
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2019-11-14

Sekreterare

Magdalena Lindberg

Ordförande

Roger Nordman

Justerande       
Håkan Eriksson Brita Dermark

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-11-14
Datum för anslags 
uppsättande

2019-11-25 Datum för anslags 
nedtagande

2019-12-17

Förvaringsplats för 
protokollet

Kansliet

Underskrift

Magdalena Lindberg

Plats och tid Råda Rum, Råda församlingshem kl. 18:00-22:30

Beslutande ledamöter Per Vorberg (M)
Evalotta Liljenzin (M)
Grim Pedersen (M)
Kersti Lagergren (M)
Hans Larsson (M)
Roger Nordman (M) (ordförande)
Rickard Rosengren (M)
Kristina Andrén (M)
Gunnar Häggström (M) (vice ordförande)
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Patrik Linde (S)
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Gunilla Wathne (S)
Björn Magnusson (S) (2:e vice ordförande)
Siw Hallbert (S)
Ulla-Karin Johansson (S)
Robert Langholz (S)
Oskar Sköld (S)
Kerstin Sandberg (V)
Bengt Andersson (V)
Roland Jonsson (MP)
Marie Strid (MP)
Marcus Berggren (MP)
Ida Rosengren (MP)
Boris Leimar (SD)
Patrik Strömsten (SD)
Leo Welter (SD) (kl 20.15-22.30) §§154-170
Peter Arvidsson (SD)
Nina Sjöstedt (SD) (kl 18.00-21.00) §§147-159
Anders Johansson (SD)
Ingemar Lindblom (M)  ersätter Mikael Johannison (M)
Bengt Johansson (M)  ersätter Sven Karlsson (M)
Tony Wahl (C)  ersätter Ronny Sjöberg (C)
Madeleine Söderlund (KD)  ersätter Patrik Nordgren (KD)
Lena Fredriksson (S)  ersätter Mikael Hallén (S)
Jonas Andersson (S)  ersätter Monica Bengtsson (S)
Ulrika Öst (S)  ersätter Wiwiann Niklasson (S)
Bengt Hellgren (SD)  ersätter Calle Johansson (SD)
Natalija Löfgren (SD) §§147-153 ersätter Leo Welter (SD), §§160-170 
ersätter Nina Sjöstedt (SD)
Martin Tengfjord (SP)  ersätter Jan Inge Forsberg (SP)

Ej tjänstgörande ersättare Hengameh Mokhtari (M) (kl 18.00-22.00)
Anders Norlin (M)
Erik Lagerström (L)
Inger Axelsson (KD)
Varinder Bajwa (S)
Björn Mattsson (V)
Åsa Garberg (V)
Ahmad Ahmadi (MP)
Jan Gustafsson (KP)
Natalija Löfgren (SD) §§154-159
Regina Strömstén (SD)
Inga-Lill Hellgren (SD)
Cecilia Grebert Flatow (SP) (kl 18.00-20.00) §§147-153

Utses att justera Håkan Eriksson
Brita Dermark
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Justeringens plats och tid Kansliet, kommunhuset ,  2019-11-22   12:30

Protokollet omfattar §§147-170
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ÄRENDELISTA

§ 147 Allmänhetens frågestund
§ 148 Information om delårsbokslut och bokslutsprognos
§ 149 Information från revisorerna
§ 150 Godkännande av delårsbokslut per den 31 augusti samt helårsprognos för 2019

§ 151 Fastställande av taxa och avgift, förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och 
fritidsklubb

§ 152 Behandling av återremitterat ärende: Revidering av placeringsföreskrifter för 
förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

§ 153 Antagande av riktlinjer för kommunens produktionsskog
§ 154 Antagande av riktlinjer för arrenden
§ 155 Antagande av riktlinjer för jakträtt
§ 156 Antagande av riktlinjer för kommunens fiskerätter

§ 157 Delgivning av kommunstyrelsens beslut med anledning av 
bostadsförsörjningsprogrammet 2020-2024

§ 158 Delgivning av välfärdsnämndens beslut med anledning av delårsrapport – 
verksamhetsberättelse inklusive prognos 2019

§ 159 Besvarande av motion rörande senior- och skolkort i samband med förändringar i 
biljettsystemet i kollektivtrafiken i Härryda

§ 160 Besvarande av interpellation om Högadalsskolan

§ 161 Besvarande av interpellation om att Alliansen och Sportpartiets önskan om att få 
Engelskaskolan till Härryda.

§ 162 Besvarande av interpellation angående arrendeavtal, en central föreningsfråga
§ 163 Remittering av inkomna medborgarförslag
§ 164 Remittering av inkommen interpellation
§ 165 Remittering av inkomna motioner

§ 166 Avsägelse från Calle Johansson (SD) som ledamot i kommunstyrelsen och 
valberedningen, samt fyllnadsval

§ 167 Avsägelse från Leo Welter (SD) som ledamot i välfärdsnämnden, samt fyllnadsval

§ 168 Avsägelse från Peter Arvidsson (SD) som ersättare i kommunstyrelsen, samt 
fyllnadsval

§ 169 Avsägelse från Boris Leimar (SD) som ledamot i välfärdsnämnden, samt fyllnadsval
§ 170 Avsägelse från Nina Sjöstedt (SD) som ersättare i välfärdsnämnden, samt fyllnadsval
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§147

Allmänhetens frågestund

I anslutning till sammanträdet har kommunfullmäktige en frågestund för allmänheten. 
Frågorna ska vara av allmän karaktär och handla om sådant som kommunfullmäktige normalt 
behandlar. De ska formuleras så att de kan besvaras direkt på mötet. Frågor som handlar om 
enskild persons situation får inte ställas.

Sex medborgare ställde frågor kring placering av Internationella Engelska skolan enligt 
avsiktsförklaring med Skanska AB.

Yttranden
Per Vorberg (M), Peter Arvidsson (SD), Patrik Linde (S) och Maria Kornevik Jakobsson (C).

----------------------
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§148

Information om delårsbokslut och bokslutsprognos

Redovisningschef Helena Hatheyer informerar om delårsbokslut per den 31 augusti samt 
helårsprognos för 2019.

Kommunfullmäktiges behandling

Yttranden
Marcus Berggren (MP), Per Vorberg (M) och Patrik Strömsten (SD).

Beslut

Kommunfullmäktige noterar informationen.

----------------------
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§149

Information från revisorerna

Kontakten och dialogen mellan revisorerna och kommunfullmäktige är viktig för ömsesidig 
förankring och utbyte av information. Bestämmelser om revisorernas information till 
kommunfullmäktige och fullmäktiges presidium regleras i revisorernas reglemente.

Beslut

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till nästkommande sammanträde den 12 december 
2019.

----------------------
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§ 150      Dnr 2019KS602

Godkännande av delårsbokslut per den 31 augusti samt helårsprognos 
för 2019 

 
Kommunallagen anger att kommuner skall upprätta minst ett delårsbokslut under löpande 
redovisningsår. Härryda kommun upprättar delårsbokslut per den 31 augusti. I samband med 
delårsbokslutet upprättas även prognos för helåret.

Delårsbokslutet redovisar ett positivt resultat på 78 mkr, vilket är i linje med vad som kan 
förväntas utifrån prognosen för året. Det ekonomiska resultatet för Härryda kommun är 
prognostiserat till 33,1 miljoner. En marginell avvikelse på plus 0,3 mkr redovisas. Resultatet 
motsvarar 1,5 procent av verksamhetens nettokostnader, som är 2,2 miljarder kronor. Efter 
balanskravsutredning uppgår resultatet till 10 mkr och balanskravet uppnås därmed. Den 
ekonomiska utvecklingen för 2019 är svag men något starkare än föregående års resultat. I 
prognosen ingår inte slutredovisningar från exploateringsverksamheten, utan dessa redovisas i 
samband med årsbokslut. Kommunens nettoinvesteringar uppgår till 320 miljoner kronor, 
vilket är inom kommunfullmäktiges godkända maxnivå på 400 mkr.

De finansiella målen för god ekonomisk hushållning mäts och analyseras i rullande 
fyraårsperioder och ett av två mål förväntas uppnås. Resultatmålet om 2,5 procent av 
verksamhetens nettokostnader uppnås den senaste fyraårsperioden, medan soliditetsmålet inte 
väntas nås. Soliditeten beräknas ligga kvar oförändrat på 29 procent.  Av de fyra 
verksamhetsmålen förväntas ett uppnås och tre delvis. Den sammanfattande bedömningen av 
måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning är att den uppfylls delvis.

Kommunen följer antagen finanspolicy.

Den verksamhet som bedrivs i form av aktiebolag har sammanställts med kommunens bokslut 
och koncernredovisning ingår i delårsbokslutet.

Från ekonomi- och upphandlingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 2 oktober 2019.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 24 oktober 2019 § 279.

Beslut

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslut per den 31 augusti 2019.
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Kommunfullmäktige lägger helårsprognos för år 2019 till handlingarna.

----------------------
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§ 151      Dnr 2019KS625

Fastställande av taxa och avgift, förskola, pedagogisk omsorg, 
fritidshem och fritidsklubb 

 
Kommunfullmäktige antog den 17 juni 2019 § 93 budget/plan 2020-2024. Utifrån budgetram 
för sektorn för utbildning och kultur föreslås en revidering av ”Regler för taxa och avgifter, 
förskola och pedagogiskt omsorg, fritidshem och fritidsklubb”.

Allmän förskola, som regleras i skollagen, innebär att barn har rätt till 525 timmars avgiftsfri 
förskola per år, från och med höstterminen det år de fyller tre. Därför debiteras ingen avgift 
för barn 3-5 år med en vistelsetid på maximalt 15 timmar per vecka.

Avgift för barn 3-5 år debiteras endast om vistelsetiden överstiger 15 timmar per vecka. 
Avgiftens storlek bestäms då enligt reglerna om maxtaxa. Dessutom gör Härryda kommun ett 
avdrag på avgiften för barn 3-5 år. Avdraget görs eftersom allmän förskola ska vara 
kostnadsfri upp till 15 timmar i veckan. Enligt nuvarande riktlinjer uppgår avdraget till 26,5 
procent i Härryda kommun. Storleken på avdraget regleras inte i skollagen mer än att det ska 
omfatta 525 timmar.

Förvaltningen föreslår en sänkning av avdraget till 16,8 procent. Det reviderade avdraget 
baseras på verksamhetens öppethållande istället för ett barns vistelsetid där en generell 40- 
timmarsvecka har varit utgångspunkten. Den föreslagna revideringen av avdraget innebär en 
avgiftsökning som blir störst för hushåll med en sammanlagd inkomst på minst 47 490 kr. För 
dessa hushåll ökar avgiften med 139 kronor per barn och månad. Eftersom revideringen 
enbart avser avgiften för barn mellan 3-5 år förändras avgiften endast för familjer som har 
barn i den åldern. Avgiften för yngre barn i förskola eller pedagogisk omsorg eller för äldre 
barn på fritidshem påverkas inte.

Den föreslagna sänkningen av avdraget för allmän förskola beräknas ge verksamheten en 
ökad intäkt från föräldraavgifter med cirka 1,9 miljoner kronor per år. Kostnaden för 
ersättningen till fristående verksamheter påverkas även av förändringen och minskar med 
totalt cirka 200 000 kronor per år. Fristående verksamheter har möjlighet att ta ut högre 
föräldraavgifter i enlighet med kommunens reviderade regler.

Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad den 24 augusti 2019.

Välfärdsnämnden behandlade ärendet den 2 oktober 2019 § 223.

Kommunstyrelsen behandlade ärende den 24 oktober 2019 § 280.
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Beslut

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige upphäver tidigare ”Regler för taxa och avgift, förskola och pedagogisk 
omsorg, fritidshem och fritidsklubb” antagna den 22 maj 2017 § 95.

Kommunfullmäktige fastställer ”Regler för taxa och avgift, förskola och pedagogisk omsorg, 
fritidshem och fritidsklubb” enligt föreliggande förslag att gälla från och med den 1 januari 
2020.

----------------------
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§ 152      Dnr 2019KS629

Behandling av återremitterat ärende: Revidering av placeringsföreskrifter 
för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet 

 
Kommunfullmäktige beslutade den 23 maj 2019 § 84 att återremittera ärendet till 
välfärdsnämnden för att låta välfärdsnämnden reda ut frågan om placeringsföreskrifternas 
ordningsföljd mellan yngre och äldre barn.

Välfärdsnämnden fick information om placeringsföreskrifter för förskola, fritidshem och 
annan pedagogisk verksamhet den 21 augusti 2019 § 182.

Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad den 27 februari 2019.

Välfärdsnämnden behandlade ärendet den 2 oktober 2019 § 222.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 24 oktober 2019 § 281.

Beslut

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige upphäver tidigare ”Placeringsföreskrifter för förskola, fritidshem och 
annan pedagogisk verksamhet” antagna den 26 mars 2018 § 26.

Kommunfullmäktige fastställer ”Placeringsföreskrifter för förskola, fritidshem och annan 
pedagogisk verksamhet” enligt förvaltningens förslag daterat 27 februari 2019.

----------------------
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§ 153      Dnr 2019KS261

Antagande av riktlinjer för kommunens produktionsskog 

 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 november 2018 § 190 att ge förvaltningen i uppdrag att 
utarbeta aktuella förslag på styrdokument för den kommunalt ägda skogen. År 1999 
sammanställdes synpunkter från fullmäktigeberedningen och intresseorganisationer i 
dokumentet ”Direktiv för förvaltning av de kommunala skogarna”. I samband med att 
riktlinjer för kommunens produktionsskog antas föreslås direktiv för förvaltning av de 
kommunala skogarna att upphöra att gälla.

För kommunal skog inom naturreservat och detaljplanelagda områden är de övergripande 
målen att bevara och vårda naturmiljöer och tillgodose allmänhetens behov av friluftsliv och 
rekreation. För kommunal skog som inte omfattas av naturreservat eller detaljplan är det 
övergripande målet att skogen ska skötas så att den uthålligt ger en god avkastning samtidigt 
som den biologiska mångfalden bibehålls.  

Sektorn för samhällsbyggnad har upprättat förslag till riktlinjer för kommunens 
produktionsskog för förvaltning av kommunal skogsmark som inte är detaljplanelagd eller 
omfattas av naturreservat.

Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 16 september 2019.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 24 oktober 2019 § 286.

Kommunfullmäktiges behandling

Yttranden
Roland Jonsson (MP), Marcus Berggren (MP), Peter Arvidsson (SD), Patrik Linde (S), Per 
Vorberg (M), Robert Langholz (S), Steinar Walsö-Kanstad (KP), Siw Hallbert (S), Håkan 
Eriksson (KD), Martin Tengfjord (SP) och Anders Halldén (L).

Yrkanden
Roland Jonsson (MP) yrkar med instämmande av Patrik Linde (S), Robert Langholz (S) och 
Marcus Berggren (MP) att ärendet "återremitteras till förvaltning för en grundligare underlag 
där man belyser frågeställningarna i Agenda 2030 samt Sveriges Miljökvalitetsmål avseende 
'Ett rikt växt och djurliv samt Levande skogar' och även att kartmaterial redovisas och att man 
har en dialog med intresseorganisationer."

Per Vorberg (M) yrkar med instämmande av Steinar Walsö-Kanstad (KP), Håkan Eriksson 
(KD), Martin Tengfjord (SP), Peter Arvidsson (SD) och Anders Halldén (L) bifall till 
kommunstyrelsens förlag.
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Propositionsordning
Ordföranden redovisar att han kommer ställa proposition på Roland Jonssons 
återremissyrkande och avgörande idag.

Kommunfullmäktige godkänner redovisad propositionsordning.

Propositioner
Roland Jonssons återremissyrkande
Efter ställd proposition på återremiss och avgörande idag finner ordförande att 
kommunfullmäktige beslutat avgöra ärendet idag.

Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes.

Den som bifaller att ärendet avgörs idag röstar Ja. Den som bifaller att ärendet återremitteras 
enligt Roland Jonssons återremissyrkande röstar Nej.

Voteringen utfaller så att 36 ledamöter röstar Ja, 14 röstar Nej och 1 avstår. Bilaga 1, 
voteringsbilaga.

Kommunfullmäktige har således beslutat avgöra ärendet idag.

Kommunstyrelsens förslag
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige antar riktlinjer för kommunens produktionsskog i enlighet med 
föreliggande förslag med ändringen att under avsnittet ”Omfattning” första stycket, stryka 
”samtidigt som den biologiska mångfalden bibehålls.” Krav på att skogen ska skötas så att 
biologisk mångfald bibehålls framgår redan av skogsvårdslagen.

Kommunfullmäktige noterar att direktiv för förvaltning av de kommunala skogarna upphör att 
gälla.

Kommunfullmäktige beslutar att uppdraget om riktlinjer för kommunens produktionsskog är 
genomfört och därmed avslutat.

Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), Gunilla Wathne (S), Björn Magnusson (V), Siw 
Hallbert (S), Lena Fredriksson (S), Ulla-Karin Johansson (S), Robert Langholz (S), Jonas 
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Andersson (S), Oskar Sköld (S), Ulrika Öst (S), Roland Jonsson (MP), Marie Strid (MP), 
Marcus Berggren (MP) och Ida Rosengren (MP).

----------------------
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Voteringslista: § 153
Ärende: Antagande av riktlinjer för kommunens produktionsskog,  2019KS261

Bilaga 1. Voteringslista.

Ledamot Ja Nej Avstår
Per Vorberg (M), ledamot X
Evalotta Liljenzin (M), ledamot X
Grim Pedersen (M), ledamot X
Kersti Lagergren (M), ledamot X
Hans Larsson (M), ledamot X
Roger Nordman (M), ordförande X
Rickard Rosengren (M), ledamot X
Kristina Andrén (M), ledamot X
Gunnar Häggström (M), vice ordförande X
Jan Andersson (M), ledamot X
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot X
Gun Wågsjö (C), ledamot X
Fredrik Mossmark (C), ledamot X
David Dinsdale (L), ledamot X
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot X
Anders Halldén (L), ledamot X
Anita Anger (L), ledamot X
Håkan Eriksson (KD), ledamot X
Kent Samuelsson (SP), ledamot X
Lennart Winqvist (SP), ledamot X
Brita Dermark (KP), ledamot X
Steinar Walsö-Kanstad (KP), ledamot X
Patrik Linde (S), ledamot X
Gunilla Wathne (S), ledamot X
Björn Magnusson (S), 2:e vice ordförande X
Siw Hallbert (S), ledamot X
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot X
Robert Langholz (S), ledamot X
Oskar Sköld (S), ledamot X
Kerstin Sandberg (V), ledamot X
Bengt Andersson (V), ledamot X
Roland Jonsson (MP), ledamot X
Marie Strid (MP), ledamot X
Marcus Berggren (MP), ledamot X
Ida Rosengren (MP), ledamot X
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Boris Leimar (SD), ledamot X
Patrik Strömsten (SD), ledamot X
Peter Arvidsson (SD), ledamot X
Nina Sjöstedt (SD), ledamot X
Anders Johansson (SD), ledamot X
Ingemar Lindblom (M), ersättare X
Bengt Johansson (M), ersättare X
Tony Wahl (C), ersättare X
Madeleine Söderlund (KD), ersättare X
Lena Fredriksson (S), ersättare X
Jonas Andersson (S), ersättare X
Ulrika Öst (S), ersättare X
Bengt Hellgren (SD), ersättare X
Natalija Löfgren (SD), ersättare X
Martin Tengfjord (SP), ersättare X
Resultat 36 14 1
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§ 154      Dnr 2019KS259

Antagande av riktlinjer för arrenden 

 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 november 2018 § 190 att ge förvaltningen i uppdrag att 
ta fram riktlinjer för arrenden. Enligt 8 kap. 1 § jordabalken kan mark upplåtas till nyttjande 
mot vederlag, dvs. ersättning. Det finns fyra olika typer av arrenden; anläggningsarrende, 
bostadsarrende, jordbruksarrende samt lägenhetsarrende. Lägenhetsarrende är ett arrende som 
inte är att hänföra till de andra arrendetyperna. Lägenhetsarrende föreligger när jord upplåts 
på arrende för annat ändamål än jordbruk och det inte är fråga om bostadsadressen eller 
anläggningsarrende. Ett lägenhetsarrende avser exempelvis sjöbod, mast, upplagsplats, 
fotbollsplan eller parkeringsplats. De olika arrendetyperna regleras i 7-11 kap. jordabalken.

Härryda kommun är ägare av ca 3 000 hektar mark, varav ca 2 000 hektar utgör skog. För att 
uppnå ett effektivt markutnyttjande kan mark som inte utnyttjas i dagsläget arrenderas ut, 
både på kortare och längre sikt, exempelvis för bete, fritidsändamål och kommersiell 
verksamhet. I januari 2019 fanns 98 pågående arrenden i Härryda kommun. Av dessa var 37 
stycken lägenhetsarrenden, 33 anläggningsarrenden, 23 jordbruksarrenden (varav 19 för bete) 
samt 5 bostadsarrenden. Arrendeavtal där Härryda kommun agerar arrendator upprättas och 
förvaltas genom kommunens verksamheter kultur och fritid. Arrenden för bete och 
fritidsändamål var i början av året de vanligaste upplåtelserna.

Förvaltningen har upprättat förslag till nya riktlinjer för arrenden. Riktlinjerna omfattar bland 
annat de viktigaste utgångspunkterna kring upprättandet av ett arrendeavtal samt principer för 
att beräkna arrendeavgiften. Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra kommunens 
utgångspunkter och mål kring att arrendera ut mark, samt att ge vägledning åt kommunens 
tjänstemän vid förfrågan, upprättande och förvaltande av ett arrende. Kommunen har sedan 
tidigare inga antagna riktlinjer för arrenden, dessa riktlinjer fastställer förvaltningens 
arbetsrutiner.

Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 17 april 2019.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 24 oktober 2019 § 287.

Kommunstyrelsens behandling

Yttranden
Patrik Linde (S), Per Vorberg (M) och Tony Wahl (C).

Yrkanden
Patrik Linde (S) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen så att alla politiker kan 
få ta del av information i ärendet.
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Per Vorberg (M) yrkar med instämmande av Tony Wahl (C) bifall till kommunstyrelsens 
förslag.

Propositionsordning
Ordföranden redovisar att han först kommer ställa proposition på Patrik Lindes 
återremissyrkande och avgörande idag. Om kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet 
idag kommer ordföranden ställa proposition på kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige godkänner redovisad propositionsordning.

Propositioner
Patrik Lindes återremissyrkande
Efter ställd proposition på återremiss och avgörande idag finner ordförande att 
kommunfullmäktige beslutat avgöra ärendet idag.

Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes.

Den som bifaller att ärendet avgörs idag röstar Ja. Den som bifaller att ärendet återremitteras 
enligt Patrik Lindes återremissyrkande röstar Nej.

Voteringen utfaller så att 35 ledamöter röstar Ja och 16 röstar Nej. Bilaga 2, voteringsbilaga.

Kommunfullmäktige har således beslutat avgöra ärendet idag.

Kommunstyrelsens förslag
Efter ställd proposition på kommunstyrelsens förslag finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutat enligt förslaget.

Beslut

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige antar riktlinjer för arrenden i enlighet med föreliggande förslag.

Kommunfullmäktige anser uppdraget om riktlinjer för arrenden slutfört med hänvisning till 
skrivelse från sektorn för samhällsbyggnad den 17 april 2019.

Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), Gunilla Wathne (S), Björn Magnusson (V), Siw 
Hallbert (S), Lena Fredriksson (S), Ulla-Karin Johansson (S), Robert Langholz (S), Jonas 
Andersson (S), Oskar Sköld (S), Ulrika Öst (S), Roland Jonsson (MP), Marie Strid (MP), 
Marcus Berggren (MP) och Ida Rosengren (MP).
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Voteringslista: § 154
Ärende: Antagande av riktlinjer för arrenden,  2019KS259

Bilaga 2. Voteringsbilaga.

Ledamot Ja Nej Avstår
Per Vorberg (M), ledamot X
Evalotta Liljenzin (M), ledamot X
Grim Pedersen (M), ledamot X
Kersti Lagergren (M), ledamot X
Hans Larsson (M), ledamot X
Roger Nordman (M), ordförande X
Rickard Rosengren (M), ledamot X
Kristina Andrén (M), ledamot X
Gunnar Häggström (M), vice ordförande X
Jan Andersson (M), ledamot X
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot X
Gun Wågsjö (C), ledamot X
Fredrik Mossmark (C), ledamot X
David Dinsdale (L), ledamot X
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot X
Anders Halldén (L), ledamot X
Anita Anger (L), ledamot X
Håkan Eriksson (KD), ledamot X
Kent Samuelsson (SP), ledamot X
Lennart Winqvist (SP), ledamot X
Brita Dermark (KP), ledamot X
Steinar Walsö-Kanstad (KP), ledamot X
Patrik Linde (S), ledamot X
Gunilla Wathne (S), ledamot X
Björn Magnusson (S), 2:e vice ordförande X
Siw Hallbert (S), ledamot X
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot X
Robert Langholz (S), ledamot X
Oskar Sköld (S), ledamot X
Kerstin Sandberg (V), ledamot X
Bengt Andersson (V), ledamot X
Roland Jonsson (MP), ledamot X
Marie Strid (MP), ledamot X
Marcus Berggren (MP), ledamot X
Ida Rosengren (MP), ledamot X
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Boris Leimar (SD), ledamot X
Patrik Strömsten (SD), ledamot X
Leo Welter (SD), ledamot X
Peter Arvidsson (SD), ledamot X
Nina Sjöstedt (SD), ledamot X
Anders Johansson (SD), ledamot X
Ingemar Lindblom (M), ersättare X
Bengt Johansson (M), ersättare X
Tony Wahl (C), ersättare X
Madeleine Söderlund (KD), ersättare X
Lena Fredriksson (S), ersättare X
Jonas Andersson (S), ersättare X
Ulrika Öst (S), ersättare X
Bengt Hellgren (SD), ersättare X
Martin Tengfjord (SP), ersättare X
Resultat 35 16 0
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§ 155      Dnr 2019KS260

Antagande av riktlinjer för jakträtt 

 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 november 2018 § 190 att ge förvaltningen i uppdrag att 
ta fram riktlinjer för jakträtt. Jakt ingår inte i allemansrätten utan regleras i jaktlagen 
(1987:259). I 2 § jaktlagen anges att med jakt avses att fånga eller döda vilt och att i sådant 
syfte söka efter, spåra eller förfölja vilt. Till jakt räknas också att göra ingrepp i viltets bon 
och att ta eller förstöra fåglars ägg. Kommunen och jakträttshavaren ansvarar tillsammans för 
att främja en lämplig utveckling av viltstammarna med hänsyn till allmänna och enskilda 
intressen. Jakträtt som upplåtits genom avtal mot ersättning lyder under 7 kap. jordabalken om 
nyttjanderätt i allmänhet.

Härryda kommun är ägare av ca 3 000 hektar mark, varav ca 2 000 hektar utgör skog. I 
januari 2019 fanns 32 pågående jakträtter i kommunen, varav två utgör viltvårdsavtal. All 
mark för jakträtt är upplåten. Det är väldigt sällan jakträttsavtal sägs upp.
Målet med att upplåta mark för jakträtt är att främja enskildas intresse av jakt samt att främja 
viltets överlevnad och förhindra skador på djur och på människors egendom.

Förvaltningen har upprättat förslag till riktlinjer för jakträtt. Riktlinjerna omfattar bland annat 
de olika typerna av jakträtter samt de viktigaste utgångspunkterna kring upprättandet av ett 
jakträttsavtal. Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra kommunens utgångspunkter och mål 
kring att upplåta jakträtt, samt att ge vägledning åt kommunens tjänstemän vid förfrågan, 
upprättande och förvaltande av jakträttsavtal. Kommunen har sedan tidigare inga antagna 
riktlinjer för jakträtter, dessa riktlinjer fastställer förvaltningens arbetsrutiner.

Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 16 september 2019.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 24 oktober 2019 § 288.

Kommunfullmäktiges behandling

Yttranden
Patrik Linde (S), Tony Wahl (C) och Per Vorberg (M).

Yrkanden
Patrik Linde (S) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen så att alla politiker kan 
få ta del av information i ärendet.

Tony Wahl (M) yrkar med instämmande av Per Vorberg (M) bifall till kommunstyrelsens 
förslag.
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Propositionsordning
Ordföranden redovisar att han först kommer ställa proposition på Patrik Lindes 
återremissyrkande och avgörande idag. Om kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet 
idag kommer ordföranden ställa proposition på kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige godkänner redovisad propositionsordning.

Propositioner
Patrik Lindes återremissyrkande
Efter ställd proposition på återremiss och avgörande idag finner ordförande att 
kommunfullmäktige beslutat avgöra ärendet idag.

Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes.

Den som bifaller att ärendet avgörs idag röstar Ja. Den som bifaller att ärendet återremitteras 
enligt Patrik Lindes återremissyrkande röstar Nej.

Voteringen utfaller så att 35 ledamöter röstar Ja och 16 röstar Nej. Bilaga 3, voteringsbilaga.

Kommunfullmäktige har således beslutat avgöra ärendet idag.

Kommunstyrelsens förslag
Efter ställd proposition på kommunstyrelsens förslag finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutat enligt förslaget.

Beslut

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige antar riktlinjer för jakträtt i enlighet med föreliggande förslag.

Kommunfullmäktige anser uppdraget om riktlinjer för jakträtt är slutfört med hänvisning till 
skrivelse från sektorn för samhällsbyggnad den 16 september 2019.

Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), Gunilla Wathne (S), Björn Magnusson (V), Siw 
Hallbert (S), Lena Fredriksson (S), Ulla-Karin Johansson (S), Robert Langholz (S), Jonas 
Andersson (S), Oskar Sköld (S), Ulrika Öst (S), Roland Jonsson (MP), Marie Strid (MP), 
Marcus Berggren (MP) och Ida Rosengren (MP).

----------------------
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Bilaga 3. Voteringsbilaga.

Ledamot Ja Nej Avstår
Per Vorberg (M), ledamot X
Evalotta Liljenzin (M), ledamot X
Grim Pedersen (M), ledamot X
Kersti Lagergren (M), ledamot X
Hans Larsson (M), ledamot X
Roger Nordman (M), ordförande X
Rickard Rosengren (M), ledamot X
Kristina Andrén (M), ledamot X
Gunnar Häggström (M), vice ordförande X
Jan Andersson (M), ledamot X
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot X
Gun Wågsjö (C), ledamot X
Fredrik Mossmark (C), ledamot X
David Dinsdale (L), ledamot X
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot X
Anders Halldén (L), ledamot X
Anita Anger (L), ledamot X
Håkan Eriksson (KD), ledamot X
Kent Samuelsson (SP), ledamot X
Lennart Winqvist (SP), ledamot X
Brita Dermark (KP), ledamot X
Steinar Walsö-Kanstad (KP), ledamot X
Patrik Linde (S), ledamot X
Gunilla Wathne (S), ledamot X
Björn Magnusson (S), 2:e vice ordförande X
Siw Hallbert (S), ledamot X
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot X
Robert Langholz (S), ledamot X
Oskar Sköld (S), ledamot X
Kerstin Sandberg (V), ledamot X
Bengt Andersson (V), ledamot X
Roland Jonsson (MP), ledamot X
Marie Strid (MP), ledamot X
Marcus Berggren (MP), ledamot X
Ida Rosengren (MP), ledamot X
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Boris Leimar (SD), ledamot X
Patrik Strömsten (SD), ledamot X
Leo Welter (SD), ledamot X
Peter Arvidsson (SD), ledamot X
Nina Sjöstedt (SD), ledamot X
Anders Johansson (SD), ledamot X
Ingemar Lindblom (M), ersättare X
Bengt Johansson (M), ersättare X
Tony Wahl (C), ersättare X
Madeleine Söderlund (KD), ersättare X
Lena Fredriksson (S), ersättare X
Jonas Andersson (S), ersättare X
Ulrika Öst (S), ersättare X
Bengt Hellgren (SD), ersättare X
Martin Tengfjord (SP), ersättare X
Resultat 35 16 0
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§ 156      Dnr 2019KS498

Antagande av riktlinjer för kommunens fiskerätter 

 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 november 2018 § 190 att ge förvaltningen i uppdrag att 
ta fram riktlinjer för kommunens fiskerätter. Rätt till fiske regleras i fiskelagen (1993:787). 
Med fiske avses verksamhet som syftar till att fånga eller döda fritt levande fisk (inklusive 
blötdjur och kräftor). Varje svensk medborgare får fiska i allmänt vatten. Vad som är allmänt 
och enskilt vatten regleras i lagen (1950:595) om gräns mot allmänt vattenområde. 
Vattenområden i havet, Vänern, Vättern, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland är allmänt vatten. 
Allt annat vatten är enskilt.

Härryda kommun är ägare av ca 3 000 hektar mark, varav ca 2 000 hektar utgör skog, vissa av 
kommunens fastigheter omfattas av fiskerätt. Kommunen har tecknat ett avtal med Råda 
Sportfiskeklubb vilka på uppdrag av kommunen ansvarar för fiskevård och försäljning av 
fiskekort. Kommunen har genom deltagande i Mölndalsåns fiskevårdsområde upplåtit fiske 
för allmänheten genom försäljning av fiskekort i Landvettersjön, Mölndalsån, Agntjärn, stora 
och lilla Hålsjön, stora och lilla Brasetjärn m.fl. Därutöver har kommunen tecknat avtal med 
en markägare där kommunen har bytt fiskerättsområde för mer ändamålsenligt fiske för båda 
parterna samt avtal med privatpersoner som övertagit fiskerätt vid markförvärv.

Kommunen har sedan tidigare inga antagna riktlinjer för fiskerätter. Förvaltningen har 
upprättat förslag till riktlinjer för fiske. Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra kommunens 
utgångspunkter och mål kring att upplåta fiskerätt, samt att ge vägledning åt kommunens 
tjänstemän vid förfrågan och förvaltande av fiskerättsavtal.

Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 1 september 2019.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 24 oktober 2019 § 289.

Kommunfullmäktiges behandling

Yttranden
Patrik Linde (S), Tony Wahl (C) och Per Vorberg (M).

Yrkanden
Patrik Linde (S) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen så att alla politiker kan 
få ta del av information i ärendet.

Tony Wahl (C) yrkar med instämmande av Per Vorberg (M) bifall till kommunstyrelsens 
förslag.
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Propositionsordning
Ordföranden redovisar att han först kommer ställa proposition på Patrik Lindes 
återremissyrkande och avgörande idag. Om kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet 
idag kommer ordföranden ställa proposition på kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige godkänner redovisad propositionsordning.

Propositioner
Patrik Lindes återremissyrkande
Efter ställd proposition på återremiss och avgörande idag finner ordförande att 
kommunfullmäktige beslutat avgöra ärendet idag.

Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes.

Den som bifaller att ärendet avgörs idag röstar Ja. Den som bifaller att ärendet återremitteras 
enligt Patrik Lindes återremissyrkande röstar Nej.

Voteringen utfaller så att 35 ledamöter röstar Ja och 16 röstar Nej. Bilaga 4, voteringsbilaga.

Kommunfullmäktige har således beslutat avgöra ärendet idag.

Kommunstyrelsens förslag
Efter ställd proposition på kommunstyrelsens förslag finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutat enligt förslaget.

Beslut

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige antar riktlinjer för fiske i enlighet med föreliggande förslag.

Kommunfullmäktige anser uppdraget om riktlinjer för kommunens fiskerätter är slutfört med 
hänvisning till skrivelse från sektorn för samhällsbyggnad den 1 september 2019.

Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), Gunilla Wathne (S), Björn Magnusson (V), Siw 
Hallbert (S), Lena Fredriksson (S), Ulla-Karin Johansson (S), Robert Langholz (S), Jonas 
Andersson (S), Oskar Sköld (S), Ulrika Öst (S), Roland Jonsson (MP), Marie Strid (MP), 
Marcus Berggren (MP) och Ida Rosengren (MP).

----------------------
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Bilaga 4. Voteringsbilaga.

Ledamot Ja Nej Avstår
Per Vorberg (M), ledamot X
Evalotta Liljenzin (M), ledamot X
Grim Pedersen (M), ledamot X
Kersti Lagergren (M), ledamot X
Hans Larsson (M), ledamot X
Roger Nordman (M), ordförande X
Rickard Rosengren (M), ledamot X
Kristina Andrén (M), ledamot X
Gunnar Häggström (M), vice ordförande X
Jan Andersson (M), ledamot X
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot X
Gun Wågsjö (C), ledamot X
Fredrik Mossmark (C), ledamot X
David Dinsdale (L), ledamot X
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot X
Anders Halldén (L), ledamot X
Anita Anger (L), ledamot X
Håkan Eriksson (KD), ledamot X
Kent Samuelsson (SP), ledamot X
Lennart Winqvist (SP), ledamot X
Brita Dermark (KP), ledamot X
Steinar Walsö-Kanstad (KP), ledamot X
Patrik Linde (S), ledamot X
Gunilla Wathne (S), ledamot X
Björn Magnusson (S), 2:e vice ordförande X
Siw Hallbert (S), ledamot X
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot X
Robert Langholz (S), ledamot X
Oskar Sköld (S), ledamot X
Kerstin Sandberg (V), ledamot X
Bengt Andersson (V), ledamot X
Roland Jonsson (MP), ledamot X
Marie Strid (MP), ledamot X
Marcus Berggren (MP), ledamot X
Ida Rosengren (MP), ledamot X

Page 29 of 47



VOTERINGSLISTA
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-11-14

Boris Leimar (SD), ledamot X
Patrik Strömsten (SD), ledamot X
Leo Welter (SD), ledamot X
Peter Arvidsson (SD), ledamot X
Nina Sjöstedt (SD), ledamot X
Anders Johansson (SD), ledamot X
Ingemar Lindblom (M), ersättare X
Bengt Johansson (M), ersättare X
Tony Wahl (C), ersättare X
Madeleine Söderlund (KD), ersättare X
Lena Fredriksson (S), ersättare X
Jonas Andersson (S), ersättare X
Ulrika Öst (S), ersättare X
Bengt Hellgren (SD), ersättare X
Martin Tengfjord (SP), ersättare X
Resultat 35 16 0
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§ 157      Dnr 2019KS499

Delgivning av kommunstyrelsens beslut med anledning av 
bostadsförsörjningsprogrammet 2020-2024 

 
Under 2018-2019 har kommunen infört en ny politisk organisation. Som ett led i den nya 
organisationen har kommunen också omarbetat kommunens övergripande styrmodell. I 
kommunfullmäktiges budget 2019 fick sektorn för samhällsbyggnad i uppdrag att se över 
samtliga styrdokument för långsiktig planering i sin struktur och sitt innehåll, likväl som 
arbetet med att ta fram dem och hur väl de hjälper till att vara ett gott beslutsunderlag som det 
går att styra med.

Under våren 2019 har kommunfullmäktige bland annat antagit riktlinjer för 
bostadsförsörjningen vilka tydliggör kommunens viljeinriktning och på vilket sätt kommunen 
avser att arbeta med bostadsförsörjningen. Avsikten med de nya riktlinjerna för 
bostadsförsörjningen är att de ska aktualitetsförklaras alternativt arbetas om varje 
mandatperiod. Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen har före 2019 innefattats i 
kommunens årligen antagna dokument kallat Bostadsförsörjningsprogrammet.

Bostadsförsörjningsprogrammet 2020-2024 är det första i sitt slag i en förkortad version och 
utgör ett verktyg för kommunen att prioritera vilka bostadsprojekt som ska genomföras inom 
tidsperioden 2020-2024 med utblick till tidsperioden 2025-2029. 
Bostadsförsörjningsprogrammet är ett av kommunens verktyg för långsiktig planering av 
nyproduktion av bostäder i kommunen. Programmet utgör också ett underlag för planering av 
detaljplaner, kommunala investeringar i form av vägar, vatten- och avloppsledningar samt 
annan kommunal infrastruktur och service. Programmet utgör även underlag för framtagande 
av befolkningsprognoser.

Inför kommunfullmäktiges arbete med budget för år 2020 lämnade sektorn för 
samhällsbyggnad utkast till bostadsförsörjningsprogram, olika scenarier och 
befolkningsprognoser samt förslag på olika tänkbara framtida bostadsprojekt inom 
kommunen. Med detta material som underlag, har kommunfullmäktige genom beslut den 17 
juni 2019 § 93 gett kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta in fyra nya projekt i 
bostadsförsörjningsprogrammet 2020-2024 och delge kommunfullmäktige det uppdaterade 
bostadsförsörjningsprogrammet. De nya projekten är: Valborgs kulle, Hålsjön, Gökskulla och 
Slamby.

Bostadsförsörjningsprogrammet 2020-2024 ska efter godkännande av kommunstyrelsen 
skickas på remiss till länsstyrelsen, grannkommuner och andra berörda parter för synpunkter 
inför arbetet med det nya bostadsförsörjningsprogrammet för perioden 2021-2025.
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Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 12 september 2019.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 24 oktober 2019 § 285.

Kommunfullmäktiges behandling

Yttranden
Patrik Linde (S), Per Vorberg (M), Peter Arvidsson (SD) och Patrik Strömsten (SD).

Beslut

Kommunfullmäktige noterar informationen.

----------------------
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§ 158      Dnr 2019KS660

Delgivning av välfärdsnämndens beslut med anledning av delårsrapport 
– verksamhetsberättelse inklusive prognos 2019 

 
Välfärdsnämndens budget uppgår till 1 919,0 mkr. Prognosen för 2019 är 1 956,9 mkr vilket 
innebär en negativ budgetavvikelse om 37,9 mkr. Socialtjänstens underskott är 23,2 mkr och 
utbildning och kulturs underskott uppgår till 14,7 mkr. Jämfört med juniprognosen är 
prognosen per augusti försämrad med 5,1 mkr och det är både socialtjänst och utbildning och 
kultur som försämrats.

Inom utbildning och kultur återfinns underskotten inom för- och grundskola samt 
gymnasieverksamheten. Underskotten beror delvis på fler barn i verksamheterna men också 
på att några enheter inte har en ekonomi i balans samt att förskoleverksamheten har ett 
överskott av lokaler. Sektor för socialtjänsts underskott beror främst på placeringar av barn 
och unga, relationsvåldsärenden, kostnader för försörjningsstöd samt köpta platser inom 
funktionsstöd.

I samband med den ekonomiska månadsuppföljningen per februari uppdrog välfärdsnämnden 
åt förvaltningen att vidta åtgärder med anledning av det prognostiserade underskottet samt 
återkomma med redovisning av dessa till nämnden. Förvaltningen redovisade i 
marsprognosen förslag till åtgärder. I bilagan ”Verksamhetsberättelse och prognos 2019” 
framgår vilka åtgärder sektorerna arbetar med.

Från ekonomi- och upphandlingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 27 september 
2019.

Välfärdsnämnden behandlade ärendet den 16 oktober 2019 § 242.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 24 oktober 2019 § 293.

Kommunfullmäktiges behandling

Yttranden
Anders Halldén (L), Maria Kornevik Jakobsson (C) och Patrik Linde (S).

Beslut

Kommunfullmäktige noterar informationen.

----------------------
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§ 159      Dnr 2019KS206

Besvarande av motion rörande senior- och skolkort i samband med 
förändringar i biljettsystemet i kollektivtrafiken i Härryda 

 
Kommunfullmäktige beslutade den 6 maj 2019 § 75 att till kommunstyrelsen remittera motion 
från Boris Leimar (SD) gällande vilken påverkan kommande förändringar i Västtrafiks 
biljettsystem kommer ha på biljettyperna seniorkort och skolkort. I motionen beskrivs bland 
annat att förändringarna kommer att leda till att kommungränserna delvis suddas ut och att 
biljettyperna seniorkort och skolkort kommer att vara giltiga i de kommuner som tillhör 
samma zon som Härryda, men inte i Göteborg och Mölndal, som kommer att tillhöra en annan 
zon. Motionären yrkar att kommunen ska arbeta för att framtida skol- och seniorkort gäller 
över två zoner och att Härryda kommun budgeterar för den ökade kostnaden i kommande 
budget.

Vid beställningar av senior- och skolkort måste Härryda kommun förhålla sig till det 
sortiment av biljettyper som Västtrafik har att erbjuda. Redan idag betalar kommunen så att 
ungdomar som är folkbokförda i kommunen och går på en gymnasieskola i 
Göteborgsregionen åker gratis till och från Göteborg fram till klockan sju på kvällen. Vidare 
har Västtrafik inte fastställt biljettpriserna för det nya zonsystemet eller hur seniorkorten och 
skolkorten kommer att påverkas av förändringarna. Detta gör det svårt att utreda vad det 
skulle kosta att erbjuda seniorkort och skolkort som är giltigt i två zoner istället för en.

Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 16 september 2019.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 24 oktober 2019 § 290.

Kommunfullmäktiges behandling

Yttranden
Boris Leimar (SD), Per Vorberg (M) och Patrik Linde (S).

Yrkanden
Boris Leimar (SD) yrkar med instämmande av Per Vorberg (M) och Patrik Linde (S) bifall till 
första att satsen i motionen, att kommunen arbetar för att framtida skol- och seniorkort skall 
gälla över två zoner.

Ajournering
Sammanträdet ajournerades kl 19.47-19.52.

Propositionsordning
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Ordföranden redovisar att han kommer ställa proposition på kommunstyrelsens förslag och 
Boris Leimars yrkande.

Kommunfullmäktige godkänner redovisad propositionsordning.

Proposition
Efter ställd proposition på kommunstyrelsens förslag och Boris Leimars yrkande finner 
ordföranden att kommunfullmäktige beslutat enligt Boris Leimars yrkande.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Härryda kommun ska arbetar för att framtida skol- och 
seniorkort skall gälla över två zoner.

----------------------
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§ 160      Dnr 2019KS531

Besvarande av interpellation om Högadalsskolan 

 
Från Roland Jonsson (MP) föreligger interpellation till kommunstyrelsen ordförande om 
Högadalsskolan.

Kommunfullmäktige beslutade den 19 september 2019 § 129 att interpellationen får ställas.

Kommunfullmäktiges behandling

Yttranden
Kommunstyrelsens ordförande Per Vorberg (M) besvarar interpellationen.

Roland Jonsson (MP), Peter Arvidsson (SD), Robert Langholz (S), Patrik Linde (S), Anders 
Halldén (L) och David Dinsdale (L).

----------------------
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§ 161      Dnr 2019KS541

Besvarande av interpellation om att Alliansen och Sportpartiets önskan 
om att få Engelskaskolan till Härryda. 

 
Från Patrik Linde (S) föreligger interpellation till välfärdsnämndens ordförande om 
Alliansens och Sportpartiets önskan om att få Engelska skolan till Härryda.

Kommunfullmäktige beslutade den 19 september 2019 § 129 att interpellationen får ställas.

Kommunfullmäktiges behandling

Yttranden
Välfärdsnämndens ordförande Maria Kornevik Jakobsson (C) besvarar interpellationen.

Patrik Linde (S), Leo Welter (C), Per Vorberg (M), Fredrik Mossmark (C), Marcus Berggren 
(MP), Peter Arvidsson (SD) och Jonas Andersson (S).

----------------------
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§ 162      Dnr 2019KS522

Besvarande av interpellation angående arrendeavtal, en central 
föreningsfråga 

 
Från Ulla-Karin Johansson (S) föreligger interpellation till kommunstyrelsen ordförande om 
arrendeavtal, en central föreningsfråga.

Kommunfullmäktige beslutade den 19 september 2019 § 129 att interpellationen får ställas.

Kommunfullmäktiges behandling

Yttranden
Kommunstyrelsens ordförande Per Vorberg (M) besvarar interpellationen.

Ulla-Karin Johansson (S).

----------------------
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§163

Remittering av inkomna medborgarförslag

Nedanstående medborgarförslag har inkommit.

Dnr 2019KS601
Från Maria Niklasson om upprustning av Apelnäs bro i Storåns dalgång.

Beslut

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet.

----------------------

Page 40 of 47



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2019-11-14

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§164

Remittering av inkommen interpellation

Nedanstående interpellation har inkommit.

Dnr 2019KS693
Från Roland Jonsson (MP) om nya grundskolor.

Beslut

Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas.

----------------------
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§165

Remittering av inkomna motioner

Nedanstående motioner har inkommit.

Dnr 2019KS672
Från Roland Jonsson (MP) och Marie Strid (MP) om profilklasser.

Dnr 2019KS676
Från Roland Jonsson (MP) om energi- och klimatplan.

Dnr 2019KS666
Från Mats Werner (S), Patrik Linde (S) och Siw Hallbert (S) om Dagens samhälle.

Kommunfullmäktiges behandling

Yttranden
Patrik Strömsten (SD) och Robert Langholz (S).

Beslut

Kommunfullmäktige remitterar motionerna om Energi- och klimatplan samt Dagens samhälle 
till kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige remitterar motionen om profilklasser till välfärdsnämnden.

----------------------
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§ 166      Dnr 2018KS786

Avsägelse från Calle Johansson (SD) som ledamot i kommunstyrelsen 
och valberedningen, samt fyllnadsval 

 
Calle Johansson (SD) avsäger sig i skrivelse daterad den 3 november 2019 uppdraget som 
ledamot i kommunstyrelsen samt ledamot i valberedningen.

Kommunfullmäktiges behandling

Yttrande
Gunnar Häggström (M).

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Calle Johansson (SD) från ovanstående uppdrag.

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens förslag
Kommunfullmäktige utser Leo Welter (SD) till ledamot i kommunstyrelsen för återstoden av 
mandatperioden.

Kommunfullmäktige utser Patrik Strömsten (SD) till ledamot i valberedningen för återstoden 
av mandatperioden.

----------------------
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§ 167      Dnr 2018KS786

Avsägelse från Leo Welter (SD) som ledamot i välfärdsnämnden, samt 
fyllnadsval 

 
Leo Welter (SD) avsäger sig i skrivelse daterad den 7 november 2019 uppdraget som ledamot 
i välfärdsnämnden.

Kommunfullmäktiges behandling

Yttrande
Gunnar Häggström (M).

Beslut

Kommunfullmäktige entledigar Leo Welter (SD) från ovanstående uppdrag.

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens förslag
Kommunfullmäktige utser Peter Arvidsson (SD) till ledamot i välfärdsnämnden för återstoden 
av mandatperioden.

----------------------
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§ 168      Dnr 2018KS786

Avsägelse från Peter Arvidsson (SD) som ersättare i kommunstyrelsen, 
samt fyllnadsval 

 
Peter Arvidsson (SD) avsäger sig i skrivelse daterad den 7 november 2019 uppdraget som 
ersättare i kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktiges behandling

Yttrande
Gunnar Häggström (M).

Beslut

Kommunfullmäktige entledigar Peter Arvidsson (SD) från ovanstående uppdrag.

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens förslag
Kommunfullmäktige utser Boris Leimar (SD) till ersättare i kommunstyrelsen för återstoden 
av mandatperioden.

----------------------
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§ 169      Dnr 2018KS786

Avsägelse från Boris Leimar (SD) som ledamot i välfärdsnämnden, samt 
fyllnadsval 

 
Boris Leimar (SD) avsäger sig i skrivelse daterad den 7 november 2019 uppdraget som 
ledamot i välfärdsnämnden.

Kommunfullmäktiges behandling

Yttrande
Gunnar Häggström (M).

Beslut

Kommunfullmäktige entledigar Boris Leimar (SD) från ovanstående uppdrag.

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens förslag
Kommunfullmäktige utser Nina Sjöstedt (SD) till ledamot i välfärdsnämnden för återstoden 
av mandatperioden.

----------------------
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§ 170      Dnr 2018KS786

Avsägelse från Nina Sjöstedt (SD) som ersättare i välfärdsnämnden, 
samt fyllnadsval 

 
Nina Sjöstedt (SD) avsäger sig i skrivelse daterad den 12 november 2019 uppdraget som 
ersättare i välfärdsnämnden.

Kommunfullmäktiges behandling

Yttrande
Gunnar Häggström (M).

Beslut

Kommunfullmäktige entledigar Nina Sjöstedt (SD) från ovanstående uppdrag.

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens förslag
Kommunfullmäktige utser Per Olov Risman (SD) till ersättare i välfärdsnämnden för 
återstoden av mandatperioden.

----------------------
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