Referat från kommunfullmäktiges sammanträde
2018-10-22 i Råda rum
Kvällens sammanträde var det första för den nyvalda
fullmäktigeförsamlingen. Sammanträdet öppnades av Kerstin Sandberg
(V) som ålderspresident, d.v.s. den som varit ledamot i fullmäktige längst
tid. Hon hälsade kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare varmt
välkomna till ny mandatperiod.
Björn Magnusson (S) höll en parentation över nyligen avlidna Britt
Dovmyr och därpå följde en tyst minut för att hedra hennes minne.
Sedan var det dags att välja ordförande samt förste och andre vice
ordförande i kommunfullmäktige till och med den 14 oktober 2022.
Förslaget var att Roger Nordman (M) väljs till kommunfullmäktiges
ordförande, Gunnar Häggström (M) väljs till förste vice ordförande och
Björn Magnusson (S) väljs till andre vice ordförande.
Calle Johansson (SD) tyckte att val av ordförandeposter i
kommunfullmäktige borde avspegla valresultatet och han yrkade på att
andra viceordförande blir Boris Leimar (SD). Efter sluten omröstning
valdes Björn Magnusson (S) till andre viceordförande.
Roger Nordman (M) tog över som ordförande för resten av
sammanträdet och började med att utlysa allmänhetens frågestund. Det
var inga frågor som ställdes så kommunfullmäktige fortsatte med att en
ny valberedning och nya revisorer valdes tillsammans med ledamöter och
ersättare i Göteborgsregionens kommunalförbund och i
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg.
Sammanträdet fortsatte med att redovisningschef Helena Hatheyer
informerade om delårsbokslut per den 31 augusti samt helårsprognos för
2018. Delårsbokslutet redovisar ett positivt resultat på 49,4 miljoner
kronor, vilket är 27 miljoner kronor bättre än budgeterat och i linje med
vad som kan förväntas utifrån prognosen för året. Det ekonomiska
resultatet för Härryda kommun är prognostiserat till 31,5 miljoner kronor
och soliditeten ökad med en procentenhet till 30 procent. Resultatet
motsvarar 1,5 procent av verksamhetens nettokostnader, som är 2,7
miljarder kronor. Prognosen för 2018 är 5,6 miljoner kronor sämre än
budget och 62 miljoner kronor lägre jämfört med år 2017.
De finansiella målen anses vara uppfyllda även om 2018 inte uppnår
målsatta värden. Det är tack vare goda resultat från tidigare år som målen
nås.
Av de fyra verksamhetsmålen förväntas två uppnås och två delvis:

-

-

Bostadsbyggandet utformas så att en befolkningsökning på lägst 1,5 %
kan mötas med alla bostäder i alla ägande- och upplåtelseformeruppnås delvis.
Full behovstäckning inom förskoleverksamheten och föräldrar kan
välja verksamhetsform- uppnås helt.
Alla elever har efter slutförd grundskola eller gymnasieutbildning
tillräcklig kompetens för arbete eller fortsatta studier- uppnås delvis.
Det finns bostäder av god kvalitet och god tillgänglighet för äldres och
funktionsnedsattas bedömda behov- uppnås helt.

Den sammanfattande bedömningen av måluppfyllelse för god ekonomisk
hushållning är att den uppfylls delvis.
Vidare beslutade kommunfullmäktige att förlänga avtalet om projektet
KOLV för tidsperioden 2019–2024. Härryda kommun har sedan 1995
tillsammans med tiotal andra kommuner och Västra Götalandsregionen
finansierat ”Förstärkt förvaltningsforskning och mer kvalificerad
förvaltningsutbildning i Västsverige” (KOLV) vid Förvaltningshögskolan,
Göteborgs universitet. Projektet är en satsning på forskning och
utbildning om kommuner och landsting i Västsverige och syftar till att
utgöra en viktig bas för deras framtida förändring och
kompetensutveckling. Kommunens årliga kostnad för finansiering av
projektet baseras på befolknings-mängden vid årsskiftet och uppgår till 4
kr/invånare. För Härryda kommun innebär detta en kostnad om ca 149
000 kr för år 2019. Kommunfullmäktige förlängde alltså avtalet och tyckte
att det var viktigt att göra en fördjupad utvärdering av projektet inför
eventuell avtalsförlängning år 2025.
Peter Arvidsson (SD) kommenterade att han inte kunde se att kommunen
får det utbyte som detta kostar och Sverigedemokraterna reserverade sig
mot beslutet.
Bekräftelse av avtal med Kommuninvest i Sverige AB stod näst på tur.
Härryda kommun är sedan 1995 medlem i Kommuninvest ekonomiska
förening vars syfte är att erbjuda medlemmar förmånlig finansiering.
Härryda kommun samt Härryda Energi AB har placerat hela sin
låneportfölj i det av föreningen helägda bolaget Kommuninvest i Sverige
AB. Härryda kommun har, i enlighet med förutsättningarna för
medlemskapet, tecknat en solidarisk borgensförbindelse för
Kommuninvest samt ingått två avtal. Såväl borgensförbindelsen som
avtalen måste bekräftas senast vart tionde år.
Efter en kortare debatt där Patrik Strömstén (SD) och Calle Johansson
(SD) ifrågasatte avtalet medan Per Vorberg(M), Björn Magnusson (S) och
Robert Langholz (S) argumenterade för fortsatt avtal med Kommuninvest

i Sverige AB beslutade kommunfullmäktige att bekräfta avtal med
Kommuninvest i Sverige AB. Sverigedemokraterna reserverade sig mot
beslutet.

Kommunfullmäktige fastställde vidare förslag till revidering av
förbundsordning och reglemente för förbundsstyrelsen för
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg; noterade delgivningen av
yttrande över kommunrevisionens rapport ”Granskning av det
systematiska arbetsmiljöarbetet” samt godkände marköverlåtelseavtal
för Björkelid och förvärv av fastigheten Mölnlycke 1:160.
Redovisningen av uppdrag om värdeskapande aktiviteter noterades.
Förvaltningen konstaterade att det pågår och planeras en lång rad
aktiviteter och åtgärder för att göra verksamheten effektivare eller för att
höja kvaliteten i det som görs. Flera omfattande och genomgripande
förändrings- och utvecklingsprocesser pågår, t ex ny styrmodell, vision
och förhållningssätt, digitalisering och digital arbetsplats, vilka alla ger
förutsättningar för att ompröva och utveckla mer effektiva arbetssätt och
höjd kvalitet.
Även redovisningen av medborgarförslag per oktober 2018 och statistiska
uppgifter för maj och juni 2018 noterades.
Fyra motioner besvarades under kvällen:
-

från Calle Johansson (SD) om riktlinjer enligt arbetsmiljölagen för
ökad trygghet och studiero i kommunala skolor,
från Calle Johansson (SD) om att invånarna ska prioriteras vid
fördelning av bostäder och tomtmark,
från Brita Dermark (KP) om utökning av ishallskapaciteten i
Landvetter och
från Calle Johansson (SD) om att bidragsbrott är ett hot mot
välfärden som ska förhindras.

Kommunfullmäktige utsåg Varinder Bajwa (S) efter Britt Dovmyr (S) till
nämndeman i Göteborgs tingsrätt till och med 2019.
Nästa sammanträde hålls 19 november klockan 18 i Råda Rum.
Välkommen!

