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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-01-10

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 9      Dnr 2018KS541

Ändring av arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda 

 
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2018 i § 122 att revidera arvodesreglemente för 
kommunalt förtroendevalda i Härryda kommun enligt demokratiberedningens förslag.

Den 29 januari 2018 i § 6 beslutade kommunfullmäktige att anta reglemente och godkänna 
avtal avseende gemensam överförmyndarnämnd för Härryda, Kungsbacka, Mölndal och 
Partille kommuner. Enligt § 6 i tillägg till samverkansavtal avseende gemensam 
överförmyndarnämnd ska samverkanskommunerna administrera ersättning (arvode och 
personliga utlägg) till ledamot och ersättare vald av respektive samverkanskommun.

Från och med den 1 januari 2019 övergår sociala myndighetsnämndens ansvarsområden till 
välfärdsnämnden. För det fall att välfärdsnämnden beslutar att inrätta ett myndighetsutskott 
som ska hantera individärenden på socialtjänstens och de offentliga utbildningsväsendets 
område finns det behov av översyn av arvodesreglementet vad gäller ersättningen till 
ordförande och vice ordförande i ett sådant utskott.

Förvaltningen föreslår en revidering av arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda i 
Härryda kommun utifrån att överförmyndarnämnden och myndighetsutskottet inte innefattas i 
bilaga 1 till arvodesreglementet; tabell för årsarvode och tabell för inläsningsarvode.

Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 16 november 2018.

Kommunstyrelsens behandling

Yrkanden

Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
revidera arvodesreglemente för förtroendevalda i enlighet med bilaga Förslag till ändring av 
arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda.

Calle Johansson (SD) yrkar enligt bilaga 1  "Att förvaltningen ges i uppdrag att se över 
småföretagares möjligheter till ersättning, på ett sådant sätt att en helhetsbild tas kring 
småföretagares situation och utbetalning av ersättning även fokuserar på bortfall av intäkter 
och bortfall av vinstmedel i stället för som idag endast på utbetalad arbetsinkomst." 

Propositioner

Efter ställd proposition på Per Vorbergs yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat bifalla yrkandet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-01-10

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

Efter ställd proposition på Calle Johanssons tilläggsyrkande finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla yrkandet.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att revidera arvodesreglemente för förtroendevalda i enlighet 
med bilaga Förslag till ändring av arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att se över småföretagares möjligheter till 
ersättning, på ett sådant sätt att en helhetsbild tas kring småföretagares situation och 
utbetalning av ersättning även fokuserar på bortfall av intäkter och bortfall av vinstmedel i 
stället för som idag endast på utbetalad arbetsinkomst.

----------------------
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Utvecklingsfunktionen
Anna Svensén Burgman

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2018-11-16 2018KS541  003

Ändring av arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2018 i § 122 att revidera arvodesreglemente 
för kommunalt förtroendevalda i Härryda kommun enligt demokratiberedningens förslag.

Den 29 januari 2018 i § 6 beslutade kommunfullmäktige att anta reglemente och 
godkänna avtal avseende gemensam överförmyndarnämnd för Härryda, Kungsbacka, 
Mölndal och Partille kommuner. Enligt § 6 i tillägg till samverkansavtal avseende 
gemensam överförmyndarnämnd ska samverkanskommunerna administrera ersättning 
(arvode och personliga utlägg) till ledamot och ersättare vald av respektive 
samverkanskommun.

Från och med den 1 januari 2019 övergår sociala myndighetsnämndens ansvarsområden 
till välfärdsnämnden. För det fall att välfärdsnämnden beslutar att inrätta ett 
myndighetsutskott som ska hantera individärenden på socialtjänstens och de offentliga 
utbildningsväsendets område finns det behov av översyn av arvodesreglementet vad 
gäller ersättningen till ordförande och vice ordförande i ett sådant utskott.

Förvaltningen föreslår en revidering av arvodesreglemente för kommunalt 
förtroendevalda i Härryda kommun utifrån att överförmyndarnämnden och 
myndighetsutskottet inte innefattas i bilaga 1 till arvodesreglementet; tabell för årsarvode 
och tabell för inläsningsarvode.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att revidera arvodesreglemente för förtroendevalda i 
enlighet med bilaga Förslag till ändring av arvodesreglemente för kommunalt 
förtroendevalda.

Ärende
Den 18 juni 2018 i § 122 beslutade kommunfullmäktige att revidera arvodesreglemente 
för kommunalt förtroendevalda i Härryda kommun enligt demokratiberedningens förslag. 
Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda träder i kraft från och med den 1 
januari 2019.
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Den 29 januari 2018 i § 6 beslutade kommunfullmäktige att anta reglemente och 
godkänna avtal avseende gemensam överförmyndarnämnd för Härryda, Kungsbacka, 
Mölndal och Partille kommuner. Enligt § 6 i tillägg till samverkansavtal avseende 
gemensam överförmyndarnämnd ska samverkanskommunerna administrera ersättning 
(arvode och personliga utlägg) till ledamot och ersättare vald av respektive 
samverkanskommun.

Den 16 oktober 2017 i § 159 fattade kommunfullmäktige beslut om att införa en ny 
politisk organisation och ny styrmodell enligt demokratiberedningens förslag. Från och 
med den 1 januari 2019 övergår sociala myndighetsnämndens ansvarsområden till 
välfärdsnämnden. Demokratiberedningens rekommendation är att välfärdsnämnden 
bedriver myndighetsfrågorna i ett utskott. Under förutsättning att välfärdsnämnden 
beslutar att inrätta ett myndighetsutskott finns det behov av översyn av 
arvodesreglementet vad gäller ersättningen till ordförande och vice ordförande i ett sådant 
utskott.

Förvaltningen föreslår en revidering av arvodesreglemente för kommunalt 
förtroendevalda i Härryda kommun utifrån att överförmyndarnämnden och 
myndighetsutskottet inte innefattas i bilaga 1 till arvodesreglementet; tabell för årsarvode 
och tabell för inläsningsarvode.

Förvaltningens förslag till ersättningsnivåer är baserade på en sammanvägning av tidigare 
ersättningsnivåer enligt Härryda kommuns arvodesreglemente för kommunalt 
förtroendevalda fastställt den 26 februari 2018 i § 33 samt en bedömning av antal 
sammanträden per år och antal ärenden per sammanträde. Vidare har hänsyn tagits till 
närliggande kommuners ersättningsnivåer.

Förslaget innebär att i de fall då ledamot och ersättare från Härryda kommun väljs till 
ordförande och vice ordförande i överförmyndarnämnden ska de beviljas 2,5 procent 
respektive 1,25 procent av riksdagsledamotarvodet i årsarvode. Förslaget innebär vidare 
att ledamot och ersättare i överförmyndarnämnden som Härryda kommun har valt ska 
beviljas inläsningsarvode för sammanträden motsvarande 1,5 timmar för första timmen.

Under förutsättning att välfärdsnämnden beslutar att inrätta ett myndighetsutskott föreslår 
förvaltningen att ordförande och vice ordförande beviljas 15 procent respektive 7 procent 
av riksdagsledamotarvodet i årsarvode. Förslaget innebär vidare att ledamot och ersättare 
i myndighetsutskottet ska beviljas inläsningsarvode för sammanträden motsvarande 2 
timmar för första timmen.

Resterande ändringar som föreslås är av rent språklig och redaktionell art. Följande 
ändringar föreslås.

 Punkt 2.2 Ersättning för förlorad tjänstepensionsförmån: Ändra meningen 
”Ersättningen betalas ut kontant i februari året efter det år ersättningen för 
förlorad arbetsinkomst redovisas” till följande ” Ersättningen betalas ut till den 
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förtroendevalde i februari året efter det år ersättningen för förlorad arbetsinkomst 
redovisas”.

 Komplettera punkt 2.8 Arvodesbelopp med tillägget ” Arvodet ska regleras årligen 
per den 1 januari.”

 Bilaga 1: Stryk meningen i **) ”På grund av de särskilda förutsättningarna skall 
dagarvodet inte maximeras” då det inte finns någon begränsning av 
sammanträdesarvode per dag.

Peter Lönn
Kommundirektör Birgitta Flärdh

Utvecklingschef

Bilaga

1. Förslag till ändring av arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda (ny text 
är gulmarkerad, borttagen text är överstruken och rödmarkerad).
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ARVODESREGLEMENTE 

FÖR

KOMMUNALT 

FÖRTROENDEVALDA

Gällande från den 1 januari 2019
Fastställt av kommunfullmäktige

den 18 juni 2018, § 122
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1.  GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER

Detta reglemente gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § kommunallagen.
I tillämpliga delar gäller reglementet även för av intresseorganisationer utsedda ledamöter och 
ersättare i av fullmäktige inrättade samrådsorgan.

För kommunalråd finns särskilda bestämmelser.

Kommunstyrelsen eller det organ kommunstyrelsen utser avgör tolkningen av detta 
reglemente och äger rätt att i särskilt fall avgöra om ersättning för sammanträde eller 
förrättning skall utbetalas.

Kommunfullmäktige fastställer reglementet.

En ledamot kan maximalt lyfta ett arvode per år som motsvarar kommunstyrelsens 2e vice 
ordförandes årsarvode. 

2.  ERSÄTTNINGAR

Ersättning kan utbetalas

 dels med ersättning för förlorad inkomst, pensions- och semesterförmåner samt kostnads-
ersättning

 dels som årsarvode, sammanträdesarvode, särskilt arvode, rese- och traktamentsersättning.

2.1  ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD ARBETSINKOMST

Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst.

Förtroendevald näringsidkare som kan visa att arbetsinkomst förlorats men inte till vilket 
belopp har rätt till en schablonersättning per timme beräknad på grundval av inkomst av tjänst 
eller näringsverksamhet enligt den senast fastställda inkomstdeklarationen. 

deklarerad årsinkomst enl ovan
12 x 165 timmar (=1 980 timmar)

Ersättning för förlorad arbetsinkomst kan inte överstiga ett belopp som motsvarar 
kommunalrådsarvode.

Ersättning för förlorad arbetsinkomst gäller inte för förtroendevald med fast årsarvode om 40 
% av riksdagsledamotsarvode eller högre.

2.2  ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD TJÄNSTEPENSIONSFÖRMÅN

Enligt Härryda kommuns gällande pensionspolicy. 

I de fall förtroendevald begär ersättning för förlorad arbetsinkomst betalas ersättning för förlorad 
pensionsförmån ut automatiskt, baserat på belopp för inkomstbortfall. Inget ytterligare intyg 
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behöver lämnas. Ersättningen betalas ut kontant till den förtroendevalde i februari året efter det år 
ersättningen för förlorad arbetsinkomst redovisats.

2.3  ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD SEMESTERFÖRMÅN

Förtroendevald har rätt till förlorad semesterersättning med en schablonersättning om 12 % på 
utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst.

För förlorade semesterdagar utbetalas ekonomisk ersättning med högst maximibeloppet för 
förlorad arbetsinkomst per dag.

2.4  KOSTNADSERSÄTTNINGAR

Förtroendevald som åsamkas särskilda kostnader till följd av det kommunala uppdraget kan få 
ersättning motsvarande styrkta utlägg. Kommunstyrelsen eller det organ kommunstyrelsen 
utser beslutar i dessa frågor.

Kommunstyrelsen eller det organ kommunstyrelsen utser äger rätt att efter särskild 
framställan medge funktionsnedsatt förtroendevald eller förtroendevald som vårdar 
funktionsnedsatt person eller vårdar barn under 10 år i sitt hem ersättning för kostnaden som 
föranletts av uppdraget.

Om särskilda skäl föreligger kan ersättning utbetalas även för äldre barn.
Ersättning utbetalas inte för tillsyn, som utföres av egen familjemedlem eller av 
sammanboende och ej heller för tid då barnet vistas i den kommunala omsorgen.

2.5 ÅRSARVODE

Årsarvode utbetalas till i bilaga 1 angivna förtroendevalda. 

Om förtroendevald - som uppbär årsarvode - på grund av sjukdom eller annat giltigt skäl är 
förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för tid som överstiger 30 kalenderdagar i en följd, skall 
arvodet minskas i motsvarande grad. Den förtroendevalde har själv ansvar att anmäla 
förändringen. 

Har ersättare för förtroendevald med årsarvode utsetts enligt 6 kap 22 § kommunallagen, upp-
bär ersättaren motsvarande arvode under tjänstgöringstiden.

Årsarvodet avser ersättning för ordförandes och vice ordförandens regelmässiga 
arbetsuppgifter inom ansvarsområdet som till exempel sammanträdesförberedelser, vari ingår 
möte med presidieberedningen, deltagande i samråd mellan politik och förvaltning och 
dialogmöte, samt kontakter av olika slag med representanter för såväl offentliga som privata 
organ.

Samtliga revisorer har ett årsarvode, vari ingår möten med beredningarna samt presidierna i 
nämnder och fullmäktige, ävenså reglementsenlig rapportering till fullmäktige.
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2.6.  SAMMANTRÄDESARVODE

Sammanträdesarvode utbetalas i form av

 inläsningsarvode
 timarvode per påbörjad halvtimma efter första timman.

Arvodet inkluderar förberedelser och förberedande möten. 

Sammanträdesarvode utbetalas 

 till närvarande ledamöter
 till närvarande ersättare

Sammanträdesarvode utbetalas ej

 till kommunalråd, med kommunalråd åsyftas KSO, oppositionsråd och ordförande i 
välfärdsnämnden.

 till ledamöter med ett totalt årsarvode som överstiger 40 % av riksdagsledamotsarvode.  

 till ordförande/vice ordföranden vid beredning av ärenden till 
nämndsammanträde/beredningar. 

 till ordförande/vice ordföranden som deltar i  dialogmöte.

Reseersättning utbetalas dock.

2.7  ERSÄTTNINGSBERÄTTIGADE SAMMANTRÄDEN MM.

Arvode utbetalas i de fall där kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen utsett representant.

a. Sammanträden med kommunfullmäktige, kommunfullmäktiges beredningar, kommun-
styrelsen, nämnder, utskott, revisorernas sammanträden och av kommunfullmäktige 
inrättade samrådsorgan.

b. Sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper. Till 
ordförande i en arbetsgrupp inom en beredning utbetalas utöver sammanträdesarvodet ett 
engångsbelopp som utbetalas i anslutning till arbetsgruppens entledigande. Om vice 
ordförande utsetts utbetalas ett halvt engångsbelopp under samma villkor.

c. Konferens, dialogmöte, informationsmöte, uppdrag som kontaktperson, studieresa, kurs 
eller liknande som rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband med det 
kommunala förtroendeuppdraget.

d. Studiebesök som organiserats av beredning, nämnd eller utskott. 

e. Sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt organ.
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f. Besiktning eller inspektion.

g. Överläggning med utomstående myndighet eller organisation.

h. Fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag.

i. Vid justering av protokoll utan samband med sammanträde eller motsvarande då särskild 
tid och plats bestämts utbetalas 1,0 timarvode 

Behörighet att besluta om deltagande enligt b-h. 

Beslut avseende: Behörig att besluta:
Presidiet i kommunfullmäktige En ur kommunfullmäktiges presidium

Ledamot i kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges ordförande

Ordförande och vice ordföranden En ur nämndens presidium
i nämnd/styrelse

Ordförande och vice ordföranden Kommunfullmäktiges ordförande
 i beredning

Ledamot i nämnd/styrelse Ordförande i nämnden/styrelsen

Ledamot i beredning  Ordförande i beredning 

2.8  ARVODESBELOPP

Alla arvoden beräknas på ett grundbelopp som fastställs med en procentsats i förhållande till 
riksdagsledamotsarvodet. Arvodet ska regleras årligen per den 1 januari. 

Arvodesnivåer framgår av bilaga 1 till reglementet.

2.9  SÄRSKILDA ARVODEN

Till av valnämnden utsedda valförrättare och ersättare i kommunens valorgan som under val-
dag fullgör uppdrag med valförrättning utbetalas ersättning som beslutas av valnämnden.

2.10  RESE- OCH TRAKTAMENTSERSÄTTNING

För förtroendevalda gäller de vid varje tillfälle gällande rese- och traktamentsbestämmelser 
som gäller för kommunens anställda. Restidsersättning utbetalas inte. 
Kilometerersättning vid användande av egen bil utbetalas vid sammanträde och vid 
protokollsjustering om avståndet från bostaden överstiger fem kilometer.
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3.  SJUKPENNINGRÄTTEN VID DELTAGANDE I 
     SAMMANTRÄDEN

Det ankommer på den förtroendevalde att meddela försäkringskassan om eventuellt 
deltagande i sammanträden under dag som den förtroendevalde är sjukskriven. 

4.  UTBETALNING AV ARVODEN MM.

Härryda kommuns utbetalningar görs av bank/banker med vilka kommunen har avtal. 
Praktiska detaljer kring detta meddelas av sekreteraren.

Skatteavdrag görs generellt med 30 % vid varje utbetalning. Den som önskar högre skatte-
avdrag kan vända sig till löneavdelningen.

Vid protokollförda sammanträden rapporterar sekreteraren de uppgifter som behövs för ut-
betalning av ersättningar.

För övriga ersättningsberättigade sammanträden mm. enligt blankett A - Beslut och 
ersättningar - skall den förtroendevalde själv anmäla detta. 

Förtroendevald som önskar ersättning för förlorad arbetsinkomst, förlorade pensions- eller 
semesterförmåner skall själv anmäla detta på blankett B - Begäran om ersättning för förlorad 
arbetsinkomst. Intyg över den förlorade förmånen från arbetsgivare/pensionsgivare krävs.

Utbetalningar av ersättningar görs normalt den 27:e varje månad.

Sammanträdesarvoden utbetalas en gång/månad i efterskott.

Årsarvoden utbetalas en gång/månad med en tolftedel av årsarvodet.

Preskriptionsregler

Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst skall framställas senast inom sex månader 
från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig. För 
näringsidkare gäller arton månader.

Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån skall framställas senast inom två år från 
dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig.

Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån enligt avsnitt 2.2.

Yrkande om andra ersättningar skall framställas senast inom sex månader från dagen för 
sammanträde eller motsvarande till vilken kostnaden hänför sig.

5.  FÖRSÄKRING

Samtliga förtroendevalda är försäkrade gentemot olycksfall/arbetsskada som drabbar den för-
troendevalde under uppdrag för kommunens räkning samt vid färd till och från sådant upp-
drag.
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BILAGA 1

Beräkningsgrund riksdagsledamotsarvode
UPPDRAG ÅRSARVODE (där ej annat anges)

Kommunfullmäktige
ordförande..........................................................
vice och 2:e vice ordförande…..........................

Fasta beredningar
ordförande .........................................................
vice och 2:e vice ordförande…………………..

Tillfälliga beredningar*
(beslutade av fullmäktige)
ordförande .........................................................
vice ordförande .................................................

18,0% 
7,0% 

14,0% 
8,0% 

Beslutas av kommunfullmäktige
Beslutas av kommunfullmäktige 

Revisionen
ordförande..........................................................
vice ordförande..................................................
revisor................................................................

8,0% 
4,0% 
3,0% 

Kommunstyrelsen
ordförande……………………………………..
vice ordförande………………………………..
2:e vice ordförande/oppositionsråd…………...

105,0%
40,0%
100,0%

Välfärdsnämnden
ordförande……………………..........................
vice och 2:e vice ordförande…………………..

100,0%
40,0%

Miljö- och bygglovsnämnden
ordförande..........................................................
vice och 2:e vice ordförande..............................

13,0% 
7,0% 

Valnämnden**
ordförande..........................................................
vice ordförande..................................................

Överförmyndarnämnden
ordförande……………………………………..
vice ordförande………………………………..

1,25% 
0,625% 

2,5%
1,25%
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Utskott
ordförande……………………………………..
vice ordförande………………………………..

Välfärdsnämndens myndighetsutskott
ordförande……………………………………..
vice ordförande………………………………..

13,0%
7,0%

15,0%
7,0%

Särskilt utsedda råd 
ordförande..........................................................
vice ordförande .................................................

1,0% 
0,5%

Arbetsgrupp i fast beredning***
ordförande……………………………………..
vice ordförande………………………………..

0,1% 
0,05% 

SAMMANTRÄDESARVODE
Timarvode..........................................................
Riksdagsledamotsarvode ÷ 165 × 0,6

0,3636%

Ingen begränsning av sammanträdesarvode per 
dag.

Inläsningsarvode
För sammanträden betalas ett inläsningsarvode 
motsvarande antalet timmar i tabellen nedan 
för första timmen, därefter ersätts per 
halvtimma med timarvode.

Kommunfullmäktige…………………………..
Fast beredning………………………………...           
Tillfällig beredning …………………………...
Revisionen…………………………………….               
Kommunstyrelsen …………………………….  
Välfärdsnämnden……………………………...
Miljö- och bygglovsnämnden…........................
Valnämnden…………………………………...
Överförmyndarnämnden………………………
Särskilt utsedda råd……………………………
Arbetsgrupp i fast beredning………………….
Begravningsofficianter………………………..
Utskott………………………………………...
Välfärdsnämndens myndighetsutskott………...

 

2
1,5
1,5
2
2,5
2,5
1,8
1,5
1,5
1,5
1,5
2
1,5
2
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*) Arvodet för tillfälliga beredningar beslutas av kommunfullmäktige vid beredningens tillsättande.
**) Arvodet utbetalas vid varje utlyst allmänt val (valtillfälle).    
       Med valtillfälle menas t ex val till riksdag, region och kommun på en valdag. 
        Som nytt valtillfälle räknas då t ex val till EU-parlamentet på annan dag.
        Härutöver utbetalas timersättning motsvarande sammanträdesersättningen per timme 
      för utfört arbete. På grund av de särskilda förutsättningarna skall dagarvodet inte maximeras.
***) Ersättningen till ordförande och i förekommande fall vice ordförande i en arbetsgrupp under en fast 

beredning utgör ett engångsbelopp för den arbetsgruppens period och utbetalas i anslutning till 
arbetsgruppens entledigande
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Uppdrag att ta fram förslag på arbetssätt för att 
driva miljömålen framåt

5
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2018-12-10

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 491      Dnr 2017KS823

Uppdrag om förslag på arbetssätt för att driva miljömålen framåt 

 
Kommunfullmäktige har i beslut § 172/2017 uppdragit åt kommunstyrelsen att ta fram förslag 
på arbetssätt att för att driva miljömålen framåt. Därefter har kommunfullmäktige i beslut om 
budget för 2019 pekat ut de av FN antagna globala målen och Agenda 2030 som viktigt. 
Förvaltningen har under 2018 påbörjat arbetet med Agenda 2030 och att ta fram en strategisk 
plan för hur det fortsatta arbetet ska bedrivas. I den processen inkluderas även arbete som har 
bäring mot de nationella miljömålen och detta blir således också ett arbetssätt för att driva 
miljömålen framåt. Uppdraget bedöms därmed som genomfört.

Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 19 november 2018.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att uppdraget är genomfört och därmed avslutat.

----------------------
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Utvecklingsfunktionen
Anders Bruce

Kommunstyrelsen

Datum Dnr
2018-11-19 2017KS823  403

Uppdrag om förslag på arbetssätt för att driva miljömålen framåt

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har i beslut § 172/2017 uppdragit åt kommunstyrelsen att ta fram 
förslag på arbetssätt att för att driva miljömålen framåt. Därefter har kommunfullmäktige 
i beslut om budget för 2019 pekat ut de av FN antagna globala målen och Agenda 2030 
som viktigt. Förvaltningen har under 2018 påbörjat arbetet med Agenda 2030 och att ta 
fram en strategisk plan för hur det fortsatta arbetet ska bedrivas. I den processen 
inkluderas även arbete som har bäring mot de nationella miljömålen och detta blir således 
också ett arbetssätt för att driva miljömålen framåt. Uppdraget bedöms därmed som 
genomfört.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att uppdraget är genomfört och därmed avslutat.

Ärendet
I en motion från Roland Jonsson (MP), Birgitta Olsson (MP), Marcus Berggren (MP) och 
Lina Eiserman Ålund (MP) i februari 2017 föreslogs att ett miljöprogram tas fram som 
beskriver Härryda kommuns miljömålsarbete och visar vad kommunen ska göra på lokal 
nivå för att nå de nationella miljökvalitetsmålen. 

Motionen har behandlats i kommunstyrelsen i § 275 i september 2017 och i 
kommunfullmäktige i § 172 i oktober 2017. Kommunfullmäktige ansåg motionen 
besvarad med hänvisning till skrivelse från sektorn för samhällsbyggnad från den 16 
augusti 2017 men fullmäktige beslutade därutöver att uppdra åt kommunstyrelsen att 
återkomma med förslag på arbetssätt för att driva miljömålen framåt.

Därefter har kommunfullmäktige i beslut om budget och verksamhetsplan för 2018 pekat 
ut de av FN antagna globala målen och Agenda 2030 som viktigt och gett förvaltningen 
uppdrag att arbeta med Agenda 2030. 

Förvaltningen har under 2018 påbörjat arbetet med Agenda 2030 och att ta fram en 
strategisk plan för hur det fortsatta arbetet ska bedrivas. Planen beräknas behandlas av 
kommunstyrelsen under början av 2019. 
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För 2019 finns också ett politiskt antaget inriktningsmål inom miljöområdet som lyder 
”Härryda kommun arbetar strategiskt med de globala hållbarhetsmålen enligt Agenda 
2030”, samt ett mål inom energiområdet som lyder ”Kommunen ska arbeta för en 
långsiktigt hållbar, miljöanpassad, trygg och säker energiförsörjning”. Förvaltningen 
arbetar utifrån dessa inriktningsmål så väl i det interna miljöarbetet i organisationen som i 
långsiktig samhällsplanering av olika slag. 

Uppdraget handlar om att finna arbetssätt för att föra miljömålsarbetet vidare. Sverige har 
nationella miljömål med 16 miljökvalitetsmål som har beslutats av riksdagen. Miljö-
kvalitetsmålen visar mer konkret än de globala målen vad som behöver göras nationellt 
inom miljöområdet. De globala målen antogs av FN:s medlemsländer 2015 och tar sikte 
på åtgärder för att nå hållbar utveckling fram till år 2030. De globala målen har ett vidare 
perspektiv än de nationella miljömålen. Det råder dock ingen motsättning mellan dessa 
system. Åtgärder i syfte att nå de svenska miljömålen bidrar samtidigt till att genomföra 
den ekologiska dimensionen av Agenda 2030. Omvänt gäller att målen i Agenda 2030 
stödjer ett uppfyllande av de nationella miljökvalitetsmålen. 

I syfte att fokusera Härryda kommuns arbete har det bedömts rimligt och lämpligt att 
sammanföra det strategiska arbetet i en och samma plan vilket sker genom arbetet med 
Agenda 2030 och den strategiska plan som nu utarbetas. I den processen inkluderas även 
arbete som har bäring mot de nationella miljömålen och detta blir således också ett 
arbetssätt för att driva miljömålen framåt. 

Peter Lönn
Kommundirektör Birgitta Flärdh

Utvecklingschef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2017-10-16

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 172      Dnr 2017KS103

Besvarande av motion om miljöprogram för Härryda kommun 

 
Kommunfullmäktige beslutade i § 34/2017 till kommunstyrelsen remittera motion från 
Roland Jonsson (MP), Birgitta Olsson (MP), Marcus Berggren (MP) och Lina Eiserman 
Ålund (MP). Motionärerna föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett 
miljöprogram för kommunen som beskriver Härryda kommuns miljömålsarbete samt visar 
vad kommunen ska göra på lokal nivå för att nå de nationella miljökvalitetsmålen. 
Framtagandet av miljöprogram och verksamhetsmål föreslås ske i nära samarbete mellan 
politiker och tjänstemän. Sektorn ser ett behov av att miljömålsarbetet koordineras med 
kommunens övriga kvalitets, mål- och ledningsarbete.

Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 16 augusti 2017

Kommunstyrelsen behandlade ärendet i § 275/2017.
 
Kommunfullmäktiges behandling
 
Yttranden
 
Roland Jonsson (MP).

Beslut

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till skrivelse av den 16 augusti 
2017 från sektorn för samhällsbyggnad.

Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag på arbetssätt för 
att driva miljömålen framåt.

----------------------
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Remittering av inkomna motioner
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MOTION OM KLOTTERSANERING. 

I september 2016 lämnade vi i Sverigedemokratema in en motion om problemen med klotter som 
ökat i vâr kommun samt möjligheten att lätt anmäla det. Svaret blev att vi i Härryda, via 
kommunens hemsida kan anmäla klotter, som enligt regelverket âtgärdas snarast. 

Undertecknad har själv varit en flitig anmälare men fier som jag talat med upplever att anmäla 
klotter via kommunens hemsida, inte är lätt. Dâ vi är av övertygelsen att ett rent "samhälle" ocksâ 
blir mindre intressant av att klottra pâ. Därför bör anmälningsmöjligheten ses över och göras sä 

) enkel som möjligt. 

Ett annat problem är även att klottersaneringen inte samordnas. Vi är füllt medvetna att tex. 
Härryda kommun och Härryda Energi är tvâ juridiska personer men en samordning mellan <lessa 
kommunala enheter mäste kunna göras smidigt. För en tid sedan anmälde undertecknad klotter i en 
gângtunnel och ett 20 meter därifrân liggande transformatorcentral. Efter kort tid sanerades 
gângtunneln och ett meddelande kom till anmälaren att man rapporterat transformatorcentralen till 
Härryda Energi. Klottersaneringen skall nu âka ut en gang till när det hade varit 1 O minuters extra 
arbete när man ändâ var där. Dáligt utnyttjande av skattemedel tycker vi. 

) 

Vi skulle ocksâ vilja se möjlighetema att utge vitesförläggande till privata aktörer som irrte tar sitt 
ansvar. Sommaren 2016 blev staket och byggnader runt panncentral vid Skogsgläntans 
bostadsomrâde nedklottrade. Kommunen var snabbt ute och sanerade staketet som var kommunens. 
Klottret pâ själva panncentralen kvarstàr dock även idag 2,5 àr senare, trots pàpekande till Förbo 
som efter en tid hänvisade till att det var Eon som ägde anläggningen. Undertecknad tog dâ kontakt 
med Eon som efter en tid meddelade att man sâlt anläggningen till Solör Bioenergi. Dessa har 
kontaktats utan svar eller âtgärd, 

Baserat pâ ovanstâende argument yrkar vi inom Sverigedemokratema att det är dags für krafttag i 
detta avseende och 

Att kommunen ser över möjligheten att förenkla anmälningsförfarandet och informerar 
allmänheten runt detta 
Att kommunen ser över möjligheten till att effektivisera och samordna saneringsarbetet t.ex. 
genom avtal mellan kommunala bolag 
Att kommunen ser över möjligheten att vitesförelägga fastighetsägare som inte âtgärdar 
klotterprob matik pâ sin egendom 
Att ko anställda i yttre tjänst, vid âsynen av klotter âläggs att anmäla det 

Boris Leimar (SD) 
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MOTION OM P ARKERINGSMÖJLÖIGHETER 
VID ÁTERVINNINGSSTATIONER. 

Människan är av naturen lat. Denna gamla devis gör sig verkligen pämind runt vara 
átervinningsstationer i kommunen. 

Vi är duktiga i kommunen pa att âtervìnna vara källsorterade sopor. Vi har ett flertal 
átervinningsstationer. Dock tar de fiesta inte en promenad till âtervinningsstationen som ligger 
närmast, utan tar hilen. 

Av denna anledning bör det alltid finnas parkeringsmöjligheter vid vára âtervinningsstationer. Vi 
har dock minst ett skräckexempel i kommunen. Skinne:fjällsvägen. Här firms ingen närbelägen p 
plats vilket leder till att de fiesta parkerar pa trottoarer, mitt pa gatan eller till och med upp pa 
gângvägar och över övergângsstället für gäende. 

) 

Baserat pâ ovanstâende argument yrkar vi inom Sverigedemokratema 
- Att kommunen ser över p-möjlighetema runt vâra átervinningsstationer 

Att kommunen âtgärdar de stationer där problem firms 

Boris Leimar (SD) 
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MOTION OM BEL YSNING BJÖRKÁSEN. 

Pâ Ullbergsvägen i östra delen av Landvetter ligger förskolan Smedjebacken. Här ligger även ett 
mindre industriomrâde och en del bostäder. Närmaste busshállplats heter Björkâsen som ligger 
utmed Härrydavägen. Denna vägsträcka av Härrydavägen har numera kommunen tagit över 
ansvaret för. 

) 

Den lilla gângvägen frân Ullbergsvägen och Smedvägen, samt busshâllplatserna utmed 
Härrydavägen, där hastigheten är satt till 70 km/tim, saknar helt belysning. Till <lessa 
busshällplatser och gângväg skall föräldrar gâ med sina barn till förskolan, pâ en högst osäker väg 
med hög hastighet - utan belysning. 

Ä ven boende och de som arbetar i ornrâdet, utsätts för problemen i detta omrâde. 

Baserat pâ ovanstâende argument yrkar vi inom Sverigedemokraterna 
- Att kommunen snarast sätter upp belysning i omrâdet och ser över hur omrâdet runt i:Wk: göras trafiksäkra 

Boris Leimar (SD) 
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HÄRRYDA KOÀ-'L.'½UN 
Kommunstyrclsen 

2019 -01- 1 0 

Kommunfullmäktige Härryda 2018-12-24 

Motion om ett begränsat förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) 

Organiserat tiggeri har varit ett vedertaget problem i Sverige och Härryda sedan fiera ar tillbaka. 
Sedan en tid tillbaka har problemet erkänts av sáväl befolkningen, media och politiker men 
avsaknaden av lösningar har varit total frán sáväl lokalpolitiken som rikspolitiken. Vi 
sverigedemokrater har konsekvent statt fast vid att en stor del av tiggeriet är en organiserad 
brottslighet där människor frán Europas fattigare länder luras till bland annat Sverige i hopp om 
jobb och välfärd men istället försätts i ett konstant utanförskap där hot och trakasserier blir 
vardag. 

Runt om i landet har motioner om tiggeriförbud avslagits med hänvisning till förbudet i 
moderatledda Vellinge som upphävdes av länsstyrelsen i Skane. Länsstyrelsen fick dock 
bakläxa i högsta förvaltningsdomstolen den 17:e December 2018 i mal 2149-18 där Vellinge 
kommuns överklagande bifölls. Vi har studerat domen och begränsar därför vàrt förslag om 
tiggeriförbud till ett fatal ornráden där vi bedömer att det skulle göra mest nytta. 

Vi Sverigedemokrater var länge ensamma om att driva frâgan om ett nationellt förbud mot 
tiggeri men hösten 2017 bytte Moderaterna inställning och är nu även de för ett förbud. I väntan 
pa att det blir verklighet arbetar bägge partierna med tragan pá lokal nivá i ett flertal kommuner, 
bland annat i Göteborg. Även ledande socialdemokrater har kritiserat tiggeriet och öppnat för 
förbud. Ett exempel som fick stor uppmärksamhet var när finansminister Magdalena Andersson 
sade att man inte bör ge pengar till tiggare. 

Det finns ett starkt folkligt stöd för ett förbud mot tiggeri som sträcker sig över blockgränsen. 
Enligt en opinionsmätning genomförd av Novus i aprii 2018 var 62% av deltagarna för ett förbud 
medan endast 20% var emot. Bland socialdemokrater i mätningen var stödet för ett förbud 50% 
medan endast 30% var emot. 
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Baserat pà ovanstàende argumentation föreslàr Sverigedemokraterna: 

Att: Kommunfullmäktige beslutar att passiv insamling av pengar (tiggeri) ska förbjudas i de 
lokala ordningsföreskrifterna inom av kommunfullmäktige beslutade omräden. 

Att: Kommunstyrelsen fàr i uppdrag att ta fram ett förslag pà revidering av de lokala 
ordningsföreskrifterna där passiv insamling av pengar (tiggeri) förbjuds i sä stor utsträckning 
som möjligt inom de markerade omrädena i bilaga 1 Mölnlycke Centrum. 

Att: Kommunstyrelsen fár i uppdrag att ta fram ett förslag pá revidering av de lokala 
ordningsföreskrifterna där passiv insamling av pengar (tiggeri) förbjuds i sä stor utsträckning 
som möjligt inom de markerade omrädena i bilaga 2 Mölnlycke Lövskogsvägen. 

Att: Kommunstyrelsen fâr i uppdrag att ta fram ett förslag pá revidering av de lokala 
ordningsföreskrifterna där passiv insamling av pengar (tiggeri) förbjuds i sä stor utsträckning 
som möjligt inom de markerade omrädena i bilaga 3 Mölnlycke Djupedalsäng. 

Att: Kommunstyrelsen fâr i uppdrag att ta fram ett förslag pá revidering av de lokala 
ordningsföreskrifterna där passiv insamling av pengar (tiggeri) förbjuds i sä stor utsträckning 
som möjligt inom de markerade omrädena i bilaga 4 Landvetter Centrum. 

Att: Kommunstyrelsen fâr i uppdrag att ta fram ett förslag pá revidering av de lokala 
ordningsföreskrifterna där passiv insamling av pengar (tiggeri) förbjuds i sä stor utsträckning 
som möjligt inom de markerade omrädena i bilaga 5 Hindäs 

Att: Kommunstyrelsen fár i uppdrag att ta fram ett förslag pá revidering av de lokala 
ordningsföreskrifterna där passiv insamling av pengar (tiggeri) förbjuds i sä stor utsträckning 
som möjligt inom de markerade omrädena i bilaga 6 Rävlanda 

Leo Welter (SD) 
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Bllaga 1 
Mölnlycke Centrum 

- Tiggertförbud 
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Mölnlycke Lövskog svägen 
Bllaga 2 

•~ ••,,.\ ....... ,, ♦
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Mölnlycke Djupedalsäng 
Bllaga 3 

- Tlggertförbud 

F;,stlghetsgrans« I brun ár ow:rsiktllg• och ~kn<llr rJns-rUn. Jamf6t b!slut I lantmMeritwndlingar och fastlghets.r:mslig k..lrulkanOf. C U1ntmJiterM!1 
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Bilaga • 
Landvetter C entrum 

. 1-· ... 
Skola ~ 

I 
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Bilaga 5 
Hlndâs 
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Remittering av inkommen interpellation
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HÄRRYDA KOMNIUN 
Kommunstyrelsen 

2018 -12- 11 

Miljöpartiet i Härryda 

Interpellation 
Kommunfullmäktige, Härryda kommun 
Januari 2019 

Landvetter Södra 
Fragan stä!ls till Per Vorbe~ (M) 

Undertecknade önskar svar pá nedanstâende spörsmäl enligt följande motivering. 

Sedan manga ar har kommunen planerat for ett nytt samhälle med arbetsnamnet Landvetter Stad eller 
Landvetter Södra. Det planerade samhället har nu en storleksplanering om 25 000 invânare. I en 
kommun med 3 7 000 invânare är det en mycket star expansion och därmed en mycket star 
exploateringskostnad som är mycket framtung. 

Vid ett flertal dragningar och genomgangar av det pâgâende arbetet har bland annat Miljöpartiet i 
Härryda efterfrâgat en ekonomisk redovisning av nedlagt arbete samt en kostnadskalkyl for framtida 
inverteringar. I den râdande ekonomiska situationen där kommunens ekonomi ser ut att bli mycket 
ansträngd i framtiden och där den politiska majoriteten letar efter besparingar är Landvetter Södra ett 
mycket star risktagande. Det finns manga frâgetecken avseende hâllbarheten i projektet bade när det 
gäller ekonomi, sociala konsekvenser och naturvärden. Manga medborgare i Härryda kommun är 
mycket intresserade av att fä en redogörelse om ekonomin i projektet eftersom det är ett högrisk 
projekt. 

Mina fragor till kommunstyrelsens ordforande är: 

1. Hur mycket har forvaltningen lagt ned i arbete under de 5 senaste aren avseende Landvetter Södra 
och vad har det kostat kommuninnevânarna? 

2. Nu pagar ett framtagande av en fordjupad översiktsplan där bade forvaltningen och inhyrda 
konsulter har gjort ett omfattande arbete. Hur ser kostnaden ut for den fordjupade 
översiktsplanen till och med nu? 

3. Hur stor är investerings investeringsbudgeten for de kommande 5 aren for Landvetter Södra? 

4. Finns det nagon ekonomisk kalkyl for hela projektet och vad visar denna? 
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Avsägelse, Magnus Sjögren Blom (L), samt 
fyllnadsval
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