
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2020-02-27 

 

 

Sekreterare   
 Magdalena Lindberg  

Ordförande   
 Roger Nordman  

Justerande         
 Grim Pedersen Patrik Strömsten 

    

 BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2020-02-27 
Datum för anslags 
uppsättande 

2020-03-09 Datum för anslags 
nedtagande 

2020-03-31 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Kansliet, kommunhuset 

Underskrift  
Magdalena Lindberg 

Plats och tid Råda Rum kl. 18:00-22:30 
  
Beslutande ledamöter Per Vorberg (M) 

Evalotta Liljenzin (M) 
Grim Pedersen (M) 
Kersti Lagergren (M) 
Roger Nordman (M) (ordförande) 
Mikael Johannison (M) 
Sven Karlsson (M) 
Rickard Rosengren (M) 
Kristina Andrén (M) 
Gunnar Häggström (M) (vice ordförande) 
Ulrika Nordenstam (M) 
Maria Kornevik Jakobsson (C) 
Ronny Sjöberg (C) (kl 18.00-22.13) §§25-28 
Gun Wågsjö (C) 
Fredrik Mossmark (C) 
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Patrik Linde (S) 
Björn Magnusson (S) (2:e vice ordförande) 
Siw Hallbert (S) 
Ulla-Karin Johansson (S) 
Robert Langholz (S) 
Monica Bengtsson (S) 
Oskar Sköld (S) 
Bengt Andersson (V) 
Marie Strid (MP) 
Marcus Berggren (MP) 
Ida Rosengren (MP) 
Boris Leimar (SD) 
Patrik Strömsten (SD) 
Leo Welter (SD) 
Peter Arvidsson (SD) (kl 18.00-22.00) §§25-28 
Bengt Johansson (M)  ersätter Hans Larsson (M) 
Eva Karlsson (M)  ersätter Jan Andersson (M) 
Tony Wahl (C) §§29-43 ersätter Ronny Sjöberg (C) 
Mats Werner (S)  ersätter Gunilla Wathne (S) 
Lena Fredriksson (S)  ersätter Mikael Hallén (S) 
Jonas Andersson (S)  ersätter Wiwiann Niklasson (S) 
Björn Mattsson (V)  ersätter Kerstin Sandberg (V) 
Ahmad Ahmadi (MP)  ersätter Roland Jonsson (MP) 
Bengt Hellgren (SD)  ersätter Calle Johansson (SD) 
Natalija Löfgren (SD)  ersätter Nina Sjöstedt (SD) 
Regina Strömstén (SD)  ersätter Anders Johansson (SD) 
Inga-Lill Hellgren (SD) §§29-43 ersätter Peter Arvidsson (SD) 
Cecilia Grebert Flatow (SP) (kl 18.00-22.00) §§25-28 
Martin Tengfjord (SP)  ersätter Jan Inge Forsberg (SP) 

  
Ej tjänstgörande ersättare Hengameh Mokhtari (M) 

Anders Norlin (M) 
Karin Wickman (M) (kl 18.00-20.54) 
Tony Wahl (C) §§25-28 
Erik Lagerström (L) (kl 18.00-21.47) 
Inger Axelsson (KD) 
Ulrika Öst (S) 
Varinder Bajwa (S) 
Åsa Garberg (V) 
Jan Gustafsson (KP) 
Inga-Lill Hellgren (SD) §§25-28 

  
Övriga närvarande Peter Lönn (Kommundirektör) 
  
Utses att justera Grim Pedersen 

Patrik Strömsten 
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Justeringens plats och tid Kansliet, kommunhuset ,  2020-03-06   13:00 
  
Protokollet omfattar §§25-43 
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ÄRENDELISTA 

§ 25 Fastställande av föredragningslista 
§ 26 Information med anledning av ny etablering av skola 
§ 27 Aktuellt i europapolitiken 
§ 28 Allmänpolitisk debatt om skola 
§ 29 Fastställande av taxa för färdtjänst i Härryda kommun 

§ 30 Fastställande av taxa avseende avgifter för hemtjänstinsatser, kommunal hälso- och 
sjukvård samt andra tjänster och nyttigheter inom socialtjänsten 

§ 31 Besvarande av uppdrag om att bygga en tillgänglighetsanpassad badplats 

§ 32 Delgivning av välfärdsnämndens beslut angående yttrande över revisorernas 
granskning av det systematiska kvalitetsarbetet för yrkesprogram vid gymnasieskola 

§ 33 Rapportering av Härryda kommuns avtalssamverkan 2019 
§ 34 Besvarande av motion om nya utbildningar i kommunen 
§ 35 Besvarande av motion om IT-säkerhet 
§ 36 Besvarande av motion om hälsoriskerna med 5G 
§ 37 Besvarande av interpellation till kommunstyrelsens ordförande om Landvetter Södra 
§ 38 Besvarande av interpellation till HEABs ordförande om Landvetter Södra 
§ 39 Besvarande av interpellation - Mer statliga pengar till kommuner och regioner 
§ 40 Remittering av inkommet medborgarförslag 
§ 41 Remittering av inkommen interpellation 
§ 42 Remittering av inkomna motioner 

§ 43 Beslut från Länstyrelsen angående fyllnadsval efter Kent Samuelsson (SP) som 
ledamot i kommunfullmäktige 
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§25 
Fastställande av föredragningslista 
 
Länstyrelsens beslut avseende fyllnadsval efter Kent Samuelsson (SP) som ledamot i 
kommunfullmäktige behandlas under ärende 19. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner ovanstående förändringar i föredragningslistan. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§26 
Information med anledning av ny etablering av skola 
 
Per Vorberg, kommunstyrelsens ordförande informerar om ny etablering av skola. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§27 
Aktuellt i europapolitiken 
 
Jörgen Warborn, EU-parlamentariker, informerar om aktuella händelser och beslut i 
europapolitiken. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Yttranden 
Robert Langholz (S), Kersti Lagergren (M), Bengt Andersson (V), Lena Fredriksson (S) och 
Leo Welter (SD). 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 28        Dnr 2020KS21 

Allmänpolitisk debatt om skola  

  
Kommunfullmäktige håller en allmänpolitisk debatt på tema skola. 
 
I debatten deltog: Per Vorberg (M), Siw Hallbert (S), Peter Arvidsson (SD), Ing-Marie Rydén 
Höök (L), Maria Kornevik Jakobsson (C), Marie Strid (MP), Martin Tengfjord (SP), Björn 
Mattsson (V), Brita Dermark (KP), Håkan Eriksson (KD), Leo Welter (SD), Ronny Sjöberg 
(C), David Dinsdale (L), Fredrik Mossmark (C), Patrik Linde (S), Mats Werner (S), Ida 
Rosengren (MP), Robert Langholz (S), Patrik Nordgren (KD), Anders Halldén (L) och Kersti 
Lagergren (M).  
 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar debatten. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 29        Dnr 2019KS428 

Fastställande av taxa för färdtjänst i Härryda kommun  

  
Lagen om färdtjänst (1997:736) ger kommunerna rätt att ta ut avgifter för en färdtjänstresa, så 
länge avgiften är skälig och inte överstiger självkostnaden. 
 
Härryda kommuns nuvarande färdtjänsttaxa fastställdes av kommunfullmäktige den 12 
december 2011 § 158. Färdtjänsttaxan omfattar avgifter för enkelresor, resa i annan kommun, 
arbets- och studieresor samt linjelagd färdtjänst. 
 
Sektorn för samhällsbyggnad har gjort en översyn av Härryda kommuns taxa för färdtjänst 
och tagit fram förslag på ny taxa för att bättre stämma överens med dagens prisnivåer och 
jämförbara kommuners taxor. I översynen inkluderas inte arbets- och studieresor samt 
linjelagd färdtjänst. Ett index kommer att knytas till taxan, vilket innebär att taxan uppdateras 
varje år. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 2 december 2019. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 6 februari 2020 § 61. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Yttrande 
Patrik Linde (S). 
 
Yrkande 
Patrik Linde (S) yrkar att färdtjänsttaxan inte höjs och därmed kvarstår i enlighet med 
nuvarande nivå. 
 
Proposition 
Efter ställd proposition på kommunstyrelsens förslag och Patrik Lindes yrkande finner 
ordföranden att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.  
 
Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller 
kommunstyrelsens förslag röstar Ja. Den som bifaller Patrik Lindes yrkande röstar Nej. 
Voteringen utfaller så att 36 ledamöter röstar Ja, 13 röstar Nej och 1 Avstår. Bilaga 1, 
voteringsbilaga. 
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Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige fastställer taxan för färdtjänst i enlighet med föreliggande förslag att 
gälla från den 1 maj 2020. 
 
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att årligen, från och med januari 2022, 
uppdatera taxan enligt konsumentprisindex (KPI) publicerad av Statistiska centralbyrån 
(SCB). 
 
Mot beslutet reserverar sig: Patrik Linde (S), Mats Werner (S), Björn Magnusson (S), Siw 
Hallbert (S), Lena Fredriksson (S), Ulla-Karin Johansson (S), Robert Langholz (S), Monica 
Bengtsson (S), Oskar Sköld (S), Jonas Andersson (S), Bengt Andersson (V) och Björn 
Mattsson (V). 
 

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

Paragrafen är justerad 
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Voteringslista: § 5 
Ärende: Fastställande av taxa för färdtjänst i Härryda kommun,  2019KS428 
 
Bilaga 1. 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   
Roger Nordman (M), ordförande X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Sven Karlsson (M), ledamot X   
Rickard Rosengren (M), ledamot X   
Kristina Andrén (M), ledamot X   
Gunnar Häggström (M), vice ordförande 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   
Patrik Nordgren (KD), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Lennart Winqvist (SP), ledamot X   
Brita Dermark (KP), ledamot X   
Steinar Walsö-Kanstad (KP), ledamot X   
Patrik Linde (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  
Monica Bengtsson (S), ledamot  X  
Oskar Sköld (S), ledamot  X  
Bengt Andersson (V), ledamot  X  
Marie Strid (MP), ledamot   X 
Marcus Berggren (MP), ledamot X   
Ida Rosengren (MP), ledamot X   
Boris Leimar (SD), ledamot X   
Patrik Strömsten (SD), ledamot X   
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Leo Welter (SD), ledamot X   
Bengt Johansson (M), ersättare X   
Eva Karlsson (M), ersättare X   
Tony Wahl (C), ersättare X   
Mats Werner (S), ersättare  X  
Lena Fredriksson (S), ersättare  X  
Jonas Andersson (S), ersättare  X  
Björn Mattsson (V), ersättare  X  
Ahmad Ahmadi (MP), ersättare  X  
Bengt Hellgren (SD), ersättare X   
Natalija Löfgren (SD), ersättare X   
Regina Strömstén (SD), ersättare X   
Inga-Lill Hellgren (SD), ersättare X   
Martin Tengfjord (SP), ersättare X   
Resultat 36 13 1 
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§ 30        Dnr 2019KS740 

Fastställande av taxa avseende avgifter för hemtjänstinsatser, kommunal 
hälso- och sjukvård samt andra tjänster och nyttigheter inom 
socialtjänsten  

  
Förändringar i lag och praxis har skett över åren som föranlett en översyn av taxan för 
avgifter inom hemtjänst och kommunal hälso- och sjukvård för äldre och funktionsnedsatta. 
Välfärdsnämnden beslutade 6 november 2019 i § 256 budget och verksamhetsplan för 
socialtjänsten 2020-2022 om ökade taxor och avgifter för äldreomsorg. 
 
En ny taxa har konstruerats från grunden och bygger på att avgifterna beräknas med grund i 
självkostnad, prestationsersättning samt andra referensvärden. Avgifterna ska omräknas 
årligen mot bakgrund i förändringar i prisindexen omsorgsprisindex (OPI) och 
landstingprisindex med kvalitetsjusterade löner för regioner (LPIK), vilka påverkar 
självkostnaden och prestationsersättningen, samt Konsumentverkets referensvärden. 
Högkostnadsskyddets belopp och minimibeloppet, som är en del av förbehållsbeloppet, 
omräknas årligen utifrån förändring i prisbasbeloppet. Att avgifterna beräknas utifrån 
självkostnaden, prestationsersättningen eller andra referensvärden innebär inte att avgifternas 
belopp, varken enskilt eller på totalen, täcker kommunens kostnader för utförd hemtjänst, 
hälso- och sjukvård samt övriga tjänster och nyttigheter. Avgiftsfinansieringen inom området 
uppgår till cirka 5 %. Den enskilde betalar aldrig sammanlagda avgifter som överstiger 
fastslaget högkostnadsskydd oavsett avgiftsutrymme. 
 
Från sektorn för socialtjänst föreligger skrivelse daterad den 29 november 2019. 
 
Välfärdsnämnden behandlade ärendet den 8 januari 2020 § 4. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 6 februari 2020 § 62. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Yttranden 
Maria Kornevik Jakobsson (C), Siw Hallbert (S), Leo Welter (SD), Per Vorberg (M) och 
Håkan Eriksson (KD). 
 
Yrkande 
Maria Kornevik Jakobsson (C) yrkar med instämmande av Leo Welter (SD), Per Vorberg (M) 
och Håkan Eriksson (KD) att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag med 
ändringen, att taxan avseende avgiften för trygghetsinsatsen ska vara en halv 
självkostnadstimma. Det innebär att avgiften för trygghetsinsatsen kommer vara 195 kr 
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/månad för år 2020. 
 
Proposition 
Efter ställd proposition på kommunstyrelsens förslag och Maria Korneviik Jakobssons 
yrkande finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat bifalla Maria Kornevik 
Jakobssons yrkande. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige fastställer, med stöd av 8 kap. 2 § socialtjänstlagen, 17 kap. 1 § hälso- 
och sjukvårdslag (2017:30) samt 2 kap. 5 § kommunallagen, taxa avseende avgifter för 
hemtjänstinsatser, kommunal hälso- och sjukvård samt andra tjänster och nyttigheter inom 
socialtjänsten, enligt föreliggande förslag, med ändringen att taxan avseende avgiften för 
trygghetsinsatsen ska vara en halv självkostnadstimma. 
 
Kommunfullmäktige fastställer avgifterna för år 2020 enligt föreliggande förslag att gälla från 
och med 1 april 2020, med ändringen att trygghetsinsatsen ska vara 195 kr per månad. 
 
Kommunfullmäktige ger välfärdsnämnden i uppdrag att årligen revidera avgifterna utifrån 
förändringar i prisbasbelopp, prisindex OPI och LPIK samt övriga värden som taxan baseras 
på. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 31        Dnr 2018KS1054 

Besvarande av uppdrag om att bygga en tillgänglighetsanpassad 
badplats  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2018 i § 119 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
påbörja arbete med att bygga minst en tillgänglighetsanpassad badplats i kommunen. 
 
Under våren 2019 har en utredning om lämplig plats för tillgänglighetsanpassad badplats i 
Härryda kommun genomförts. Utredningen har utgått från Boverkets föreskrifter om 
tillgängliga platser och undersökte förutsättningarna på följande kommunala badplatser i 
kommunen; Hästeviken i Mölnlycke, Frökens Udde i Mölnlycke, Sjöholmen i Landvetter, 
Västra Nedsjön i Hindås, Rammsjön i Rävlanda samt Gingsjön i Hällingsjö. 
 
Utredningen fastställer badplatsernas olika förutsättningar och kostnad för 
tillgänglighetsanpassning. Investeringskostnad för tillgänglighetsanpassning är ca 150-615 
tkr. Driftkostnaden beräknas till ca 5 tkr per år där det finns behov att sätta upp portabel 
tillgänglighetsanpassad WC. Dessutom tillkommer kapitaltjänstkostnad. 
Investeringskostnaden för att tillgänglighetsanpassa en badplats är lägst i Gingsjön. 
 
För att skapa en bild av utbudet av tillgänglighetsanpassade badplatser i närområdet, dvs. 
grannkommuner, har en kartläggning gjorts. Kartläggningen konstaterar att det i 
grannkommunerna finns fyra tillgänglighetsanpassade badplatser i nära anslutning till 
kommungränsen. Utöver dessa finns även en tillgänglighetsanpassad badplats för havsbad vid 
Lilla Amundön i Göteborg. 
 
Från sektorn för teknik och förvaltningsstöd föreligger skrivelse daterad den 23 januari 2020. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 6 februari 2020 § 63. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Yrkande 
Ordföranden yrkar att ärendet bordläggs. Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan 
godkänna det och finner att så sker. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges sammanträde 
den 26 mars 2020. 
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§ 32        Dnr 2020KS30 

Delgivning av välfärdsnämndens beslut angående yttrande över 
revisorernas granskning av det systematiska kvalitetsarbetet för 
yrkesprogram vid gymnasieskola  

  
Den 28 oktober 2019 överlämnade revisorerna en granskningsrapport till välfärdsnämnden 
om det systematiska kvalitetsarbetet för yrkesprogram vid gymnasieskolan. Syftet med 
granskningen var att bedöma om välfärdsnämnden säkerställt en ändamålsenlig styrning och 
uppföljning av yrkesprogrammen vid gymnasieskolan. Granskningen visar att 
välfärdsnämnden delvis har tillsett detta och att det finns utvecklingsområden. Förvaltningen 
redovisar åtgärder i skrivelse daterad den 16 januari 2020 och välfärdsnämnden beslutade att 
godkänna redovisade åtgärder.  
 
Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad den 16 januari 2020. 
 
Välfärdsnämnden behandlade ärendet den 8 januari 2020 § 7.  
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 6 februari 2020 § 75. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Yrkande 
Ordföranden yrkar att ärendet bordläggs. Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan 
godkänna det och finner att så sker. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges sammanträde 
den 26 mars 2020. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 33        Dnr 2019KS480 

Rapportering av Härryda kommuns avtalssamverkan 2019  

  
Den 1 juli 2018 infördes nya bestämmelser om kommunal avtalssamverkan i kommunallagen 
(2017:725), KL. Avtalssamverkan innebär att en kommun får träffa avtal om att uppgifter helt 
eller delvis ska utföras av annan kommun. De nya bestämmelserna ger också möjlighet till så 
kallad extern delegation i en viss grupp av ärenden. Av 9 kap. 38 § KL framgår att 
kommunstyrelsen årligen ska rapportera till kommunfullmäktige om 
kommunens avtalssamverkan enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller författning. 
 
Uppsiktsplikten över kommunens avtalssamverkan ligger hos kommunstyrelsen. För att möta 
kraven på demokratisk insyn ska kommunstyrelsen årligen rapportera till kommunfullmäktige 
om kommunens avtalssamverkan. Kravet omfattar samtliga samverkansavtal och 
rapporteringsskyldigheten innebär att kommunstyrelsen årligen ska sammanställa befintliga 
och nya samverkansavtal och rapportera dessa till kommunfullmäktige. Syftet med 
rapporteringen är att kommunfullmäktige ska vara informerade och kunna ta fullt ansvar för 
verksamheterna även om den utförs av en annan kommun eller ett landsting. 
 
Rapporteringsskyldigheten kan fullgöras genom att kommunstyrelsen väcker ett separat 
ärende i kommunfullmäktige, i årsredovisningen eller i samband med kommunstyrelsens 
förslag till budget. För år 2019 rapporteras Härryda kommuns avtalssamverkan separat genom 
detta ärende. Inför år 2020 genomför förvaltningen en översyn av kommunens 
avtalssamverkan samt hur rapporteringen ska ske framgent. 
 
I bilagan till denna skrivelse återfinns en sammanställning över de samverkansavtal som varit 
giltiga under år 2019 från respektive sektor/funktion. Sammanställningen innehåller 
information om vilken verksamhet som bedrivs med stöd av avtalet, vilka kommuner 
eller landsting som avtalet har ingåtts med samt om avtalet ger möjlighet till extern delegering 
och om denna möjlighet har utnyttjats. 
 
Sektorn för utbildning och kultur, sektorn för teknik och förvaltningsstöd, 
utvecklingsfunktionen, ekonomifunktionen och personalfunktionen uppger att de inte har 
någon avtalssamverkan. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 19 december 2019. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 6 februari 2020 § 69. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Yrkande 
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Ordföranden yrkar att ärendet bordläggs. Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan 
godkänna det och finner att så sker. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges sammanträde 
den 26 mars 2020. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 34        Dnr 2019KS316 

Besvarande av motion om nya utbildningar i kommunen  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2019 i § 105 att till välfärdsnämnden remittera en 
motion från Boris Leimar (SD) om nya utbildningar i kommunen. Motionären yrkar på att 
Härryda kommun utreder möjligheterna till att starta utbildningar inom säkerhet både på 
gymnasial nivå och på YH-utbildningar. Exempel på yrken som motionären lyfter fram är 
väktare, kriminalvårdspersonal och säkerhetsansvariga. 
 
Säkerhetsutbildningar är som regel eftergymnasiala utbildningar. Det finns inga nationella 
program på gymnasial nivå som utbildar säkerhetspersonal. Dock finns vissa gymnasieskolor 
i Göteborgsregionen (GR) som erbjuder utbildningar som profilerar sig inom 
säkerhetsområdet. När det gäller vuxenutbildningen beslutar GR:s utbudsgrupp vilka 
utbildningar som får starta. Vuxenutbildning inom GR är till stor del statsbidragsfinansierad, 
där staten har ett krav på motprestation med att kommunen ska bedriva lika mycket utbildning 
i egenregi. Yrkeshögskolemyndigheten beviljar start av YH-utbildningar utifrån en analys av 
vilka yrken det finns anställningsbehov. Myndighetens bedömning är att det råder stor brist på 
utbildningar inom IT-säkerhet och informationssäkerhet. Inom yrkeshögskolan finns redan 
idag en utbildning inom säkerhet, dock med ett annat fokus än det som motionären efterlyser. 
 
Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad den 21 oktober 2019. 
 
Välfärdsnämnden behandlade ärendet den 8 januari 2020 § 5. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 6 februari 2020 § 68. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Yrkande 
Ordföranden yrkar att ärendet bordläggs. Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan 
godkänna det och finner att så sker. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges sammanträde 
den 26 mars 2020. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 35        Dnr 2019KS282 

Besvarande av motion om IT-säkerhet  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 5 juni 2019 i § 88 att till kommunstyrelsen remittera 
motion från Jonas Andersson (S) om IT-säkerhet. Motionären föreslår att följande utreds: 
  

 Om det är förenligt med Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) att kommunens e-
post ligger i Microsofts moln 

 Om det är förenligt med dataskyddsförordningen (GDPR) att kommunens e-post 
ligger i Microsofts moln 

 Hur kommunens tjänstemän och politiker ska hantera e-post på ett lagligt sätt 
 Vilka andra av kommunens system som ligger i molntjänster med tillhörande 

konsekvensanalys. 
 
Förvaltningen har belyst frågan om det är förenligt med OSL och GDPR att kommunens e-
post ligger i Microsofts moln och konstaterar att det i dagsläget inte finns någon svensk 
domstol eller något EU-organ som tagit ställning till om det är förenligt med OSL respektive 
GDPR att ha en e-postlösning som ligger i Microsofts moln. 
 
Härryda kommun, tillsammans med hälften av landets kommuner, använder Microsofts 
Office 365 och därmed ligger e-posten i Microsofts moln. I kommunens policy för hantering 
av e-post står bland att sekretessuppgifter inte får förekomma i e-post och att personuppgifter 
ska hanteras varsamt. Förutom denna policy regleras även hantering av e-post i 
styrdokumenten ”Policy för informationssäkerhet” och ”Rutin för informationssäkerhet för 
medarbetare”. För att hantera e-post korrekt behöver tjänstemän och politiker känna till och 
följa vad som står i gällande styrdokument. 
 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) anser att rättsläget för molntjänster är oklart och för 
att stödja dess medlemmar har SKR bl. a. tagit fram vägledningar för molntjänster. I dessa 
vägledningar påpekar SKR bl. a. vikten av att informationsklassa den information som finns i 
molntjänsterna. SKR har själva tagit fram ett verktyg för detta som heter KLASSA. Härryda 
kommun använder sig av KLASSA och arbetet med att klassificera samtliga IT-system har 
påbörjats. 
 
Motionären föreslår att en utredning ska genomföras avseende ett antal punkter. 
Förvaltningen bedömer att det inte är nödvändigt att göra ytterligare utredningar än det som 
nu redovisas och föreslår därför att motionen avslås. Även om rättsläget är oklart om det är 
förenligt med OSL respektive GDPR att kommunens e-post ligger i Microsofts moln samt att 
cirka 25 % av Härryda kommuns system ligger i molnet gör förvaltningen bedömningen att 
tjänstemän och förtroendevalda politiker kan hantera e-post på ett korrekt och lagligt sätt 
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genom att följa vad som anges i styrdokumenten för informationssäkerhet. Härryda kommun 
följer utveckling på såväl regional som nationell nivå för att kunna genomföra erforderliga 
anpassningar. 
 
Från sektorn för teknik och förvaltningsstöd föreligger skrivelse daterad den 16 januari 2020. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 6 februari 2020 § 67. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Yrkande 
Ordföranden yrkar att ärendet bordläggs. Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan 
godkänna det och finner att så sker. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges sammanträde 
den 26 mars 2020. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 36        Dnr 2019KS399 

Besvarande av motion om hälsoriskerna med 5G  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 19 september 2019 § 128 att till kommunstyrelsen 
remittera motion från Bengt Andersson (V) gällande hälsoriskerna som utbyggnaden av femte 
generationens (5G) mobilnät medför. I motionen beskriver motionären bland annat att 
strålningen från befintlig trådlös teknik medför allvarliga hälsorisker för människan och att 
det saknas forskning som visar att utbyggnaden av 5G inte utgör en fara för människan. Till 
följd av detta föreslår motionären följande: 
  

 ”Härryda kommun där man kan- stoppar utbygganden av 5G i kommunen tills man är 
säker på att den inte utgör en hälsorisk och miljöfara.” 

 ”Härryda kommun gör riskanalyser med trådlös kommunikation i sin verksamhet.” 
  

5G är den femte generationens mobiltelefonnät och förväntas möjliggöra betydligt högre 
dataöverföringshastigheter och högre kapacitet än dagens mobilnät. Strålskyddsmyndigheten 
och Folkhälsomyndigheten är de svenska myndigheter som torde ha den samlade 
vetenskapliga kompetensen i frågor rörande strålning från trådlös teknik och dess 
hälsoeffekter och vars rekommendationer kommunen grundar sina ställningstagande på. I 
dagsläget anser inte dessa myndigheter att det finns några hälsorisker med att exponeras för 
den elektromagnetiska strålning som dagens basstationer för mobiltelefoni och trådlösa 
datornätverk använder eller att exponeras för den elektromagnetiska strålning som 
utbygganden av 5G kommer innebära. Därför anser inte förvaltningen att det finns skäl för 
kommunen att aktivt motverka utbygganden av 5G eller genomföra en riskanalys gällande 
hälsoeffekterna som kommunens trådlösa kommunikation kan medföra. Om myndigheterna 
ändrar sina rekommendationer i frågan kommer även förvaltningen att se över sitt 
ställningstagande. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 6 december 2019. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 6 februari 2020 § 66. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Yrkande 
Ordföranden yrkar att ärendet bordläggs. Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan 
godkänna det och finner att så sker. 
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges sammanträde 
den 26 mars 2020. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§37 
Besvarande av interpellation till kommunstyrelsens ordförande om 
Landvetter Södra 
 
Från Roland Jonsson (MP) föreligger interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
angående Landvetter Södra. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2019 § 191 att interpellationen får ställas. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Yrkande 
Ordföranden yrkar att ärendet bordläggs. Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan 
godkänna det och finner att så sker. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges sammanträde 
den 26 mars 2020. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 38        Dnr 2020KS54 

Besvarande av interpellation till HEABs ordförande om Landvetter Södra  

  
Från Marcus Berggren (MP) föreligger interpellation till Härryda Energis ordförande 
angående Landvetter Södra. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 januari 2020 § 18 att interpellationen får ställas. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Yrkande 
Ordföranden yrkar att ärendet bordläggs. Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan 
godkänna det och finner att så sker. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges sammanträde 
den 26 mars 2020. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 39        Dnr 2019KS823 

Besvarande av interpellation - Mer statliga pengar till kommuner och 
regioner  

  
Från Bengt Andersson (V) föreligger interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
angående mer statliga pengar till kommuner och regioner 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 januari 2020 § 18 att interpellationen får ställas. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Yrkande 
Ordföranden yrkar att ärendet bordläggs. Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan 
godkänna det och finner att så sker. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges sammanträde 
den 26 mars 2020. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§40 
Remittering av inkommet medborgarförslag 
 
Nedanstående medborgarförslag har inkommit. 
 
Dnr 2019KS540 
Från Carina Widman om hundrastgård på Säteriet. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar ovanstående medborgarförslag till kommunstyrelsen. 
 
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§41 
Remittering av inkommen interpellation 
 
Nedanstående interpellation har inkommit. 
 
Dnr 2020KS81 
Från Robert Langholz (S) om hur aktörer väljs ut. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§42 
Remittering av inkomna motioner 
 
Följande motioner har inkommit. 
 
Dnr 2020KS79 
Från Patrik Linde (S), Ulla-Karin Johansson (S) och Robert Langholz (S) om upphandling av 
el från vårt egna bolag. 
 
Dnr 2020KS80 
Från Jonas Andersson (S), Wiwiann Niklasson (S) och Patrik Linde (S) om porrfilter på 
datorer och accesspunkter. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar ovanstående motioner till kommunstyrelsen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 43        Dnr 2020KS20 

Beslut från Länstyrelsen angående fyllnadsval efter Kent Samuelsson 
(SP) som ledamot i kommunfullmäktige  

  
Kommunfullmäktige entledigade Kent Samuelsson (SP) som ledamot i kommunfullmäktige 
den 30 januari 2020 § 21. 
 
Länsstyrelsen har i beslut daterat 25 februari 2020 utsett ny ledamot och ersättare i 
kommunfullmäktige under perioden 30 januari 2020 till 14 oktober 2020. Ny ledamot i 
kommunfullmäktige är Cecilia Grebart Flatow (SP) och ny ersättare är Martin Kronvall (SP).  
 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen.  
 

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

Paragrafen är justerad 
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