elpriser, dock på en lägre nivå än rådande läge. Med ovan som underlag 
föreslår HVAAB att den sammanlagda årskostnaden höjs med ca 9 % för typhus A och ca 14 
% för typhus B från och med 1 januari 2023. 
  
HVAAB står inför stora och kostsamma investeringar under de närmaste åren. Förutom ett 
helt nytt vattenverk och överföringsledningar mellan Hindås och Landvetter planeras även 
överföringsledningar mellan Hällingsjö och Rävlanda. Stora investeringar krävs för att öka 
kapaciteten i det befintliga ledningsnätet för att klara VA-försörjningen till såväl nya 
detaljplaner som till områden som behöver anslutas till allmänt VA. Kapitalkostnader för 
dessa investeringar kan på sikt orsaka kraftiga höjningar på brukningstaxan om inte även 
anläggningstaxan justeras samtidigt. Föreslagen justering av anläggningsavgifterna innebär en 
höjning med 10 % för typhus A och 20 % för typhus B. 
  
HVAAB:s styrelse beslutade om bolagets förslag till taxa 2023 för anläggningsavgifter och 
brukningsavgifter avseende vattentjänster 2023 enligt sammanträdesprotokoll den 5 
september 2022 § 5. 
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Förvaltningen gör ingen annan bedömning än bolagets förslag till ny taxa för 
anläggningsavgifter och brukningsavgifter avseende vattentjänster 2023 att gälla från och med 
den 1 januari 2023. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 27 oktober 2022 § 359 
 Tjänsteskrivelse 17 oktober 2022 
 Skrivelse 27 september 2022 
 Förslag till taxa för anläggningsavgifter och brukningsavgifter avseende vattentjänster 

2023 
 Beräkningsexempel samt förändringar i anläggningsavgifter och brukningsavgifter 
 Kommunjämförelse 2022–2023 
 Protokoll styrelsemöte den 5 september 2022 § 5 
 Kommunfullmäktiges beslut den 9 december § 238 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 206  Dnr 2022KS478 

Taxa för avfall och slam 2023  
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige fastställer Taxa för avfall och slam 2023 att gälla från och med 1 januari 
2023. 
  
Kommunfullmäktige upphäver Taxa för avfall och slam 2022, beslutad den 9 december 2021 
§ 239. Taxan tillämpas till och med 31 december 2022. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 9 december 2021 § 239 att fastställa nuvarande taxa för 
avfall och slam som började gälla från den 1 januari 2022. Avgift för kommunens 
avfallshantering får enligt 27 kap. 4–6 §§ miljöbalken tas ut av kommunen. Avgift ska enligt 
4 § betalas enligt den taxa som kommunfullmäktige antar. Avfallsverksamheten är finansierad 
med avgifter enligt taxan. 
  
Avfallsverksamheten prognostiserar ett överskott om 5,4 mnkr för 2022, främst med 
hänvisning till förlikning gjord med en tidigare leverantör. Överskottet bokförs på 
resultatfonden och återställer tidigare års negativ resultatfond. Fonden kommer efter år 2022 
att uppgå till cirka en miljon kronor och kommer att nyttjas för att möta upp prisökningar med 
hänvisning till inflation och bränslepriser. Med detta som grund föreslår Härryda Vatten och 
Avfall AB (HVAAB) ingen höjning av nuvarande taxa. 
  
Taxan utökas med avgifter för tre nya tjänster för år 2023. Verksamheten föreslår införa en 
taxa för mindre mängder bygg- och rivningsavfall samt en taxa för hämtning av farligt avfall 
från mindre verksamheter i enlighet med nya lagkrav gällande från och med 1 januari 2023. 
På grund av efterfrågan föreslås även en taxa för låsbart kärl införas. 
  
HVAAB:s styrelse beslutade om bolagets förslag till taxa 2023 avseende avfall och slam 
enligt sammanträdesprotokoll den 5 september 2022 § 6. 
  
Förvaltningen gör ingen annan bedömning än bolagets förslag till ny taxa för avfall och slam 
2023. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 27 oktober 2022 § 360 
 Tjänsteskrivelse den 17 oktober 2022 
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 Skrivelse - Taxa för avfall och slam 2023 
 Förslag till taxa för avfall och slam 2023 
 Kommunfullmäktiges beslut den 9 december 2021 § 239 
 Styrelseprotokoll den 5 september 2022 § 6 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 207  Dnr 2022KS456 

Kommungemensamt reglemente för Härryda kommuns styrelse och 
nämnder  
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige fastställer Kommungemensamt reglemente att gälla från och med 1 
januari 2023. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Den 31 mars 2022 § 46 beslutade kommunfullmäktige att fastställa en ny politisk organisation 
i enlighet med förslag från beredningen för demokratifrågor. Vidare gav fullmäktige 
kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på nya styrdokument samt förslag på ändringar 
i befintliga styrdokument med anledning av ny politisk organisation. Kommunstyrelsen gav 
den 5 maj 2022 § 207 ekonomiutskottet i uppdrag att bereda ärendena kopplade till 
kommunstyrelsens uppdrag. 
  
Ekonomiutskottet har med stöd av förvaltningen arbetat fram förslag till ett 
kommungemensamt reglemente för kommunens styrelse och nämnder. Syftet med ett 
kommungemensamt reglemente är att skapa ett enhetligt arbetssätt i de delar där styrelse och 
nämnderna bör arbeta på lika sätt. 
  
Förslaget till nytt kommungemensamt reglemente är i huvudsak baserat på Sveriges 
Kommuner och Regioners (SKR) förslag till bestämmelser i reglemente, men anpassningar 
har gjorts utifrån Härryda kommuns arbetssätt. Vidare har beredningen för demokratifrågors 
rekommendationer legat till grund för framtaget förslag. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 10 oktober 2022 § 366 
 Tjänsteskrivelse 6 oktober 2022 
 Förslag till kommungemensamt reglemente, 6 oktober 2022 
 Förslag till kommungemensamt reglemente – med kommentarer 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunfullmäktige återremitterar ärendet till 
kommunstyrelsen för att arbetsgrupper och utskott ska tillsättas parlamentariskt av 
kommunfullmäktige. 
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Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Lars Klokkervold Landrö (KD) att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  
  

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras 20:45-20:55. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att han kommer att ställa återremiss mot att avgöra ärendet idag. 
Om kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag kommer ordföranden fråga om 
kommunfullmäktige kan bifalla kommunstyrelsens förslag. 
  
Återremiss och avgöra ärendet 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 22 ja-röster, 9 nej-röster och 20 avstår, beslutar kommunfullmäktige att avgöra ärendet 
idag. Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 3.    
  
Kommunstyrelsens förslag 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
  

  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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Voteringslista: § 207 
Ärende: Kommungemensamt reglemente för Härryda kommuns styrelse och nämnder,  
2022KS456 
 
Omröstningslista 3 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Evalotta Liljenzin (M), ledamot X   
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Rickard Rosengren (M), ledamot X   
Gunnar Häggström (M), vice ordförande X   
Kristina Andrén (M), 2:e vice ordförande X   
Bengt Johansson (M), ledamot X   
Hengameh Mokhtari Madjd (M), ledamot X   
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot X   
Tony Wahl (C), ledamot X   
Gun Wågsjö (C), ledamot X   
Anders Halldén (L), ledamot X   
Anita Anger (L), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Lars Landrö (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Jan Gustavsson (KP), ledamot X   
Patrik Linde (S), ledamot   X 
Kristin Arplöw (S), ledamot   X 
Robert Langholz (S), ledamot   X 
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot   X 
Oskar Sköld (S), ledamot   X 
Jonas Andersson (S), ledamot   X 
Berit Müllerström (S), ledamot   X 
Robin Hododi (S), ledamot   X 
Kajsa Lackovic (S), ledamot   X 
William Kroon Adill (S), ledamot   X 
Siw Hallbert (S), ledamot   X 
Sven-Åke Hallgren (V), ledamot   X 
Marie Strid (MP), ledamot   X 
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Roland Jonsson (MP), ledamot   X 
Kristin Schmitt (MP), ledamot   X 
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Jenny Spiik (SD), ledamot  X  
Per Olov Risman (SD), ledamot  X  
Patrik Strömsten (SD), ledamot  X  
Erik Holm (SD), ledamot  X  
Bengt Hellgren (SD), ledamot  X  
Robert Thorin (SD), ledamot  X  
Björn Magnusson (S), ordförande   X 
Tommy Brundin (M), ersättare X   
Katia Petkova Valkova (M), ersättare X   
Peter Numerius (M), ersättare X   
Lennart Winqvist (SP), ersättare X   
Rolf Vestman (S), ersättare   X 
Thomas Gustafsson (S), ersättare   X 
Elin Remme (V), ersättare   X 
Måns Pär Fogelberg (V), ersättare   X 
Danuta Wahlberg (SD), ersättare  X  
Heinz Guth (SD), ersättare  X  
Resultat 22 9 20 
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§ 208  Dnr 2022KS495 

Reglemente för kommunstyrelsen  
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige fastställer Reglemente för kommunstyrelsen att gälla från och med 1 
januari 2023. 
  
Kommunfullmäktige upphäver Reglemente för kommunstyrelsen fastställt av 
kommunfullmäktige 26 mars 2020 § 47. Reglementet tillämpas dock till och med 31 
december 2022. 
 

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

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 27 oktober 2022 § 367 
 Tjänsteskrivelse 6 oktober 2022 
 Förslag till reglemente för kommunstyrelsen, 6 oktober 2022 
 Förslag till reglemente för kommunstyrelsen – med kommentarer 
 Reglemente för kommunstyrelsen, fastställd av kommunfullmäktige 26 mars 2020 § 

47 
 

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

26 / 58



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2022-12-15 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 209  Dnr 2022KS497 

Reglemente för nämnd för utbildning, kultur och fritid  
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige fastställer Reglemente för nämnd för utbildning, kultur och fritid att 
gälla från och med 1 januari 2023. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Den 31 mars 2022 § 46 beslutade kommunfullmäktige att fastställa en ny politisk organisation 
i enlighet med förslag från beredningen för demokratifrågor. Vidare gav fullmäktige 
kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på nya styrdokument samt förslag på ändringar 
i befintliga styrdokument med anledning av ny politisk organisation. Kommunstyrelsen gav 
den 5 maj 2022 § 207 ekonomiutskottet i uppdrag att bereda ärendena kopplade till 
kommunstyrelsens uppdrag. 
  
Ekonomiutskottet har med stöd av förvaltningen arbetat fram förslag till reglemente för 
nämnd för utbildning, kultur och fritid. Förslaget till reglemente är i huvudsak baserat på 
Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) förslag till bestämmelser i reglemente samt 
välfärdsnämndens nuvarande reglemente. Vidare har beredningen för demokratifrågors 
rekommendationer legat till grund för framtaget förslag. 
  
Välfärdsnämndens nuvarande reglemente föreslås upphävas genom ärendet om reglemente för 
socialnämnden. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 27 oktober 2022 § 369 
 Tjänsteskrivelse 6 oktober 2022 
 Förslag till reglemente för nämnd för utbildning, kultur och fritid, 6 oktober 2022 
 Förslag till reglemente för nämnd för utbildning, kultur och fritid – med kommentarer 
 Reglemente för välfärdsnämnden, fastställd av kommunfullmäktige 26 mars 2020 § 49 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 210  Dnr 2022KS521 

Reglemente för krisledningsnämnden  
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige fastställer Reglemente för krisledningsnämnden att gälla från och med 1 
januari 2023.  
  
Kommunfullmäktige upphäver Reglemente för krisledningsnämnden fastställt av 
kommunfullmäktige den 26 mars 2020 § 48. Reglementet tillämpas dock till och med 31 
december 2022. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Den 31 mars 2022 § 46 beslutade kommunfullmäktige att fastställa en ny politisk organisation 
i enlighet med förslag från beredningen för demokratifrågor. Vidare gav fullmäktige 
kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på nya styrdokument samt förslag på ändringar 
i befintliga styrdokument med anledning av ny politisk organisation. Kommunstyrelsen gav 
den 5 maj 2022 § 207 ekonomiutskottet i uppdrag att bereda ärendena kopplade till 
kommunstyrelsens uppdrag.  
  
Ekonomiutskottet har med stöd av förvaltningen arbetat fram förslag till reglemente för 
krisledningsnämnden. Rekommendationerna från beredningen för demokratifrågor har legat 
till grund för framtaget förslag. Vidare föreslås en del bestämmelser tas bort med hänsyn till 
att frågorna regleras i det förslag till kommungemensamt reglemente som ekonomiutskottet 
har arbetat fram med stöd av förvaltningen. Enligt plan ska kommunfullmäktige ta ställning 
till föreslaget kommungemensamt reglemente vid sammanträdet den 17 november 2022. 
  
Förutom vissa redaktionella ändringar innebär föreslaget reglemente i huvudsak följande. 
Nämndens sammansättning justeras genom att det föreskrivs att nämnden består av 
kommunstyrelsens ordinarie ledamöter. Det föreslås även ett tillägg om att nämndens 
ledamöter, vid en extraordinär händelse, sammankallas på lämpligt sätt. Skälet till detta är att 
tydliggöra att nämnden inte omfattas av regleringen avseende bland annat tidpunkt för 
sammanträden och kallelse i förslaget till kommungemensamt reglemente.  
  
Samtliga justeringar redovisas i Förslag till reglemente för krisledningsnämnden – med 
kommentarer. 
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Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 24 november 2022 § 403 
 Tjänsteskrivelse 27 oktober 2022 
 Förslag till reglemente för krisledningsnämnden, 27 oktober 2022  
 Förslag till reglemente för krisledningsnämnden – med kommentarer  
 Förslag till kommungemensamt reglemente, 6 oktober 2022 
 Reglemente för krisledningsnämnden, fastställt av kommunfullmäktige den 26 mars 

2020 § 48  
  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunfullmäktige återremitterar ärendet till 
kommunstyrelsen med uppdraget att ändra ordningen för sammankallning av 
krisledningsnämnden samt beslut när sådan händelse har inträffat i enlighet med förarbeten. 
  
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Evalotta Liljenzin (M) att kommunfullmäktige 
bifaller kommunstyrelsens förslag. 
  

Beslutsgång 
Återremiss och avgöra ärendet idag 
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar 
att avgöra ärendet idag. 
  
Kommunstyrelsens förslag 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige kan bifalla kommunstyrelsens förslag. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 211  Dnr 2022KS523 

Reglemente för miljö- och bygglovsnämnden  
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige fastställer Reglemente för miljö- och bygglovsnämnden att gälla från och 
med 1 januari 2023.  
 
Kommunfullmäktige upphäver Reglemente för miljö- och bygglovsnämnden fastställt av 
kommunfullmäktige den 26 mars 2020 § 50. Reglementet tillämpas dock till och med 31 
december 2022.  
 

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 miljö- och bygglovsnämnden setts över. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 24 november 2022 § 402 
 Miljö- och bygglovsnämndens beslut 8 november 2022 § 182 
 Tjänsteskrivelse 27 oktober 2022  
 Förslag till reglemente för miljö- och bygglovsnämnden, 27 oktober 2022 
 Förslag till reglemente för miljö- och bygglovsnämnden – med kommentarer 
 Förslag till kommungemensamt reglemente, 6 oktober 2022 
 Reglemente för miljö- och bygglovsnämnden, fastställt av kommunfullmäktige den 26 

mars 2020 § 50 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 212  Dnr 2022KS496 

Reglemente för socialnämnden  
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige fastställer Reglemente för socialnämnden att gälla från och med 1 
januari 2023. 
  
Kommunfullmäktige upphäver Reglemente för välfärdsnämnden fastställt av 
kommunfullmäktige 26 mars 2020 § 49. Reglementet tillämpas dock till och med 31 
december 2022. 
 

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

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 24 november 2022 § 386 
 Tjänsteskrivelse 6 oktober 2022 
 Förslag till reglemente för socialnämnden, 6 oktober 2022 
 Förslag till reglemente för socialnämnden – med kommentarer 
 Reglemente för välfärdsnämnden, fastställd av kommunfullmäktige 26 mars 2020 § 49 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 213  Dnr 2022KS522 

Reglemente för kommunalråd  
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige fastställer Reglemente för kommunalråd att gälla från och med 1 januari 
2023. 
  
Kommunfullmäktige upphäver Härryda kommuns kommunalrådsreglemente fastställt av 
kommunfullmäktige den 19 november 2018 § 196. Reglementet tillämpas dock till och med 
31 december 2022. 
  

Jäv 
Per Vorberg (M) och Patrik Linde (S) deltar inte i handläggning eller beslut i detta ärende på 
grund av jäv. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Den 31 mars 2022 § 46 beslutade kommunfullmäktige att fastställa en ny politisk organisation 
i enlighet med förslag från beredningen för demokratifrågor. Vidare gav fullmäktige 
kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på nya styrdokument samt förslag på ändringar 
i befintliga styrdokument med anledning av ny politisk organisation. Kommunstyrelsen gav 
den 5 maj 2022 § 207 ekonomiutskottet i uppdrag att bereda ärendena kopplade till 
kommunstyrelsens uppdrag.  
  
Ekonomiutskottet har med stöd av förvaltningen arbetat fram förslag till reglemente för 
kommunalråd. Rekommendationerna från beredningen för demokratifrågor har legat till grund 
för framtaget förslag. 
  
Förutom vissa redaktionella ändringar innebär föreslaget reglemente i huvudsak att 
hänvisningen till välfärdsnämndens ordförande tas bort och att hänvisningar till särskilda 
bestämmelser (AB) är uppdaterade.  
  
Samtliga justeringar redovisas i Förslag till reglemente för kommunalråd – med 
kommentarer. 
  

Beslutsunderlag  
 Kommunstyrelsens beslut 24 november 2022 § 401 
 Tjänsteskrivelse 27 oktober 2022 

32 / 58



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2022-12-15 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

 Förslag till reglemente för kommunalråd, 27 oktober 2022 
 Förslag till reglemente för kommunalråd – med kommentarer 
 Härryda kommuns kommunalrådsreglemente, fastställt av kommunfullmäktige den 19 

november 2018 § 196 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 214  Dnr 2022KS567 

Tidsbegränsad kommunal avtalssamverkan avseende tillsyn av 
folköl och tobaksförsäljning  
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige godkänner Avtalssamverkan med Göteborgs Stad, miljöförvaltningen, 
avseende tillsyn av folköl och tobaksförsäljning. 
  
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att ingå samverkansavtal. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 30 januari 2020 § 10 att godkänna kommunal 
avtalssamverkan, jämlikt 9 kap. 37 § kommunallagen, med Göteborgs Stad avseende tillsyn 
av folköl och tobaksförsäljning. Göteborgs Stad, miljöförvaltningen, har sagt upp avtalet och 
det löper ut 31 december 2022. 
  
Härryda kommun har erbjudits att ingå ett tidsbegränsat samverkansavtal med Göteborgs Stad 
som ska gälla under tidsperioden 1 januari - 30 juni 2023. Avtalet avser fullgörandet av 
uppgifter enligt alkohollagen (2010:1622) och lagen (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter på samma sätt som nuvarande samverkansavtal. 
  
Miljö- och bygglovsnämnden hade ärendet uppe på sitt sammanträde den 8 november 2022 § 
179 och tog då beslut att föreslå för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att 
samverkansavtalet ska ingås. 
  
Bedömningen är att samverkansavtal bör ingås eftersom verksamheterna i annat fall ska 
återtas i förvaltningen redan 31 december. Den korta framförhållningen är försvårande för 
återuppbyggandet av en effektiv och kompetent verksamhet som kan ge hög service till 
näringslivet. Den extra kostnaden det nya samverkansavtalet innebär ryms inom 
kommunstyrelsens budgetram. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 24 november 2022 § 400 
 Miljö- och bygglovsnämndens beslut den 8 november 2022 § 179 
 Tjänsteskrivelse den 7 november 2022 
 Avtal om tidsbegränsad samverkan  
 Delegationsordning, bilaga till avtal om samverkan  
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§ 215  Dnr 2022KS33 

Fastställande av program för uppföljning av privata utförare 2023-
2026 samt redovisning av uppdrag att arbeta fram förslag till nytt 
program för privata utförare  
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige fastställer Program för uppföljning av privata utförare 2023-2026. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 13 januari 2022 § 26 att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta 
fram förslag till nytt program för privata utförare inför mandatperioden 2023-2026. 
Välfärdsnämnden beslutade den 12 januari 2022 § 14 att ge förvaltningen i uppdrag att ta 
fram ett program med mål och inriktning för sådana kommunala angelägenheter som utförs av 
privata utförare i enlighet med 5 kap. 3 § kommunallagen (2017:725). 
  
Förvaltningen har utifrån dessa två uppdrag tagit fram förslag till Program för uppföljning av 
privata utförare 2023-2026. Programmet gäller alla verksamheter för vilka kommunen är 
huvudman men som genom upphandlat avtal, genom valfrihetssystem eller genom idéburet 
offentligt partnerskap överlåts till privat aktör att utföra. 
  
Programmet omfattar inte fristående förskolor och skolor eftersom de är egna huvudmän för 
verksamheten och föregås inte av upphandling utan regleras genom tillståndsgivning. 
Programmet omfattar inte heller enstaka köp där kommunen inte är huvudman för 
verksamheten, exempelvis köp av enstaka platser inom vård och omsorg. 
  
I programmet framgår  

 hur kommunen ska följa upp att den privata utföraren efterlever kommunfullmäktiges 
mål och riktlinjer för verksamheten och 

 hur allmänhetens rätt till insyn ska tillgodoses utifrån områdena ansvar, avtal och 
uppföljning. 
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Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 24 november 2022 § 389 
 Tjänsteskrivelse 27 oktober 2022 
 Program för uppföljning av privata utförare 2023-2026 
 Kommunstyrelsens beslut 13 januari 2022 § 26 
 Välfärdsnämndens beslut 12 januari 2022 § 14 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 216  Dnr 2022KS455 

Återlämnande av ansvar för den operativa tillsynen av samråd 
enligt 12 kap. 6 § miljöbalken till länsstyrelsen  
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att återlämna ansvaret för den operativa tillsynen av samråd 
enligt 12 kap. 6 § miljöbalken till länsstyrelsen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
För åtgärder som inte är tillståndspliktiga eller anmälningspliktiga enligt andra regler i 
miljöbalken gäller i många fall skyldighet att anmäla åtgärden för samråd till 
tillsynsmyndigheten. Av 12 kap. 6 § miljöbalken framgår att allmän anmälningsplikt gäller 
för den som ska bedriva en verksamhet eller utföra en åtgärd som väsentligt kan komma att 
ändra naturmiljön. 
  
Härryda kommun begärde 2011 att ta över den operativa tillsynen gällande samråd enligt 12 
kap. 6 § miljöbalken. Länsstyrelsen överlät denna tillsyn från den 1 januari 2012 till 
kommunen genom beslut den 22 november 2011. 
  
Erfarenheten av att ha denna tillsyn under tio år har visat att handläggningen inte blir 
tillräckligt effektiv. Förvaltningen föreslår därför att kommunen ska återlämna den operativa 
tillsynen av samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken till länsstyrelsen. Datum för överlämnande 
bestäms i dialog med länsstyrelsen. 

  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 27 oktober 2022 § 365 
 Tjänsteskrivelse 9 september 2022 
 Miljö- och bygglovsnämndens beslut den 4 oktober 2022 § 162 

  
 

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

Delgivning av kommunstyrelsens verksamhetsberättelse per delår 
och prognos för helåret 2022  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige delges följande: 

 Kommunstyrelsens beslut 27 oktober 2022 § 371 
 Tjänsteskrivelse - Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse och prognos - delår 2022 
 Verksamhetsberättelse och prognos - delår 2022 KS 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 218  Dnr 2022KS285 

Delgivning av mål och inriktningar till kommunstyrelsens 
verksamhetsplan 2023- 2025  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige delges följande: 

 Kommunstyrelsens beslut 24 november 2022 § 409 
 Tjänsteskrivelse - Kommunstyrelsens verksamhetsplan med driftbudget 2023-2025 

samt investerings- och exploateringsbudget 2023-2027 
 Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2023-2025 (2027) 
 Lokalresursplan 2023-2027 
 Bostadsförsörjningsprogram 2023-2027 

  
 

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

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

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige delges följande: 
  

 Kommunstyrelsens beslut 24 november 2022 § 430 
 Välfärdsnämndens beslut 31 augusti 2022 § 166 
 Tjänsteskrivelse - Ekonomisk månadsuppföljning för välfärdsnämnden per juni 2022 
 Månadsprognos per juni VFN 
 Välfärdsnämndens beslut 26 oktober 2022 § 207 
 Tjänsteskrivelse - Välfärdsnämndens verksamhetsberättelse och prognos - delår 2022 
 Välfärdsnämndens verksamhetsberättelse och prognos - delår 2022 
 Statusrapport - uppföljning av de politiska målen i välfärdsnämnden 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 220  Dnr 2022KS560 

Tidsbegränsad kommunal avtalssamverkan avseende tillstånd och 
tillsyn av alkoholservering och tobaksförsäljning  
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige godkänner avtalssamverkan med Göteborgs Stad, miljöförvaltningen, 
avseende tillstånd och tillsyn av alkoholservering och tillstånd till tobaksförsäljning.  
  
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att ingå samverkansavtal. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 januari 2020 § 9 och § 11 att godkänna kommunal 
avtalssamverkan, jämlikt 9 kap. 37 § kommunallagen, med Göteborgs Stad avseende tillstånd 
och tillsyn av alkoholservering och tillstånd till tobaksförsäljning. Göteborgs Stad, 
miljöförvaltningen, har därefter sagt upp avtalet och det löper ut den 31 december 2022. 
  
Härryda kommun har erbjudits att ingå ett tidsbegränsat samverkansavtal med Göteborgs Stad 
som ska gälla under tidsperioden 1 januari - 30 juni 2023. Avtalet avser fullgörandet av 
uppgifter enligt alkohollagen (2010:1622) och lagen (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter på samma sätt som nuvarande samverkansavtal. 
  
Förvaltningen bedömer att samverkansavtal bör ingås eftersom verksamheterna i annat fall 
ska återtas i förvaltningen redan den 31 december. Den korta framförhållningen är 
försvårande för återuppbyggandet av en effektiv och kompetent verksamhet som kan ge hög 
service till näringslivet. Den extra kostnaden det nya samverkansavtalet innebär ryms inom 
kommunstyrelsens budgetram.  
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 24 november 2022 § 399 
 Tjänsteskrivelse 3 november 2022 
 Avtal om tidsbegränsad samverkan 
 Delegationsordning, bilaga till avtal om samverkan 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 221 

Överläggning kring kommande uppdrag för fullmäktiges fasta 
beredning 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar förslagen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktiges ledamöter deltar i överläggning kring kommande uppdrag för 
fullmäktiges fasta beredning. Ledamöter kommer med synpunkter på vilka temaområden som 
beredningen bör arbeta med under den kommande mandatperioden. Kommunfullmäktiges 
fasta beredning representeras av beredningens ordförande Håkan Eriksson (KD). 
 

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

Köp av sporthall i Mölnlycke fabriker  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet 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. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 10 februari 2022 § 57 att ge förvaltningen i uppdrag att, 
inom befintliga ekonomiska ramar, föra förhandlingar om förvärv av idrottshall och 
ytterligare utrymmen i Mölnlycke fabriker. 
  
Lokalerna omfattar en sporthall samt tillhörande korridor och förrådsyta i byggnad 25. 
Sammantagen yta för dessa lokaler är enligt avtalet 2140 kvm där sporthallen är på 1660 kvm. 
Sporthallen motsvarar en idrottshall av fullstorlek för att möta upp olika typer av 
idrottsutövande. 
  
Under 2022 har förvaltningen genomfört förhandlingar med KB Myran/Wallenstam AB. 
Förvaltningen har utifrån dessa förhandlingar tillsammans med säljaren tagit fram förslag till 
köpeavtal för del av Mölnlycke (1:168). Enligt upprättat avtalsförslag köper Härryda kommun 
sporthallen, byggnad 25 och tillhörande korridor i Mölnlycke fabriker för 45 mnkr. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 24 november 2022 § 407 
 Tjänsteskrivelse 18 november 2022 
 Fastighetsöverlåtelseavtal med bilagor 
 Kommunstyrelsens beslut den 23 september 2021 § 319 
 Kommunstyrelsens beslut den 18 november 2021 § 407 
 Kommunstyrelsens beslut den 10 februari 2022 § 57 
 Lägeskarta Mölnlycke fabriker 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Linde (S) föreslår med instämmande av Marie Strid (MP) att kommunfullmäktige 
återremitterar ärendet till kommunstyrelsen för att ta fram svar på frågorna var i kommunen 
behovet av en ny idrottshall är störst, samt vad en idrottshall som vi låter bygga på kommunal 
mark kostar. 
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Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Martin Tengfjord (SP), Maria Kornevik 
Jakobsson (C), Jan Gustavsson (KP), Håkan Eriksson (KD) och Katia Petkova Valkova 
(M) att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
  
Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunfullmäktige återremitterar ärendet till 
kommunstyrelsen för att förhandla fram ett pris som är rimligt och i paritet med vad det skulle 
kosta att bygga en likvärdig hall på kommunal mark. 
  
Patrik Strömsten (SD) föreslår att kommunfullmäktige återremitterar ärendet till 
kommunstyrelsen för att säljarens ansvar ökas i avtalet. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att han kommer att fråga om kommunfullmäktige ska återremittera 
eller avgöra ärendet idag. Detta gör han genom att fråga om kommunfullmäktige bifaller eller 
avslår förslag om återremiss från Patrik Linde, Peter Arvidsson och Patrik Strömstén var för 
sig. Väljer kommunfullmäktige att bifalla något av förslagen om återremiss återremitteras 
ärendet till kommunstyrelsen. Om kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag 
kommer ordföranden fråga om kommunfullmäktige kan bifalla eller avslå kommunstyrelsens 
förslag. 
  
Kommunfullmäktige godkänner redovisad beslutsgång. 
  
Patrik Lindes förslag om återremiss och avslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
bifalla Patrik Lindes förslag om återremiss. 
  
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att bifalla Patrik Lindes förslag. 
Nej-röst för att avslå Patrik Lindes förslag. 
  
Med 28 ja-röster och 22 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att bifalla Patrik Lindes 
förslag. Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 4. 
  
Peter Arvidssons förslag om återremiss och avslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
avslå Peter Arvidssons förslag om återremiss. 
  
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att avslå Peter Arvidssons förslag. 
Nej-röst för att bifalla Peter Arvidssons förslag. 
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Med 40 ja-röster, 7 nej-röster, och 3 som avstår, beslutar kommunfullmäktige att avslå Peter 
Arvidssons förslag. Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 5. 
  
Patrik Strömsténs förslag om återremiss och avslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
avslå Patrik Strömsténs förslag om återremiss. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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VOTERINGSLISTA 
Kommunfullmäktige 

 

  

Sammanträdesdatum  
2022-12-15  

 

Voteringslista: § 222 
Ärende: Köp av sporthall i Mölnlycke fabriker,  2022KS473 
 
Omröstningslista 4 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ledamot  X  
Kersti Lagergren (M), ledamot  X  
Evalotta Liljenzin (M), ledamot  X  
Grim Pedersen (M), ledamot  X  
Rickard Rosengren (M), ledamot  X  
Gunnar Häggström (M), vice ordförande  X  
Kristina Andrén (M), 2:e vice ordförande  X  
Bengt Johansson (M), ledamot  X  
Hengameh Mokhtari Madjd (M), ledamot  X  
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot  X  
Tony Wahl (C), ledamot  X  
Gun Wågsjö (C), ledamot  X  
Anders Halldén (L), ledamot  X  
Anita Anger (L), ledamot  X  
Håkan Eriksson (KD), ledamot  X  
Lars Landrö (KD), ledamot  X  
Martin Tengfjord (SP), ledamot  X  
Jan Gustavsson (KP), ledamot  X  
Patrik Linde (S), ledamot X   
Kristin Arplöw (S), ledamot X   
Robert Langholz (S), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot X   
Oskar Sköld (S), ledamot X   
Jonas Andersson (S), ledamot X   
Berit Müllerström (S), ledamot X   
Robin Hododi (S), ledamot X   
Kajsa Lackovic (S), ledamot X   
William Kroon Adill (S), ledamot X   
Siw Hallbert (S), ledamot X   
Sven-Åke Hallgren (V), ledamot X   
Marie Strid (MP), ledamot X   
Roland Jonsson (MP), ledamot X   
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VOTERINGSLISTA 
Kommunfullmäktige 

 

  

Sammanträdesdatum  
2022-12-15  

 

Kristin Schmitt (MP), ledamot X   
Peter Arvidsson (SD), ledamot X   
Jenny Spiik (SD), ledamot X   
Per Olov Risman (SD), ledamot X   
Patrik Strömsten (SD), ledamot X   
Erik Holm (SD), ledamot X   
Robert Thorin (SD), ledamot X   
Björn Magnusson (S), ordförande X   
Tommy Brundin (M), ersättare  X  
Katia Petkova Valkova (M), ersättare  X  
Peter Numerius (M), ersättare  X  
Lennart Winqvist (SP), ersättare  X  
Rolf Vestman (S), ersättare X   
Thomas Gustafsson (S), ersättare X   
Elin Remme (V), ersättare X   
Måns Pär Fogelberg (V), ersättare X   
Danuta Wahlberg (SD), ersättare X   
Heinz Guth (SD), ersättare X   
Resultat 28 22 0 

Omröstningslista 5 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Evalotta Liljenzin (M), ledamot X   
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Rickard Rosengren (M), ledamot X   
Gunnar Häggström (M), vice ordförande X   
Kristina Andrén (M), 2:e vice ordförande X   
Bengt Johansson (M), ledamot X   
Hengameh Mokhtari Madjd (M), ledamot X   
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot X   
Tony Wahl (C), ledamot X   
Gun Wågsjö (C), ledamot X   
Anders Halldén (L), ledamot X   
Anita Anger (L), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Lars Landrö (KD), ledamot X   
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VOTERINGSLISTA 
Kommunfullmäktige 

 

  

Sammanträdesdatum  
2022-12-15  

 

Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Jan Gustavsson (KP), ledamot X   
Patrik Linde (S), ledamot X   
Kristin Arplöw (S), ledamot X   
Robert Langholz (S), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot X   
Oskar Sköld (S), ledamot X   
Jonas Andersson (S), ledamot X   
Berit Müllerström (S), ledamot X   
Robin Hododi (S), ledamot X   
Kajsa Lackovic (S), ledamot X   
William Kroon Adill (S), ledamot X   
Siw Hallbert (S), ledamot X   
Sven-Åke Hallgren (V), ledamot X   
Marie Strid (MP), ledamot   X 
Roland Jonsson (MP), ledamot   X 
Kristin Schmitt (MP), ledamot   X 
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Jenny Spiik (SD), ledamot  X  
Per Olov Risman (SD), ledamot  X  
Patrik Strömsten (SD), ledamot  X  
Erik Holm (SD), ledamot  X  
Robert Thorin (SD), ledamot X   
Björn Magnusson (S), ordförande X   
Tommy Brundin (M), ersättare X   
Katia Petkova Valkova (M), ersättare X   
Peter Numerius (M), ersättare X   
Lennart Winqvist (SP), ersättare X   
Rolf Vestman (S), ersättare X   
Thomas Gustafsson (S), ersättare X   
Elin Remme (V), ersättare X   
Måns Pär Fogelberg (V), ersättare X   
Danuta Wahlberg (SD), ersättare  X  
Heinz Guth (SD), ersättare  X  
Resultat 40 7 3 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2022-12-15 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 223  Dnr 2022KS545 

Fråga till välfärdsnämndens ordförande om simskola  
 

Sammanfattning av ärendet 
Fråga har inkommit den 26 oktober 2022 till välfärdsnämndens ordförande från Ulla-Karin 
Johansson angående simskola i Härryda Kommun. 
  
Kommunfullmäktige medger att frågan får ställas. 
  
Välfärdsnämndens ordförande Maria Kornevik Jakobsson (C) besvarar frågan. 
 

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

Sammanträdesdatum 
2022-12-15 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 224  Dnr 2021KS505 

Svar på motion om att upprätta en koldioxidbudget  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 september 2021 § 152 att till kommunstyrelsen 
remittera motion från Marie Strid (MP) och Roland Jonsson (MP) om att upprätta en 
koldioxidbudget. Motionärerna yrkar att Härryda kommun upprättar en koldioxidbudget samt 
att en modell för kontinuerlig uppföljning införs. 
  
Förvaltningen har utrett konceptet kring koldioxidbudget och hur det skulle bidra till ett mer 
utvecklat miljö- och klimatarbete. En koldioxidbudget kan användas för att åskådliggöra och 
upplysa om det återstående utsläppsutrymmet för att nå tvågradersmålet från Parisavtalet. För 
kommuner fungerar koldioxidbudget främst som ett kommunikativt verktyg som ger tydlighet 
och stöd i omställningsarbetet. 
  
Förvaltningen arbetar idag på olika sätt med att minska klimatavtryck och utsläpp, bland 
annat genom en särskild plan för fossiloberoende förvaltning. Förvaltningen följer 
utvecklingen, bland annat genom ett miljöbokslut som upprättas vart fjärde år och genom 
årlig uppföljning av indikatorer och nyckeltal. Därtill finns nu underlag via Klimatkollen, 
vilket fungerar väl som ett verktyg för att följa och bevaka uppsläppsförändringar i 
kommunen. 
  
Förvaltningen bedömer att det därutöver inte finns behov av att utveckla ytterligare 
uppföljning genom en egen koldioxidbudget. Det är viktigt att inte tillskapa ytterligare 
administrativt arbete för att upprätta, försörja och använda en egen koldioxidbudget utan 
istället ha fokus på att genomföra konkreta åtgärder som bidrar till utsläppsminskningar. 
  
Förvaltningen föreslår att motionen ska anses besvarad. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 3 oktober 2022 
 Motion om att upprätta en koldioxidbudget 

  

Förslag på sammanträdet 
Björn Magnusson (S) föreslår att kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2022-12-15 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller Björn Magnussons (S) förslag. 
 

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

Sammanträdesdatum 
2022-12-15 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 225  Dnr 2022KS275 

Svar på motion om reklamsatsning för våra kommunala boenden  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 maj 2022 § 83 att till välfärdsnämnden remittera 
motion från Patrik Linde (S), Siw Hallbert (S), Mats Werner (S) och Ulla-Karin Johansson (S) 
om reklamsatsning på Härryda kommuns boenden. Motionärerna vill att särskilda boenden i 
kommunal regi tar fram ett material som lyfter fram boendets speciella verksamhet. Materialet 
ska användas i den kommunala reklamkampanjen för att öka valfriheten för våra invånare. 
 
I februari 2022 påbörjade verksamhetsområdet vård och omsorg tillsammans med 
digitaliseringssamordnare och kommunikationsenheten ett arbete med att ta fram texter, foton 
och video för att beskriva och marknadsföra särskilda boenden i kommunal regi. Arbetet har 
ännu inte färdigställts eftersom lanseringen av kommunens nya webbplats drog ut på tiden. 
Då webbplatsen nu är lanserad återupptas arbetet. I uppdraget ingår även att ta fram 
informationsmaterial i tryckt form. 
 
Förvaltningens bedömning är att motionen bör anses vara besvarad då ett arbete med att 
marknadsföra särskilt boende i kommunal regi redan är påbörjat. När material är färdigställt 
kommer det att finnas tillgängligt på kommunens hemsida. 
  

Beslutsunderlag 
 Välfärdsnämndens beslut 26 oktober 2022 § 203 
 Tjänsteskrivelse 3 oktober 2022 
 Motion om reklamsatsning för våra kommunala boenden 

  

Förslag på sammanträdet 
Björn Magnusson (S) föreslår att kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller Björn Magnussons (S) förslag. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2022-12-15 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

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

Sammanträdesdatum 
2022-12-15 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 226  Dnr 2022KS360 

Svar på motion om planfri korsning väg-järnväg i Rävlanda  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 22 september 2022 § 109 att till kommunstyrelsen 
remittera en motion från Jan Gustavsson (KP) om att få till stånd en planskild korsning i 
Rävlanda. Enligt motionären utgör dagens plankorsning ett hinder för Rävlandas framtida 
utveckling och planering. I motionen beskrivs hur det till ett förhållandevis lågt pris, sett till 
värdet av ökade framtida utvecklingsmöjligheter i Rävlanda, går att bygga en planskildhet i 
enlighet med kommunens tidigare utredning. Motionären yrkar därmed på att kommunen 
snarast ska inleda förhandlingar med Trafikverket även om det innefattar att kommunen står 
för en betydande del av kostnaderna för projektet.  
  
Kust- till kustbanans barriäreffekter på Rävlanda samhälle har varit kända under lång tid och 
förutsättningarna för att bygga en planskild korsning har tidigare utretts av kommunen. En 
placering väster om nuvarande plankorsning, med en väg i tunnel under järnvägen, bedömdes 
då skapa störst nytta för samhället Rävlanda.  
  
Planeringen av en planskild korsning behöver genomföras i nära dialog med Trafikverket 
som, i egenskap av banhållare för Kust- till kustbanan, hanterar utredning, projektering och 
utförande på sträckan som korsar järnvägen. Under utredningsarbetet 2018 framförde 
Trafikverket att andra järnvägskorsningar har högre prioritet ur säkerhetssynpunkt. Det har 
därmed inte varit aktuellt att vidare utreda eller planera för en planskild korsning i Rävlanda. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse den 13 oktober 2022  
 Motion om planfri korsning väg-järnväg i Rävlanda 
 Utredning planskild korsning i Rävlanda (Publikation 2018:02) 
 Kommunfullmäktiges beslut den 13 november 2017 § 193 

  

Förslag på sammanträdet 
Björn Magnusson (S) föreslår att kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2022-12-15 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller Björn Magnussons (S) förslag. 
 

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

Sammanträdesdatum 
2022-12-15 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 227  Dnr 2022KS4 

Redovisning av medborgarförslag 2022  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 
 

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. 
  
Nu redovisas medborgarförslag som inkommit från och med 11 mars, då den senaste 
rapporteringen till fullmäktige gjordes. Redovisningen omfattar 25 medborgarförslag, varav 1 
har beviljats, 8 har avslagits, 5 har ansetts besvarade och 11 är under fortsatt utredning. 
  
I redovisningen ingår tre medborgarförslag som ej fått beslut inom ett år, de tre förslagen har 
inte kunnat prioriteras men de är under utredning och prognosen är att beslut fattas av 
kommunstyrelsen hösten 2022. Övriga ärenden som är under utredning bedöms kunna 
hanteras inom ett år. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 31 oktober 2022 

  

Förslag på sammanträdet 
Björn Magnusson (S) föreslår att kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller Björn Magnussons (S) förslag. 
 

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