
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum 
2022-10-20 
 

 

 

Plats och tid Råda Rum kl. 18:00-19:23 
 

Beslutande ledamöter 
Per Vorberg (M) 
Kersti Lagergren (M) 
Sven Karlsson (M) 
Evalotta Liljenzin (M) 
Grim Pedersen (M) 
Rickard Rosengren (M) 
Gunnar Häggström (M) 
Mikael Johannison (M) 
Kristina Andrén (M) 
Bengt Johansson (M) 
Eva Karlsson (M) 
Maria Kornevik Jakobsson (C) 
Tony Wahl (C) 
Anders Halldén (L) 
Anita Anger (L) 
Håkan Eriksson (KD) 
Patrik Linde (S) 
Kristin Arplöw (S) 
Robert Langholz (S) 
Ulla-Karin Johansson (S) 
Björn Magnusson (S) 
Gunilla Wathne (S) 
Oskar Sköld (S) 
Monica Bengtsson (S) 
Jonas Andersson (S) 
Berit Müllerström (S) 
Robin Hododi (S) 
Kajsa Lackovic (S) 
William Kroon Adill (S) 
Siw Hallbert (S) 
Björn Mattsson (V) 
Sven-Åke Hallgren (V) 
Marie Strid (MP) 
Roland Jonsson (MP) 

1 / 25



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2022-10-20 
 

 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    
 

Kristin Schmitt (MP) 
Peter Arvidsson (SD) 
Jenny Spiik (SD) 
Per Olov Risman (SD) 
Patrik Strömsten (SD) 
Johannes Backlund (SD) 
Stefan Arveros (SD) 
Erik Holm (SD) 
Bengt Hellgren (SD) 
Jan Gustavsson (KP) 
Jan Inge Forsberg (SP) 
Martin Tengfjord (SP) 
Hengameh Mokhtari Madjd (M)  ersätter Lisa Suvén (M) 
Gun Wågsjö (C)  ersätter Ronny Sjöberg (C) 
Inger Axelsson (KD)  ersätter Lars Landrö (KD) 
Elin Remme (V)  ersätter Åsa Garberg (V) 
Robert Thorin (SD)  ersätter Patrik Nordgren (SD) 
 
Ej tjänstgörande ersättare 
Tommy Brundin (M) 
Katia Petkova Valkova (M) 
Peter Numerius (M) 
Ingemar Lindblom (M) 
Håkan Söderström (M) 
Claes Anger (L) 
Rolf Jigfelt (KD) 
Mustafa Jamil (S) 
Anna Palmér (S) 
Rolf Vestman (S) 
Lena Fredriksson (S) 
Thomas Gustafsson (S) 
Varinder Bajwa (S) 
Saman Mirza Ali Mazandarani (S) 
Måns Pär Fogelberg (V) 
Gunnar Ekeroth (MP) 
Linda Lyckbell (MP) 
Danuta Wahlberg (SD) 
Hans Lundquist (SD) 
Heinz Guth (SD) 

2 / 25



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2022-10-20 
 

 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    
 

Steinar Walsö-Kanstad (KP) 
Erik Andersson (KP) 
Pernilla Hällström (SP) 
 
Övriga närvarande 
 
Utses att justera 
Tony Wahl 
Johannes Backlund 
 

Justeringens plats och tid Kansliet, kommunhuset, 2022-10-27 09:00 

 

Protokollet omfattar §§125-138 

 

 

Sekreterare _________________________________________________ 
 Alice Holmer Lazar 
 
Ordförande _________________________________________________ 
 Gunilla Wathne, §§ 125-130 Björn Magnusson, §§ 131-138 
 
Justerande _________________________________________________ 
 Tony Wahl Johannes Backlund 
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ÄRENDELISTA 
 

§ 125 Fastställande av dagordning 
§ 126 Avsägelse från Lisa Suvén (M) som ledamot i kommunfullmäktige 
§ 127 Entledigande av Patrik Nordgren (SD) som ledamot i kommunfullmäktige 
§ 128 Avsägelse från Oskar Zarnowiecki (SP) som ersättare i kommunfullmäktige 
§ 129 Avsägelse från Ronny Sjöberg (C) som ledamot i kommunfullmäktige 
§ 130 Val av ordförande samt en förste och en andre vice ordförande i kommunfullmäktige för tiden 

till och med den 14 oktober 2026 
§ 131 Val av revisorer för tiden 1 januari 2023 - 31 december 2026 
§ 132 Val av valberedning för tiden till och med den 14 oktober 2026 
§ 133 Avsägelse från Sven Karlsson (M) som förste vice ordförande i välfärdsnämnden, samt 

fyllnadsval 
§ 134 Remittering av inkomna medborgarförslag 
§ 135 Godkännande av avtalsbaserad samverkan gällande budget- och skuldrådgivning i Härryda, 

Mölndal och Partille 
§ 136 Svar på motion om att fullfölja översiktsplanen intentioner för Hällingsjö 
§ 137 Svar på motion om policy för träd i park och gator samt vid byggnation 
§ 138 Överläggning kring kommande uppdrag för fullmäktiges fasta beredning 
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§ 125 

Fastställande av dagordning 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer föredragningslistan med följande ändringar: 
  

 Ärende 7, avsägelse från Sven Karlsson som 1:e vice ordförande i välfärdsnämnden, 
samt fyllnadsval behandlas som ärende 11. 

 Ärende 9 och 10, val av valberedning och revisorer byter plats och revisorernas ärende 
behandlas först. 

 Ärende 7, avsägelse från Ronny Sjöberg (C) som ledamot i kommunfullmäktige har 
tillkommit. 

 Ärende 13, remittering av inkomna motioner utgår då inga motioner inkommit. 
 Ärende 14, inkomna interpellationer utgår då inga interpellationer inkommit. 
 Ärende 19, inkomna frågor utgår då inga frågor inkommit. 

 

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

Avsägelse från Lisa Suvén (M) som ledamot i kommunfullmäktige  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige entledigar Lisa Suvén (M) från uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Lisa Suvén (M) avsäger sig i skrivelse daterad 21 september 2022 uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige. 
 

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

Entledigande av Patrik Nordgren (SD) som ledamot i 
kommunfullmäktige  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige entledigar Patrik Nordgren (SD) från uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Efter kontroll i folkbokföringsregistret kan förvaltningen konstatera att Patrik Nordgren inte 
är folkbokförd i Härryda kommun. Patrik Nordgren är därmed inte valbar för uppdrag som 
förtroendevald i Härryda kommun, vilket följer av 1 kap. 7 § och 4 kap. 3 § kommunallagen 
(2017:725), KL. 
  
I 4 kap. 7 § KL anges att när en förtroendevald upphör att vara valbar upphör uppdraget 
genast. 
  
Mot ovanstående bakgrund ska Patrik Nordgren entledigas från uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige. 
 

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

Avsägelse från Oskar Zarnowiecki (SP) som ersättare i 
kommunfullmäktige  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige entledigar Oskar Zarnowiecki (SP) från uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Oskar Zarnowiecki (SP) avsäger sig i skrivelse daterad 29 september 2022 uppdraget som 
ersättare i kommunfullmäktige. 
 

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

Avsägelse från Ronny Sjöberg (C) som ledamot i 
kommunfullmäktige  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige entledigar Ronny Sjöberg (C) som ledamot i kommunfullmäktige. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ronny Sjöberg (C) avsäger sig i skrivelse daterad 16 oktober 2022 uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige. 
 

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

Val av ordförande samt en förste och en andre vice ordförande i 
kommunfullmäktige för tiden till och med den 14 oktober 2026  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige utser Björn Magnusson (S) till ordförande för tiden till och med den 14 
oktober 2026. 
 
Kommunfullmäktige utser Gunnar Häggström (M) till förste vice ordförande för tiden till och 
med den 14 oktober 2026. 
 
Kommunfullmäktige utser Kristina Andrén (M) till andre vice ordförande för tiden till och 
med den 14 oktober 2026. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 2 § ska fullmäktige bland sina ledamöter välja en 
ordförande samt en förste och en andre vice ordförande.  
  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Patrik Linde (S) föreslår med instämmande av Peter Arvidsson (SD) att kommunfullmäktige 
utser Björn Magnusson (S) till ordförande för tiden till och med den 14 oktober 2026. 
  
Per Vorberg (M) föreslår att kommunfullmäktige utser Gunnar Häggström (M) till förste vice 
ordförande samt Kristina Andrén (M) till andre vice ordförande för tiden till och med den 14 
oktober 2026. 
  
Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunfullmäktige utser Per Olov Risman (SD) till andra 
vice ordförande för tiden till och med den 14 oktober 2026. 
  

Beslutsgång 
Ålderspresidenten redovisar att hon kommer behandla val av ordförande först, därefter val av 
förste vice ordförande, och sist val av andre vice ordförande.  
  
Val av ordförande 
Ålderspresidenten frågar om kommunfullmäktige kan utse Björn Magnusson (S) till 
ordförande för tiden till och med den 14 oktober 2026 och finner att så sker. 
  
Val av förste vice ordförande  
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Ålderspresidenten frågar om kommunfullmäktige kan utse Gunnar Häggström (M) till 
förste vice ordförande för tiden till och med den 14 oktober 2026 och finner att så sker. 
  
Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl 18.16-18.22. 
  
Val av andre vice ordförande  
Ålderspresidenten finner att det finns två förslag till beslut gällande val av andre vice 
ordförande: Kristina Andrén (M) och Per Olov Risman (SD).  
  
Ålderspresidenten ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar 
att utse Kristina Andrén (M) till andre vice ordförande för tiden till och med den 14 oktober 
2026 och finner att så sker. 
  
Omröstning begärs. Omröstningen är sluten eftersom ärendet avser val.  
  
Kommunfullmäktige utser Robert Langholz (S) och Sven Karlsson (M) till rösträknare.  
  
Rösträknare Robert Langholz (S) och Sven Karlsson (M) förrättar valet tillsammans med 
ålderspresidenten Gunilla Wathne (S). Ordföranden och rösträknarna kontrollerar att valurnan 
är tom. De röstande avger efter upprop sina valsedlar i en valurna. 
  
Omröstningsresultat 
Med 21 röster för Kristina Andrén (M), 9 röster för Per Olov Risman (SD) och 21 blanka 
röster beslutar kommunfullmäktige att välja Kristina Andrén (M) till andre vice 
ordförande för tiden till och med den 14 oktober 2026.  
  
Anmärkning  
Valsedlarna läggs i ett kuvert. Kuvertet förseglas och förvaras i avvaktan på att beslutet ska få 
laga kraft. 
 

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

Val av revisorer för tiden 1 januari 2023 - 31 december 2026  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige utser följande till revisorer för tiden 1 januari 2023 - 31 december 2026. 
  

 Ingegerd Helén (S) 
 Marcus Tonell (L) 
 Mats Eskilson (M) 
 Christer Holmberg (C) 
 Ing-Britt Magnusson (S) 
 Kerstin Sandberg (V) 
 Bengt Sandén (SD) 

  
Kommunfullmäktige utser Ingegerd Helén (S) till ordförande för revisorerna för tiden 1 
januari 2023 - 31 december 2026. 
 
 
Kommunfullmäktige utser Marcus Tonell (L) till vice ordförande för revisorerna för tiden 1 
januari 2023 - 31 december 2026. 
 

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

Val av valberedning för tiden till och med den 14 oktober 2026  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige utser följande ordinarie ledamöter i valberedningen för tiden till och 
med 14 oktober 2026. 
  

 Gunnar Häggström (M) 
 Björn Magnusson (S) 
 Patrik Strömsten (SD) 
 Gun Wågsjö (C) 
 Roland Jonsson (MP) 

 
Kommunfullmäktige utser Gunnar Häggström (M) till ordförande i valberedningen för tiden 
till och med 14 oktober 2026. 
 
Kommunfullmäktige utser Björn Magnusson (S) till vice ordförande i valberedningen för 
tiden till och med 14 oktober 2026. 
 
Kommunfullmäktige utser följande till ersättare i valberedningen för tiden till och med 14 
oktober 2026. 
  

 Björn Mattsson (V) 
 Anita Anger (L) 
 Lars Klokkervold Landrö (KD) 
 Jan Inge Forsberg (SP) 
 Steinar Walsö Kanstad (KP) 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 133  Dnr 2022KS20 

Avsägelse från Sven Karlsson (M) som förste vice ordförande i 
välfärdsnämnden, samt fyllnadsval  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige entledigar Sven Karlsson (M) från uppdraget som förste vice ordförande 
i välfärdsnämnden från och med den 1 november 2022. 
  
Kommunfullmäktige utser Evalotta Liljenzin (M) till förste vice ordförande i 
välfärdsnämnden från och med den 1 november 2022 till den 31 december 2022. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Sven Karlsson (M) avsäger sig i skrivelse daterad 5 oktober 2022 uppdraget som förste vice 
ordförande i välfärdsnämnden. Avsägelse gäller från och med 1 november 2022. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 134 

Remittering av inkomna medborgarförslag 
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunfullmäktiges presidiums förslag 
Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslagen till kommunstyrelsen. 
  
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att besluta i medborgarförslagen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Nedanstående medborgarförslag har inkommit. 
 
Dnr 2022KS437 
Från Anna Lotta Vylund om att tillåta att föräldrar äter frukost på skolan. 
 
Dnr 2022KS453 
Från Marie Elisabet Gustafsson om cykelväg från Hindås, via Göteborgsvägen mot Rya. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 135  Dnr 2022KS234 

Godkännande av avtalsbaserad samverkan gällande budget- och 
skuldrådgivning i Härryda, Mölndal och Partille  
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens och välfärdsnämndens 
förslag 
Kommunfullmäktige godkänner avtalssamverkan för gemensam budget- och skuldrådgivning 
enligt socialtjänstlagen med Mölndals stad och Partille kommun. 
  
Kommunfullmäktige uppdrar åt välfärdsnämnden att för detta ändamål ingå samverkansavtal 
med Mölndals stad och Partille kommun under förutsättning att avtal kan träffas med 
kommunerna. 
 

Sammanfattning av ärendet 
I maj 2019 initierades dialog mellan socialchefer i Härryda, Lerum, Partille och Mölndal om 
behov av samverkan inom olika verksamhetsområden. Ett prioriterat verksamhetsområde som 
identifierades för eventuell samverkan var budget- och skuldrådgivningen. 
  
Budget- och skuldrådgivning är en obligatorisk verksamhet för kommunerna. Enligt 5 kap. 12 
§ första stycket socialtjänstlagen (2001:453) ska kommunen erbjuda budget- och 
skuldrådgivning till skuldsatta personer. Syftet med en sammanslagning är främst att öka 
möjligheten till service och säkerställa kompetensförsörjning genom dagligt samarbete med 
kollegor samt att minska sårbarheten i verksamheten. 
  
Kommunfullmäktige förslås godkänna en avtalsbaserad samverkan avseende gemensam 
budget- och skuldrådgivning. Kommunfullmäktige föreslås också uppdra till välfärdsnämnden 
att ingå samverkansavtal med Mölndals stad och Partille kommun under förutsättning att avtal 
kan träffas med kommunerna. För att ingå samverkansavtal behöver ett avtal tas fram som 
sedan välfärdsnämnden beslutar om. 
  
Den prognostiserade kostnadsökningen beror på finansiering för del av enhetschef för den nya 
gemensamma verksamheten och finansieras inom verksamhetens ram. Enhetschefen ska 
ansvara för att upprätthålla nödvändig kontinuitet, kompetens, kvalitet samt arbeta för att 
uppnå kostnadseffektivitet. Förvaltningen bedömer att enhetschefstjänsten är avgörande för 
att den nya gemensamma verksamhetens ledning och styrning ska uppnå ändamålsenlighet. 
En gemensam verksamhet innebär fler anställda som exempelvis kan täcka upp vid 
sjukfrånvaro, utbildningar eller annan ledighet vilket säkrar tillgängligheten. 
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Förvaltningen bedömer att en samlad budget- och skuldrådgivning är ändamålsenlig eftersom 
den kan öka och stärka möjligheten till service samt kan initiera fler förebyggande och 
utåtriktade aktiviteter. Förvaltningen bedömer också att det i avtalet är viktigt att lyfta 
tillgänglighetsaspekten genom att säkerställa möjligheten till fysiska möten i Härryda 
kommun för de invånare som inte har ekonomiska resurser för resor fram och tillbaka till 
Mölndal. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 29 september 2022 § 314 
 Välfärdsnämndens beslut 31 augusti 2022 § 163, Avtalssamverkan för gemensam 

budget- och skuldrådgivning 
 Tjänsteskrivelse 27 juni 2022 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 136  Dnr 2022KS57 

Svar på motion om att fullfölja översiktsplanen intentioner för 
Hällingsjö  
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 3 mars 2022 § 11 att till kommunstyrelsen remittera en 
motion från Lena Fredriksson (S) och Mats Werner (S) om att fullfölja översiktsplanens 
intentioner för Hällingsjö. Enligt motionärerna är intresset för att bo i Hällingsjö stort 
samtidigt som det under de senaste åren endast byggts ett fåtal villor i Hällingsjö. 
Motionärerna menar att detta beror på att kommunen inte kunnat bevilja lov för byggande i 
Hällingsjö då det saknas detaljplaner. Utifrån detta yrkar motionärerna att förvaltningen ska få 
i uppdrag att utarbeta detaljplaner för Hällingsjö i enlighet med intentionerna i 2012 års 
översiktsplan. 
  
Fram till att den nya översiktsplanen är antagen arbetar förvaltningen utefter de målsättningar 
och ställningstaganden som fattades i översiktsplanen som antogs 2012. I gällande 
översiktsplan beskrivs att utbyggnaden av Hällingsjö i första hand bör ske mot sydost och att 
utbyggnaden bör ske i små etapper och anpassas till den befintliga bebyggelsens utseende, 
struktur och skala. Detta avspeglas även i bostadsförsörjningsprogrammet där det pekas ut att 
området söder om skolan kommer detaljplaneläggas. Innan detta är möjligt måste dock 
överföringsledningen mellan Hällingsjö och Rävlanda driftsättas och vattenskyddsområdet i 
Hällingsjö fastställas.  
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 29 september 2022 § 324 
 Tjänsteskrivelse 24 augusti 2022 
 Motion om att fullfölja översiktsplanens intentioner för Hällingsjö 
 Kommunstyrelsens beslut den 2 maj 2017 § 126 
 Kommunfullmäktiges beslut den 2 maj 2018 § 82  
 Översiktsplanens förslag till utveckling i Hällingsjö (ÖP 2012) 
 Härryda kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021–2025 
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Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 137  Dnr 2022KS101 

Svar på motion om policy för träd i park och gator samt vid 
byggnation  
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 
  

Reservation 
Björn Mattsson (V), Elin Remme (V), Sven-Åke Hallgren (V), Marie Strid (MP), Roland 
Jonsson (MP), Kristin Schmitt (MP) reserverar sig mot beslutet.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 3 mars 2022 § 11 att till kommunstyrelsen remittera 
motion från Roland Jonsson (MP) gällande policy för träd i park och gator samt vid 
byggnation. I motionen yrkas att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en trädpolicy. Enligt 
motionären är syftet med policyn att få ett samlat dokument där det är lätt att hitta information 
för medborgare, förvaltning, byggherrar och entreprenörer. 
  
Förvaltningen håller med motionären om att det är en bra idé att samla all information om träd 
på ett ställe så det blir lätt för förvaltningen, medborgare, byggherrar och entreprenörer att 
hitta relevant information om hur trädbeståndet i kommunen kan vårdas och utvecklas. I 
dagsläget anser förvaltningen inte att det finns behov att ta fram en trädpolicy utan anser att 
kommunen ska först göra en översyn av de bestämmelser och rekommendationer som finns 
gällande trädhantering. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 29 september 2022 § 325 
 Tjänsteskrivelse 24 augusti 2022 
 Motion om policy för träd i park och gator samt byggnation 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Roland Jonsson (MP) föreslår med instämmande av Patrik Linde (S) att 
kommunfullmäktige bifaller motionen. 
  
Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.  
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Per Vorberg (M) föreslår att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att han kommer ställa Roland Jonssons förslag, Peter Arvidssons 
förslag och Per Vorbergs förslag mot varandra. 
  
Roland Jonssons förslag, Peter Arvidssons förslag och Per Vorbergs förslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
bifalla kommunstyrelsens förslag. 
  
Omröstning begärs. 
  
Ordförande meddelar att kommunstyrelsens förslag är huvudförslaget.  
  
Framtagande av motförslag - Roland Jonssons förslag och Peter Arvidssons förslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
Roland Jonssons förslag ska vara motförslag i omröstningen. 
  
Huvudvotering - kommunstyrelsens förslag och Roland Jonssons förslag 
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
  
Ja-röst för att bifalla kommunstyrelsens förslag 
Nej-röst för att bifalla Roland Jonssons förslag. 
  
Med 31 ja-röster och 20 nej-röster bifaller kommunfullmäktige kommunstyrelsens förslag. 
Hur var och en röstade framgår i omröstningslista 1.  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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Voteringslista: § 137 
Ärende: Svar på motion om policy för träd i park och gator samt vid byggnation,  
2022KS101 
 
Omröstningslista 1 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Sven Karlsson (M), ledamot X   
Evalotta Liljenzin (M), ledamot X   
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Rickard Rosengren (M), ledamot X   
Gunnar Häggström (M), ledamot X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Kristina Andrén (M), ledamot X   
Bengt Johansson (M), ledamot X   
Eva Karlsson (M), ledamot X   
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot X   
Tony Wahl (C), ledamot X   
Anders Halldén (L), ledamot X   
Anita Anger (L), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Patrik Linde (S), ledamot  X  
Kristin Arplöw (S), ledamot  X  
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Björn Magnusson (S), ledamot  X  
Gunilla Wathne (S), ledamot  X  
Oskar Sköld (S), ledamot  X  
Monica Bengtsson (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  
Björn Mattsson (V), ledamot  X  
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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   
Johannes Backlund (SD), ledamot X   
Stefan Arveros (SD), ledamot X   
Erik Holm (SD), ledamot X   
Bengt Hellgren (SD), ledamot X   
Jan Gustavsson (KP), ledamot X   
Jan Inge Forsberg (SP), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Hengameh Mokhtari Madjd (M), ersättare X   
Gun Wågsjö (C), ersättare X   
Inger Axelsson (KD), ersättare X   
Elin Remme (V), ersättare  X  
Robert Thorin (SD), ersättare X   
Resultat 31 20 0 
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§ 138 

Överläggning kring kommande uppdrag för fullmäktiges fasta 
beredning 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Överläggningen syftar till att fullmäktiges ledamot ska ges tillfälle att komma med förslag på 
ämne som beredningen för framtidens välfärd och samhällsberedning ska arbeta med under 
kommande mandatperiod.  
  

Förslag under sammanträdet 
Björn Magnusson (S) föreslår att ärendet bordläggs. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan bordlägga ärendet och finner att så sker. 
 

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