Register – Kommunfullmäktige 2021
Sammanträde den 25 januari §§ 1–23
§ 1 Fastställande av föredragningslista
§ 2 Information från revisorerna
§ 3 Beslut från Länsstyrelsen angående fyllnadsval efter Leo Welter (S) som ledamot i
kommunfullmäktige
§ 4 Avsägelse från Regina Strömsten (SD) som ersättare i kommunfullmäktige
§ 5 Avsägelse från Thomas Anderberg (M) som ledamot i beredningen för framtidens välfärd
och samhällsutveckling, samt fyllnadsval
§ 6 Entledigande av Nina Sjöstedt (SD) som ledamot i kommunfullmäktige
§ 7 Entledigande av Nina Sjöstedt (SD) som ledamot i välfärdsnämnden, samt fyllnadsval
§ 8 Fyllnadsval efter Boris Leimar (SD) som ledamot i beredningen för framtidens välfärd
och samhällsutveckling
§ 9 Avsägelse från Matina Dureesén (M) som ledamot i beredningen för framtidens välfärd
och samhällsutveckling
§ 10 Remittering av inkomna medborgarförslag
§ 11 Delgivning av välfärdsnämndens beslut avseende verksamhetsplan och driftbudget för
2021-2023 samt investeringsbudget för 2021-2025
§ 12 Delgivning av kommunstyrelsens beslut avseende ekonomisk månadsuppföljning per
oktober 2020
§ 13 Delgivning av välfärdsnämndens beslut avseende ekonomisk månadsuppföljning per
oktober 2020
§ 14 Ärende för kommunfullmäktiges kännedom
§ 15 Revidering av taxa för brandskyddskontroll
§ 16 Antagande av taxa för sotning och rengöring samt frister för sotning och rengöring
§ 17 Lokalkostnadsersättningsmodell vid nybyggnation till fristående verksamhet inom
förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola eller fritidshem som anordnas vid en
skolenhet med förskoleklass, grundskola eller grundsärskola i Härryda kommun
§ 18 Överläggning av rapport "Framtidens vård och omsorg" från Beredningen för framtidens
välfärd och samhällsutveckling

§ 19 Besvarande av motion angående Landvetter Södra Utveckling AB
§ 20 Besvarande av motion rörande arvode förtroendevalda
§ 21 Besvarande av interpellation - Svenska kraftnäts förnyelse av 400 kv kraftledningen
genom Härryda kommun
§ 22 Besvarande av interpellation om Naturreservat Hårsjön - Rambo Mosse
§ 23 Besvarande av interpellation om skolfrågan i Härryda kommun; Internationella Engelska
Skolan i Mölnlycke

Sammanträde den 18 februari, §§ 24–37
§ 24 Fastställande av föredragningslista

§ 25 Parentation för Reine Wahlberg (SD)
§ 26 Entledigande av Reine Wahlberg (SD) som ersättare i kommunfullmäktige
§ 27 Avsägelse från Lennart Winqvist (SP) som ledamot i beredningen för
demokratifrågor, samt fyllnadsval
§ 28 Beslut från Länsstyrelsen angående fyllnadsval efter Nina Sjöstedt (SD) som ledamot
i kommunfullmäktige
§ 29 Beslut från Länsstyrelsen angående fyllnadsval efter Regina Strömsten (SD) som
ersättare i kommunfullmäktige
§ 30 Fyllnadsval efter Matina Dureesén (M) som ledamot i beredningen för framtidens
välfärd och samhällsutveckling
§ 31 Remittering av inkomna medborgarförslag
§ 32 Överläggning av beredningens rapport "Framtidens vård och omsorg"
§ 33 Besvarande av motion rörande arvode till förtroendevalda
§ 34 Besvarande av motion angående Landvetter Södra Utveckling AB
§ 35 Besvarande av interpellation - Svenska kraftnäts förnyelse av 400 kv kraftledningen
genom Härryda kommun
§ 36 Besvarande av interpellation om Naturreservat Hårsjön - Rambo Mosse
§ 37 Besvarande av interpellation om skolfrågan i Härryda kommun; Internationella
Engelska Skolan i Mölnlycke

Sammanträde den 25 februari, §§ 38–47
§ 38 Fastställande av föredragningslista

§ 39 Inkommen fråga beträffande beslut om fördjupat samarbetsavtal om Landvetter
södra, kommunstyrelsen 4 februari 2021
§ 40 Inkommen fråga beträffande undertecknande av fördjupat samarbetsavtal, LSUAB
§ 41 Delgivning av kommunstyrelsens beslut med anledning av yttrande över
kommunrevisionens rapport ”Granskning av intern kontroll i löneprocessen”
§ 42 Allmänpolitisk debatt
§ 43 Antagande av pensionspolicys för förtroendevalda
§ 44 Godkännande av arrendeavtal för Aktivitetspark i Mölnlycke
§ 45 Kapitalisering av Kommuninvest ekonomisk förening
§ 46 Värdeöverföring från Förbo AB
§ 47Återremitterat: Lokalkostnadsersättningsmodell vid nybyggnation till fristående
verksamhet inom förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola eller fritidshem
som anordnas vid skolenhet med förskoleklass, grundskola eller grundsärskola i
Härryda kommun

Sammanträde den 25 mars, §§ 49–72

§ 49 Beslut från Länsstyrelsen angående fyllnadsval efter Reine Wahlberg (SD) som ersättare
i kommunfullmäktige
§ 50 Remittering av inkomna medborgarförslag
§ 51 Remittering av inkomna interpellationer
§ 52 Remittering av inkomna motioner
§ 53 Inkommen fråga till miljö- och bygglovsnämndens ordförande om miljö- och
bygglovsnämndens beslut om att bevilja marklov för anläggande av väg, även kallat
Magasinsvägens förlängning
§ 54 Inkommen fråga till styrelseordförande i Landvetter Södra Utveckling AB om miljö- och
bygglovsnämndens beslut om att bevilja marklov för anläggande av väg, även kallat
Magasinsvägens förlängning
§ 55 Information om årsredovisningen 2020
§ 56 Allmänhetens frågestund om årsredovisningen
§ 57 Revisorernas berättelse för 2020

§ 58 Årsredovisning 2020
§ 59 Prövning av ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 2020
§ 60 Prövning av ansvarsfrihet för välfärdsnämnden 2020
§ 61 Prövning av ansvarsfrihet för miljö- och bygglovsnämnden 2020
§ 62 Prövning av ansvarsfrihet för överförmyndarnämnden 2020
§ 63 Prövning av ansvarsfrihet för valnämnden 2020
§ 64 Prövning av ansvarsfrihet för beredningen för framtidens välfärd och samhällsutveckling
2020
§ 65 Ekonomiska planeringsförutsättningar inför driftbudget/plan 2022-2024 och
investeringsbudget/plan 2022–2026
§ 66 Ombudgetering av investeringar, fastställande av resultatfond för va- och
avfallsverksamheten
samt fastställande av reviderad balansbudget för 2021
§ 67 Ombudgetering från 2020 och total investeringsbudget 2021 för Härryda vatten och
avfall AB
§ 68 Återremitterat ärende: Värdeöverföring från Förbo AB
§ 69 Återremitterat: Lokalkostnadsersättningsmodell vid nybyggnation till fristående
verksamhet inom förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola eller fritidshem som
anordnas vid skolenhet med förskoleklass, grundskola eller grundsärskola i Härryda kommun
§ 70 Delegering av beslutanderätt enligt covid-19-lagen
§ 71 Antagande av policy vid hat, hot och våld mot förtroendevalda
§ 72 Överläggning av beredningens rapport "Fritid för barn och unga samt civilsamhällets roll
i framtiden

Sammanträde den 19 april, §§ 73–98
§ 73 Information från Förbo AB

§ 74 Avsägelse från Madeleine Söderlund (KD) som ersättare i kommunfullmäktige, ledamot
och 1:e vice ordföranden i miljö- och bygglovsnämnden samt ledamot i den tillfälliga
beredningen för demokratifrågor
§ 75 Avsägelse från Adam Garnemark (M) som ledamot i valnämnden
§ 76 Remittering av inkomna medborgarförslag

§ 77 Remittering av inkomna interpellationer
§ 78 Inkommen fråga till kommunstyrelsens ordförande om samråd 3 - järnvägen GöteborgBorås nya stambanor
§ 79 Inkommen fråga till kommunstyrelsens ordförande beträffande beslut om öppna möten i
kommunstyrelsen
§ 80 Inkommen fråga till välfärdsnämndens ordförande beträffande beslut om öppna möten i
välfärdsnämnden
§ 81 Delgivning av kommunstyrelsen beslut med anledning av verksamhetsberättelse 2020
§ 82 Delgivning av kommunstyrelsens beslut med anledning av ekonomisk
månadsuppföljning per februari 2020 för kommunstyrelsens förvaltning
§ 83 Delgivning av kommunstyrelsens beslut med anledning av yttrande över revisorernas
granskning av inköp och upphandling
§ 84 Delgivning av välfärdsnämndens beslut med anledning av yttrande över
granskningsrapportavseende styrning, uppföljning och kontroll för ändamålsenlig, effektiv
och rättssäker IFO-verksamhet för diarieföring
§ 85 Svar på medborgarförslag om skatepark i Hindås
§ 86 Redovisning av medborgarförslag 2021 för kommunstyrelsen
§ 87 Redovisning av medborgarförslag från välfärdsnämnden
§ 88 Återremitterat ärende: Arrendeavtal för Aktivitetspark i Mölnlycke
§ 89 Tillfällig reducering av kulturskoleavgifter under 2021 med anledning av pandemin
§ 90 Godkännande av genomförandeavtal för allmän platsmark, detaljplan för Bråta 2:139
m.fl.
§ 91 Godkännande av exploateringsavtal för detaljplan för Bråta 2:139 m.fl
§ 92 Antagande av detaljplan för Bråta 2:139, Bostäder m.m. vid Landvettersjön i Mölnlycke
§ 93 Rapport om "Framtidens vård och omsorg"
§ 94 Överläggning av beredningens rapport "Fritid för barn och unga samt civilsamhällets roll
i framtiden"
§ 95 Besvarande av interpellation till välfärdsnämndens ordförande om trygghetsboende i
Härryda kommun

§ 96 Besvarande av interpellation till kommunstyrelsens ordförande - Vilka utgångspunkter
har Härryda kommun i frågan om sträckningen av Götalandsbanan?
§ 97 Besvarande av interpellation till välfärdsnämndens ordförande angående
konkurrensutsättning av skolorna i Härryda kommun
§ 98 Besvarande av interpellation till välfärdsnämndens ordförande - Konsekvenser för den
kommunala verksamheten vid en etablering av Internationella Engelska Skolan (IES) i
Mölnlycke

Sammanträde den 20 maj, §§ 99–118
§ 99 Fastställande av dagordning

§ 100 Information från Härryda Energi AB
§ 101 Information från Landvetter Södra Utveckling AB
§ 102 Beslut från Länsstyrelsen angående fyllnadsval efter Madeleine Söderlund (KD) som
ersättare i kommunfullmäktige
§ 103 Fyllnadsval efter Madeleine Söderlund (KD) som ledamot i den tillfälliga beredningen
för demokratifrågor
§ 104 Avsägelse från Fredrik Mossmark (C) som ledamot i beredningen för framtidens
välfärd och samhällsutveckling
§ 105 Remittering av inkomna interpellationer
§ 106 Remittering av inkomna medborgarförslag
§ 107 Delgivning av välfärdsnämndens beslut med anledning av ekonomisk
månadsuppföljning per februari 2021
§ 108 Delgivning av välfärdsnämndens beslut med anledning av verksamhetsberättelse 2020
för välfärdsnämnden
§ 109 Ärende för kommunfullmäktiges kännedom
§ 110 Antagande av energi- och klimatplan
§ 111 Fråga till välfärdsnämndens ordförande angående eventuella neddragningar i skolan
§ 112 Besvarande av interpellation till välfärdsnämndens ordförande om konsekvenser för den
kommunala verksamheten vid en etablering av lnternationella Engelska Skolan (IES) i
Mölnlycke
§ 113 Besvarande av interpellation till välfärdsnämndens ordförande - Vem äger IES?

§ 114 Besvarande av interpellation till välfärdsnämndens ordförande - Sveriges bästa skola
med IES?
§ 115 Besvarande av motion om Håll Sverige Rent-dagen
§ 116 Besvarande av motion om att införa ett hållbarhetspris i Härryda kommun
§ 117 Besvarande av motion om resursfördelning i kommunens skolor
§ 118 Besvarande av motion om hedersomnämnande hållbarhet

Sammanträde den 17 juni, §§ 119–146

§ 119 Information från Härryda Vatten och Avfall AB
§ 120 Remittering av inkomna medborgarförslag
§ 121 Remittering av inkomna interpellationer
§ 122 Delgivning av kommunstyrelsens beslut avseende granskning av projektstyrningen av
byggnationen av överföringsledningar för dricksspillvatten mellan Landvetter-Hindås m.m.
§ 123 Delgivning av kommunstyrelsens beslut med anledning av revisorernas grundläggande
granskning 2020
§ 124 Delgivning av kommunstyrelsens beslut med anledning av revisorernas granskning av
intern kontroll 2020
§ 125 Överskridande av budget för underhållsåtgärder av fastigheter för 2021, samt
ekonomisk månadsuppföljning per mars 2021 för kommunstyrelsen
§ 126 Ärende för kommunfullmäktiges kännedom
§ 127 Debattregler vid behandling av Budget för 2022 samt plan för 2023-2026
§ 128 Budget 2022 med plan för perioden 2023-2026 samt mål och inriktningar för Härryda
Kommun
§ 129 Återremitterat ärende: Arrendeavtal för Aktivitetspark i Mölnlycke inom del av
Hulebäck 1:282 och 1:153
§ 130 Fastställande av revidering av ägardirektiv för Gryaab AB
§ 131 Fastställande av revidering av ägardirektiv för Renova AB och Renova Miljö AB
§ 132 Årsredovisning och prövning av ansvarsfrihet för Tolkförmedlingen Väst 2020
§ 133 Godkännande av tilläggsavtal avseende fastighetsöverlåtelseavtal för del av Mölnlycke
1:168

§ 134 Framflyttat startdatum för införandet av nytt stödsystem, Strategi och regler för stöd till
ideella föreningar och folkbildning
§ 135 Tillfälligt tillägg till avtal om kommunal avtalssamverkan avseende serveringstillstånd
och tillsyn samt taxa år 2021
§ 136 Rapportering av avtalssamverkan 2020
§ 137 Information från den tillfälliga beredningen för demokratifrågor
§ 138 Besvarande av interpellation till välfärdsnämndens ordförande - Vem äger IES?
§ 139 Besvarande av motion om Håll Sverige rent-dagen
§ 140 Besvarande av motion om att införa ett hållbarhetspris i Härryda Kommun
§ 141 Besvarande av motion om resursfördelning i kommunens skolor
§ 142 Besvarande av motion om hedersomnämnande Hållbarhet
§ 143 Fråga till kommunstyrelsens ordförande om exploatörsdrivna detaljplaner
§ 144 Fråga till kommunstyrelsens ordförande angående yttrande till Trafikverkets avseende
samråd 3
§ 145 Besvarande av interpellation till välfärdsnämndens ordförande om hjälp till utsatta
kvinnor
§ 146 Besvarande av interpellation till välfärdsnämndens ordförande om besparingar i
skolverksamheten

Sammanträde den 16 september, §§ 147 – 182
§ 147 Fastställande av dagordning

§ 148 Avsägelse från Natalija Löfgren (SD) som ledamot i kommunfullmäktige
§ 149 Avsägelse från Frida Lindström (C) som ledamot i den tillfälliga beredningen för
demokratifrågor, samt fyllnadsval

§ 150 Val av ledamot (SD) till styrelsen för Härryda Vatten och Avfall AB
§ 151 Remittering av inkomna medborgarförslag
§ 152 Remittering av inkomna motioner
§ 153 Delgivning av välfärdsnämndens beslut om ekonomisk månadsuppföljning per mars 2021
§ 154 Delgivning av kommunstyrelsens beslut om ekonomisk månadsuppföljning per juni 2021
§ 155 Delgivning av kommunstyrelsens beslut med anledning av revisorernas granskning av
kommunens arbete med att beakta barnkonventionen

§ 156 Delgivning av välfärdsnämndens beslut med anledning av revisorernas grundläggande
granskning 2020

§ 157 Fastställande av kommunfullmäktiges sammanträdesdagar för 2022
§ 158 Fastställande av reviderat ägardirektiv för Förbo AB
§ 159 Godkännande av genomförandeavtal mellan Härryda kommun, Mölnlyckeförsamlingen av
Jehovas Vittnen samt Colamano AB

§ 160 Antagande av detaljplan för del av Råda 1:1 m.fl. Mölnlyckemotet i Mölnlycke
§ 161 Antagande av anvisningar för deltagande på distans vid politiska sammanträden, samt
upphävande av riktlinjer för deltagande på distans vid kommunfullmäktiges sammanträden
§ 162 Rapport om fritid för barn och unga samt civilsamhällets roll i framtiden från beredningen för
framtidens välfärd och samhällsutveckling

§ 163 Förtydligande av beredningen för demokratifrågors uppdrag
§ 164 Antagande av energi- och klimatplan för Härryda kommun
§ 165 Antagande av policy gällande alkohol och droger i Härryda kommun
§ 166 Besvarande av interpellation till välfärdsnämndens ordförande - Vem äger IES?
§ 167 Besvarande av motion om Håll Sverige rent-dagen
§ 168 Besvarande av motion om att införa ett hållbarhetspris i Härryda Kommun
§ 169 Besvarande av motion om resursfördelning i kommunens skolor
§ 170 Besvarande av motion om hedersomnämnande Hållbarhet
§ 171 Fråga till kommunstyrelsens ordförande om exploatörsdrivna detaljplaner
§ 172 Fråga till kommunstyrelsens ordförande angående yttrande till Trafikverkets avseende samråd
3

§ 173 Besvarande av interpellation till välfärdsnämndens ordförande om hjälp till utsatta kvinnor
§ 174 Besvarande av interpellation till välfärdsnämndens ordförande om besparingar i
skolverksamheten
§ 175 Besvarande av motion om hedersomnämnande HBTQ
§ 176 Besvarande av motion om att utreda en gång- och cykelväg mellan bostadsområdet Björröd
och bostadsområdet Skällsjöås

§ 177 Besvarande av motion om att gör Härryda till en Kranmärkt kommun

§ 178 Besvarande av motion om konkurrensutsättning av näringslivsenheten
§ 179 Besvarande av motion om bevarande av skyddsvärd natur i Härryda kommun
§ 180 Besvarande av motion om barnkonventionen som lag
§ 181 Besvarande av interpellation till kommunstyrelsens ordförande om naturreservat vid Hårssjön
och Rambo mosse
§ 182 Besvarande av interpellation till välfärdsnämndens ordförande om unga personers utsatthet i
sociala medier

Sammanträde den 14 oktober, §§ 183–202
§ 183 Fastställande av dagordning

§ 184 Information: Läget i näringslivet i Härryda kommun och Göteborgsregionen
§ 185 Beslut från Länsstyrelsen angående fyllnadsval efter Natalija Löfgren (SD) som
ledamot i kommunfullmäktige
§ 186 Val av ledamot för KD till beredningen för demokratifrågor
§ 187 Remittering av inkomna medborgarförslag
§ 188 Remittering av inkomna motioner
§ 189 Delgivning av välfärdsnämndens beslut med anledning av revisorernas granskning av
välfärdsnämndens styrning och uppföljning av arbetsmarknadsenheten
§ 190 Delgivning av välfärdsnämndens beslut med anledning av ekonomisk
månadsuppföljning per juni 2021
§ 191 Ärende för kommunfullmäktiges kännedom
§ 192 Återremitterat ärende: Antagande av detaljplan för del av Råda 1:1 mfl Mölnlyckemotet
i Mölnlycke, Härryda kommun
§ 193 Upphävande av strategi för övertagande av enskilda vägar inom tätorter
§ 194 Borgen för Härryda Vatten och Avfall AB
§ 195 Antagande av Härryda kommuns mål och riktlinjer för arbetet med nationella
minoriteters rättigheter
§ 196 Ändring i taxa för tillståndsprövning enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och
explosiva varor, LBE, och taxebestämmelser för tillsyn och tillstånd
§ 197 Förlängning av uppdrag för den tillfälliga beredningen för demokratifrågor

§ 198 Besvarande av motion om konkurrensutsättning av näringslivsenheten
§ 199 Besvarande av motion om bevarande av skyddsvärd natur i Härryda kommun
§ 200 Besvarande av motion om barnkonventionen som lag
§ 201 Besvarande av interpellation till kommunstyrelsens ordförande Naturreservat vid
Hårssjön och Rambo mosse
§ 202 Besvarande av interpellation till välfärdsnämndens ordförande om unga personers
utsatthet i sociala medier

Sammanträde den 11 november, §§ 203–228
§ 203 Fastställande av dagordning
§ 204 Allmänhetens frågestund
§ 205 Information från revisorerna
§ 206 Information om delårsbokslut och bokslutsprognos
§ 207 Avsägelse från Patrik Nordgren (-) som ersättare i Göteborgsregionens
förbundsfullmäktige, samt fyllnadsval
§ 208 Avsägelse från Patrik Nordgren (-) som ledamot i beredningen för demokratifrågor
§ 209 Fyllnadsval efter Adam Garnemark (M) som ledamot i valnämnden
§ 210 Avsägelse från Peter Ljunggren (SD) som ersättare i välfärdsnämnden
§ 211 Remittering av inkomna medborgarförslag
§ 212 Remittering av inkomna interpellationer
§ 213 Delgivning av kommunstyrelsens beslut med anledning av verksamhetsberättelse per
delår och prognos för helåret 2021
§ 214 Bordlagt ärende: Förlängning av uppdrag för den tillfälliga beredningen för
demokratifrågor
§ 215 Godkännande av delårsbokslut per den 31 augusti samt helårsprognos för 2021
§ 216 Godkännande av medfinansieringsavtal avseende åtgärder på Flygplatsvägen/väg 546,
Airport city del 4
§ 217 Godkännande av marköverlåtelseavtal för del av Dansered 1:64

§ 218 Antagande av detaljplan för del av Dansered 1:64 m.fl., Airport City, Del 4, logistik och
lager i Härryda kommun
§ 219 Taxa för miljö- och bygglovsnämnden avseende verksamheten inom miljö- och
hälsoskydd
§ 220 Godkännande av exploateringsavtal för detaljplan för Råda 1:7, 1:8 och Kindbogården
1:95
§ 221 Antagande av detaljplan för Råda 1:7, 1:8 och Kindbogården 1:95, bostäder i Säteriet,
Härryda kommun
§ 222 Partistöd 2022
§ 223 Ansökan om tillstånd att inrätta kommunal lantmäterimyndighet (KLM)
§ 224 Fastställande av policy för konstnärlig utsmyckning, samt upphävande av nu gällande
§ 225 Fråga till kommunstyrelsens ordförande om tystnadskultur
§ 226 Fråga till kommunstyrelsens ordförande om utvärdering och uppdatering av
pandemiplan och varför det dröjt att ge uppdraget till extern part
§ 227 Fråga till kommunstyrelsens ordförande om utvärdering och uppdatering av
pandemiplan samt att stödja initiativ om förtydligande i uppdragsbeskrivningen
§ 228 Fråga till välfärdsnämndens ordförande om plikt att skaffa barn

Sammanträde den 9 december, §§ 229–242
§ 229 Fastställande av dagordning

§ 230 Avsägelse från Ing-Marie Rydén-Höök (L) som ledamot i välfärdsnämnden, samt
fyllnadsval
§ 231 Remittering av inkomna medborgarförslag
§ 232 Överläggning av delrapport från beredningen för demokratifrågor
§ 233 Delgivning av välfärdsnämndens beslut med anledning av verksamhetsberättelse per
delår och prognos för helåret 2021 för välfärdsnämnden
§ 234 Delgivning av välfärdsnämndens beslut med anledning av revisorernas granskning av
elevers frånvaro i grundskolan
§ 235 Delgivning av kommunstyrelsens beslut med anledning av verksamhetsplan med
driftbudget 2022-2024 samt investerings- och exploateringsbudget 2022-2026
§ 236 Redovisning av medborgarförslag 2021, kommunstyrelsen
§ 237 Redovisning av medborgarförslag 2021, välfärdsnämnden

§ 238 Fastställande av taxa för anläggningsavgifter och brukningsavgifter avseende
vattentjänster 2022
§ 239 Fastställande av taxa för avfall och slam 2022
§ 240 Värdeöverföring från Förbo AB
§ 241 Fråga till välfärdsnämndens ordförande om Furuhällsskolan kommer läggas ner
§ 242 Frågor till välfärdsnämndens ordförande gällande avtal med Attendo

