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ÄRENDELISTA 

§ 44 Fastställande av resultatfond och ombudgetering med anledning av 2019 års bokslut 
§ 45 Ekonomiska planeringsförutsättningar inför budget/plan 2021-2025 
§ 46 Ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning - deltagande på distans 
§ 47 Ändring av kommunstyrelsens reglemente - deltagande på distans 
§ 48 Ändring av krisledningsnämndens reglemente - deltagande på distans 
§ 49 Ändring av välfärdsnämndens reglemente - deltagande på distans 
§ 50 Ändring av reglemente för miljö och bygglovsnämnden - deltagande på distans 
§ 51 Behandling av återremitterat ärende: Försäljning av del av Landvetters-Backa 1:4 
§ 52 Avgifter för resor till och från dagverksamhet för äldre 
§ 53 Bordlagt ärende: Rapportering av Härryda kommuns avtalssamverkan 2019 

§ 54 Bordlagt ärende: Besvarande av uppdrag om att bygga en tillgänglighetsanpassad 
badplats 

§ 55
Bordlagt ärende: Delgivning av välfärdsnämndens beslut angående yttrande över 
revisorernas granskning av det systematiska kvalitetsarbetet för yrkesprogram vid 
gymnasieskola 

§ 56 Bordlagt ärende: Besvarande av motion om IT-säkerhet 
§ 57 Bordlagt ärende: Besvarande av motion om hälsorisker med 5G 
§ 58 Bordlagt ärende: Besvarande av motion om nya utbildningar i kommunen 

§ 59 Bordlagt ärende: Besvarande av interpellation till kommunstyrelsens ordförande om 
Landvetter Södra 

§ 60 Bordlagt ärende: Besvarande av interpellation till HEABs ordförande om Landvetter 
Södra 

§ 61 Bordlagt ärende: Besvarande av interpellation - Mer statliga pengar till kommuner 
och regioner 

§ 62 Remittering av inkomna medborgarförslag 
§ 63 Remittering av inkomna interpellationer 
§ 64 Remittering av inkomna motioner 
§ 65 Avsägelse från Eva Kraft som nämndeman vid Göteborgs tingsrätt, samt fyllnadsval 
§ 66 Avsägelse från Hans Larsson (M) som 1:e vice ordförande i välfärdsnämnden 

3 / 40



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

§ 44 Dnr 2020KS37

Fastställande av resultatfond och ombudgetering med anledning av 2019 
års bokslut 

I samband med analysen av bokslut 2019 lämnar förvaltningen förslag till resultatfond och 
ombudgetering av investeringar med anledning av 2019 års budgetavvikelser. Då 
investeringsnivån varit lägre än budgeterat under år 2019 föreslås kommunfullmäktige att anta 
en reviderad balansbudget. 

Förslag till resultatfond avser Va-verksamheten och Avfallsverksamheten. Dessa 
verksamheter benämns ofta ”affärsmässiga verksamheter” och skall vara självfinansierade av 
taxekollektivet. Det innebär att taxorna skall täcka kostnaderna, varken mer eller mindre. 
Resultatfonden är ett bokföringsmässigt sätt att hålla ordning på om verksamheterna har en 
skuld eller fordran på skattekollektivet. För närvarande har de affärsmässiga verksamheterna 
en fordran på knappt 10 mnkr. Förvaltningen föreslår med anledning av 2019 års resultat att 
resultatfonden totalt minskas med 87 tkr från 9 734 mnkr till ett positivt saldo om 9 647 mnkr. 

Ombudgetering av investeringar syftar till att möjliggöra fortsatta investeringar inom projekt 
som tidigare år antagits av politiken. Oftast handlar det om pågående projekt eller projekt som 
blivit försenade, men kan också i vissa fall omfatta mindre projekt där medel kan behöva 
ackumuleras för att åtgärder skall kunna finansieras. 

Investeringsredovisningen redovisar ett sammanlagt överskott jämfört med budget på 391,8 
mnkr. Med anledning av att flera större projekt är försenade föreslår förvaltningen att dessa 
ombudgeteras till 2020. Totalt föreslår förvaltningen att 318,4 mnkr ombudgeteras, vilket 
innebär att den sammanlagda investeringsbudgeten för 2020 uppgår till 797,4 mnkr. Förslag 
till ombudgetering avser främst sektorerna samhällsbyggnad och teknik och förvaltningsstöd. 
Förslag till ombudgetering för sektorn samhällsbyggnad uppgår till 226,1 mkr och omfattar 
bland annat trafikprojekt om 100,2 mnkr och VA-investeringar om 125 mnkr. Förslag till 
ombudgetering för sektorn teknik och förvaltningsstöd uppgår till 82,9 mnkr och beror främst 
på tidsförskjutningar. Socialtjänst samt utbildning och kultur föreslår att ombudgetera 3,1 
respektive 4,0 mnkr till följd av tidsförskjutningar. Kommunledning föreslår ombudgetera 2,4 
mkr. 

Förvaltningen bedömer att föreslagen ombudgetering ryms inom ramen för det av 
kommunfullmäktige fastställda taket för nettoinvesteringar om 400 mkr. 

Från ekonomi- och upphandlingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 20 januari 2020. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 5 mars 2020 § 91. 
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Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige fastställer resultatfond per 2020-01-01 till 9 647 tkr enligt föreliggande 
förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar ombudgetera investeringsmedel med 318 436 tkr. 
 
Kommunfullmäktige fastställer en reviderad balansbudget enligt bilaga 3 till tjänsteskrivelsen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 45        Dnr 2020KS42 

Ekonomiska planeringsförutsättningar inför budget/plan 2021-2025  

  
Kommunfullmäktige ska den 15 juni 2020 fatta beslut om budget/plan inför perioden 2021-
2025. I samband med beslutet fastställs även mål och inriktningar för perioden. 
 
Inför kommunfullmäktiges beslut arbetar den politiska organisationen parallellt med 
förvaltningen i syfte att ta fram underlag inför kommunfullmäktiges beslut. Dokumentet 
”Ekonomiska planeringsförutsättningar inför budget/plan 2021-2025” redovisar 
förvaltningens bedömning av det ekonomiska läget och de ekonomiska och praktiska 
förutsättningar som ingår i förvaltningens arbete. 
 
De ekonomiska planeringsförutsättningarna utgår från att de finansiella målen skall uppnås 
utan förändringar av den kommunala skattesatsen. 
 
Från ekonomi- och upphandlingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 20 januari 2020.  
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 5 mars 2020 § 92. 
  
Kommunfullmäktiges behandling 
  
Yttranden 
Leo Welter (SD) och Per Vorberg (M). 
  
Yrkande 
Leo Welter (SD) yrkar med instämmande av Per Vorberg (M) att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med tillägget att kommunstyrelsen får i uppdrag att 
ta fram ett alternativt förslag till ekonomiska planeringsförutsättningar med utgångspunkten 
att beslut om budget/plan 2021-2025 samt inriktningar och uppdrag flyttas fram till 
fullmäktiges sammanträde i september. 
  
Propositioner 
Efter ställd proposition på kommunstyrelsens förslag finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Efter ställd proposition på Leo Welters tilläggsyrkande finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutat bifalla tilläggsyrkandet. 
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Beslut 

Kommunfullmäktige noterar de ekonomiska planeringsförutsättningar som ligger till grund 
för arbetet med budget/plan inför perioden 2021-2025. 

Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att ta fram ett alternativt förslag till 
ekonomiska planeringsförutsättningar med utgångspunkten att beslut om budget/plan 2021-
2025 samt inriktningar och uppdrag flyttas fram till fullmäktiges sammanträde i september. 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 46        Dnr 2020KS209 

Ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning - deltagande på distans  

  
Med anledning av senaste utvecklingen av coronaviruset covid-19 har frågor väckts om 
deltagande på distans vid kommunens politiska sammanträden. 
 
I 5 kap. 16 § kommunallagen (2017:725) anges att ledamöter får delta i fullmäktiges 
sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat det. Deltagandet ska i sådant fall ske 
genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se 
och höra varandra och delta på lika villkor. En ledamot som deltar på distans ska anses vara 
närvarande vid fullmäktiges sammanträde. 
 
Mot ovanstående bakgrund föreslås att arbetsordningen för kommunfullmäktige kompletteras 
med en ny paragraf (§ 11 Deltagande på distans) som innebär att deltagande på distans för 
kommunfullmäktiges ledamöter kan tillåtas. En ledamot som önskar delta på distans ska 
senast 5 dagar i förväg anmäla detta till kommunens kansli. Ordföranden avgör om närvaro 
får ske på distans. Som en följd av den nya paragrafen ändras numreringen för efterföljande 
paragrafer. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 17 mars 2020. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 19 mars 2020 § 121. 
  
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Yttranden 
Roger Nordman (M), Patrik Nordgren (KD), Per Vorberg (M) och Björn Magnusson (S). 
  
Yrkande 
Roger Nordman (M) yrkar med instämmande av Per Vorberg (M) att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med tillägget att § 9, andra stycket i arbetsordningen 
ändras och får följande lydelse: 
 
"Beslut enligt första stycket ska snarast meddelas varje ledamot och ersättare. Uppgift om 
beslutet ska snarast tillkännages på kommunens anslagstavla." 
  
Propositioner 
Efter ställd proposition på kommunstyrelsens förslag finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Efter ställd proposition på Roger Nordmans tilläggsyrkande finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutat bifalla tilläggsyrkandet. 

Beslut 

Kommunfullmäktige fastställer arbetsordningen för kommunfullmäktige i enlighet med 
föreliggande förslag med tillägget att § 9, andra stycket i arbetsordningen ändras och får 
följande lydelse: "Beslut enligt första stycket ska snarast meddelas varje ledamot och 
ersättare. Uppgift om beslutet ska snarast tillkännages på kommunens anslagstavla." 

Kommunfullmäktige upphäver arbetsordningen för kommunfullmäktige i Härryda kommun 
fastställd av kommunfullmäktige den 17 september 2018, § 15. 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 47        Dnr 2020KS210 

Ändring av kommunstyrelsens reglemente - deltagande på distans  

  
Med anledning av senaste utvecklingen av coronaviruset covid-19 har frågor väckts om 
deltagande på distans vid kommunens politiska sammanträden. 
 
Fullmäktige ska besluta i vilken utsträckning ledamöter får delta i en nämnds sammanträden 
på distans, 6 kap. 24 § kommunallagen (2017:725). Deltagande på distans ska ske på det sätt 
som anges i 5 kap. 16 §, det vill säga att deltagandet ska ske genom ljud- och bildöverföring i 
realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika 
villkor. En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid nämndens 
sammanträde. 
 
Mot ovanstående bakgrund föreslås att kommunstyrelsens reglemente kompletteras med en ny 
paragraf (§ 19 Sammanträde på distans), se bilaga 1. En ledamot eller ersättare som önskar 
delta på distans ska senast 5 dagar i förväg anmäla detta till kommunens kansli. Ordföranden 
avgör om närvaro får ske på distans. Som en följd av ny paragraf ändras numreringen för 
efterföljande paragrafer. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 17 mars 2020. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 19 mars 2020 § 122. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige fastställer reglemente för kommunstyrelsen enligt föreliggande förslag. 
 
Kommunfullmäktige upphäver reglemente för kommunstyrelsen, fastställt den 17 september 
2018 § 151. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 48 Dnr 2020KS218

Ändring av krisledningsnämndens reglemente - deltagande på distans 

Med anledning av senaste utvecklingen av coronaviruset covid-19 har frågor väckts om 
deltagande på distans vid kommunens politiska sammanträden. 

Fullmäktige ska besluta i vilken utsträckning ledamöter får delta i en nämnds sammanträden 
på distans, 6 kap. 24 § kommunallagen (2017:725). Deltagande på distans ska ske på det sätt 
som anges i 5 kap. 16 §, det vill säga att deltagandet ska ske genom ljud- och bildöverföring i 
realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika 
villkor. En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid nämndens 
sammanträde. 

Mot ovanstående bakgrund föreslås en ändring av krisledningsnämndens reglemente i § 5, 
Krisledningsnämndens arbetsformer: 

Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på 
distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och 
på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska 
vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 
Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. Nämnden får bestämma vad som närmare 
ska gälla om deltagande på distans i nämnden. 

Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 19 mars 2020. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 19 mars 2020 § 125. 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige fastställer reglemente för krisledningsnämnden enligt föreliggande 
förslag. 

Kommunfullmäktige upphäver reglemente för krisledningsnämnden, fastställt den 19 
november 2018, § 195. 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 49 Dnr 2020KS211

Ändring av välfärdsnämndens reglemente - deltagande på distans 

Med anledning av senaste utvecklingen av coronaviruset covid-19 har frågor väckts om 
deltagande på distans vid kommunens politiska sammanträden. 

Fullmäktige ska besluta i vilken utsträckning ledamöter får delta i en nämnds sammanträden 
på distans, 6 kap. 24 § kommunallagen (2017:725). Deltagande på distans ska ske på det sätt 
som anges i 5 kap. 16 §, det vill säga att deltagandet ska ske genom ljud- och bildöverföring i 
realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika 
villkor. En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid nämndens 
sammanträde. 

Mot ovanstående bakgrund föreslås att välfärdsnämndens reglemente kompletteras med en ny 
paragraf (§ 16 Sammanträde på distans) där deltagande på distans möjliggörs, se bilaga 1. En 
ledamot eller ersättare som önskar delta på distans ska senast 5 dagar i förväg anmäla detta till 
kommunens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. Som en följd av ny 
paragraf ändras numreringen för efterföljande paragrafer. 

Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 17 mars 2020. 

Välfärdsnämnden behandlade ärendet den 18 mars 2020 § 89. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 19 mars 2020 § 123. 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige fastställer reglemente för välfärdsnämnden enligt föreliggande förslag. 

Kommunfullmäktige upphäver reglemente för välfärdsnämnden, reviderat av 
kommunfullmäktige den 28 februari 2019, § 15. 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 50 Dnr 2020KS212

Ändring av reglemente för miljö och bygglovsnämnden - deltagande på 
distans 

Med anledning av senaste utvecklingen av coronaviruset covid-19 har frågor väckts om 
deltagande på distans vid kommunens politiska sammanträden. 

Fullmäktige ska besluta i vilken utsträckning ledamöter får delta i en nämnds sammanträden 
på distans, 6 kap. 24 § kommunallagen (2017:725). Deltagande på distans ska ske på det sätt 
som anges i 5 kap. 16 § kommunallagen, det vill säga att deltagandet ska ske genom ljud- och 
bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra 
och delta på lika villkor. En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid 
nämndens sammanträde. 

Mot ovanstående bakgrund föreslås att miljö- och bygglovsnämndens reglemente 
kompletteras med en ny paragraf (§ 12 Sammanträde på distans) där deltagande på distans 
möjliggörs, se bilaga 1. En ledamot eller ersättare som önskar delta på distans ska senast 5 
dagar i förväg anmäla detta till kommunens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på 
distans. Som en följd av den nya paragrafen ändras numreringen för efterföljande paragrafer. 

För att kommunfullmäktige ska kunna fatta beslut i förevarande ärende, som bedöms vara av 
brådskande karaktär, krävs att samtliga närvarande ledamöter är ense om beslutet. Detta mot 
bakgrund av att ärendet inte har beretts på ordinarie sätt, se 5 kap. 26 och 27 §§ jml 5 kap. 33 
§ kommunallagen.

Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 17 mars 2020. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 19 mars 2020 § 124. 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige fastställer reglemente för miljö- och bygglovsnämnden enligt 
föreliggande förslag. 

Kommunfullmäktige upphäver reglemente för miljö- och bygglovsnämnden, fastställt den 17 
september 2018 § 150. 

---------------------- 
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§ 51 Dnr 2019KS639

Behandling av återremitterat ärende: Försäljning av del av Landvetters-
Backa 1:4 

Kommunfullmäktige återremitterade ärendet om försäljning del av Landvetters-Backa 1:4 till 
kommunstyrelsen, den 30 januari 2020 § 5, för att utreda följande frågeställningar: 
Har möjligheten att använda den aktuella tomten till annat ändamål än förskola diskuterats? 
Kan tomten istället användas till ca 6 villatomter som skulle inbringa en klart högre intäkt till 
kommunen, eller har annat försäljningspris erbjudits nuvarande tänkt köpare? 

Kommunstyrelsens ordförande Per Vorberg svarar på frågeställningarna i skrivelse daterad 
den 24 februari 2020. 

Kommunfullmäktiges behandling 

Yttranden 
Roger Nordman (M), Per Vorberg (M), Patrik Linde (S), Robert Langholz (S) och Bengt 
Andersson (V). 

Yrkande 
Roger Nordman (M) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet. 

Per Vorberg (M) yrkar att ärendet ska avgöras idag samt att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag. 

Patrik Linde (S) instämmer i första hand i Roger Nordmans yrkande om bordläggning. I andra 
hand yrkar Patrik Linde med instämmande med Bengt Andersson (V) att kommunfullmäktige 
avslår maröverlåtelseavtalet mellan Härryda kommun och Turako skolfastighet 17 AB. 

Propositioner 

Yrkande om bordläggning 
Efter ställd proposition på bordläggning och avgörande idag finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutat avgöra ärendet idag. 

Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller att ärendet 
avgörs idag röstar Ja. Den som bifaller yrkandet om bordläggning röstar Nej. Voteringen 
utfaller så att 15 ledamöter röstar Ja, 8 röstar Nej och 4 avstår. Bilaga 1 voteringslista. 

Kommunfullmäktige har således beslutat avgöra ärendet idag. 
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Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), Robert Langholz (S), Björn Magnusson (S), 
Monica Bengtsson (S), Ulla-Karin Johansson (S), Marie Strid (MP), Ida Rosengren (MP). 

Kommunstyrelsens förslag och Patrik Lindes yrkande 
Efter ställd proposition på kommunstyrelsens förslag och Patrik Lindes yrkande finner 
ordföranden att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige godkänner marköverlåtelseavtal mellan Härryda kommun och Turako 
Skolfastighet 17 AB enligt föreliggande förslag. 

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

Paragrafen är justerad 
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VOTERINGSLISTA 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum

2020-03-26 

Voteringslista: § 52 
Ärende: Behandling av återremitterat ärende: Försäljning av del av Landvetters-Backa 1:4,  
2019KS639 

Bilaga 1. Voteringslista. 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ledamot X 
Grim Pedersen (M), ledamot X 
Kersti Lagergren (M), ledamot X 
Roger Nordman (M), ordförande X 
Sven Karlsson (M), ledamot X 
Rickard Rosengren (M), ledamot X 
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X 
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot X 
Ronny Sjöberg (C), ledamot X 
David Dinsdale (L), ledamot X 
Anders Halldén (L), ledamot X 
Patrik Nordgren (KD), ledamot X 
Brita Dermark (KP), ledamot X 
Patrik Linde (S), ledamot X 
Björn Magnusson (S), 2:e vice ordförande X 
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot X 
Robert Langholz (S), ledamot X 
Monica Bengtsson (S), ledamot X 
Bengt Andersson (V), ledamot X 
Marie Strid (MP), ledamot X 
Ida Rosengren (MP), ledamot X 
Boris Leimar (SD), ledamot X 
Leo Welter (SD), ledamot X 
Nina Sjöstedt (SD), ledamot X 
Bengt Hellgren (SD), ersättare X 
Cecilia Grebert Flatow (SP), ledamot X 
Martin Tengfjord (SP), ersättare X 
Resultat 15 8 4 
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§ 52 Dnr 2020KS18

Avgifter för resor till och från dagverksamhet för äldre 

Välfärdsnämnden beslutade 6 november 2019 i § 256 budget och verksamhetsplan för 
socialtjänsten 2020 – 2022 om ökade taxor och avgifter för äldreomsorg. Förvaltningen 
föreslår att Härryda kommun följer majoriteten av kommunerna i Västra Götaland och inför 
en egenavgift för resor till och från dagverksamheten för äldre. Avgiften tas ut enligt 
färdtjänsttaxa. Resor för äldre till och från dagverksamhet hamnar i så fall i den kategori som 
trafikverksamheten benämner linjelagd färdtjänst med en månadskostnad på 600 kr. 

Från sektorn för socialtjänst föreligger skrivelse daterad den 8 oktober 2019. 

Välfärdsnämnden behandlade ärendet den 5 februari 2020 § 39. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 5 mars 2020 § 93. 

Kommunfullmäktiges behandling 

Yttranden 
Roger Nordman (M), Per Vorberg (M), Maria Kornevik Jakobsson (C), Patrik Linde (S), 
Patrik Nordgren (KD) och Bengt Andersson (V). 

Yrkande 
Roger Nordman (M) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet. 

Per Vorberg (M) yrkar med instämmande av Maria Kornevik Jakobsson (C) och Patrik 
Nordgren (KD) att ärendet ska avgöras idag samt att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Patrik Linde (S) instämmer i första hand i Roger Nordmans yrkande om bordläggning. I andra 
hand yrkar Patrik Linde med instämmande av Bengt Andersson (V) att kommunfullmäktige 
beslutar att inte avgiftsbelägga resor till och från daglig verksamhet för äldre. 

Propositioner 

Yrkande om bordläggning 
Efter ställd proposition på bordläggning och avgörande idag finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutat avgöra ärendet idag. 

Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller att ärendet 
avgörs idag röstar Ja. Den som bifaller yrkandet om bordläggning röstar Nej. Voteringen 
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utfaller så att 15 ledamöter röstar Ja, 8 röstar Nej och 4 avstår. Bilaga 2 voteringslista. 

Kommunfullmäktige har således beslutat avgöra ärendet idag. 

Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), Robert Langholz (S), Björn Magnusson (S), 
Monica Bengtsson (S), Ulla-Karin Johansson (S) och Bengt Andersson (V). 

Kommunstyrelsens förslag och Patrik Lindes yrkande 
Efter ställd proposition på kommunstyrelsens förslag och Patrik Lindes yrkande finner 
ordföranden att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att avgiftsbelägga resor till och från dagverksamhet för äldre 
enligt gällande taxa för linjelagd färdtjänst. Avgift tas ut från och med 1 april 2020. 

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

Paragrafen är justerad 
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Ärende: Avgifter för resor till och från dagverksamhet för äldre,  2020KS18 

Bilaga 2. Voteringslista. 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ledamot X 
Grim Pedersen (M), ledamot X 
Kersti Lagergren (M), ledamot X 
Roger Nordman (M), ordförande X 
Sven Karlsson (M), ledamot X 
Rickard Rosengren (M), ledamot X 
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X 
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot X 
Ronny Sjöberg (C), ledamot X 
David Dinsdale (L), ledamot X 
Anders Halldén (L), ledamot X 
Patrik Nordgren (KD), ledamot X 
Brita Dermark (KP), ledamot X 
Patrik Linde (S), ledamot X 
Björn Magnusson (S), 2:e vice ordförande X 
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot X 
Robert Langholz (S), ledamot X 
Monica Bengtsson (S), ledamot X 
Bengt Andersson (V), ledamot X 
Marie Strid (MP), ledamot X 
Ida Rosengren (MP), ledamot X 
Boris Leimar (SD), ledamot X 
Leo Welter (SD), ledamot X 
Nina Sjöstedt (SD), ledamot X 
Bengt Hellgren (SD), ersättare X 
Cecilia Grebert Flatow (SP), ledamot X 
Martin Tengfjord (SP), ersättare X 
Resultat 15 8 4 
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§ 53        Dnr 2019KS480 

Bordlagt ärende: 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.  
 
Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 27 februari 2020 § 33. 
 

22 / 40



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 54        Dnr 2018KS1054 

Bordlagt ärende: 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. 
 
Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 27 februari 2020 § 31. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Yrkande 
Roger Nordman (M) yrkar att kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 
  
Proposition 
Efter ställd proposition på Roger Nordmans yrkande finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutat bifalla yrkandet. 
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till kommande sammanträde. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 55        Dnr 2020KS30 

Bordlagt ärende: 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. 
 
Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 27 februari 2020 § 32. 
 
  
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Yrkande 
Roger Nordman (M) yrkar att kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 
  
Proposition 
Efter ställd proposition på Roger Nordmans yrkande finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutat bifalla yrkandet. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till kommande sammanträde. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 56        Dnr 2019KS282 

Bordlagt ärende: 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. 
 
Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 27 februari 2020 § 35. 
  
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Yrkande 
Roger Nordman (M) yrkar att kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 
  
Proposition 
Efter ställd proposition på Roger Nordmans yrkande finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutat bifalla yrkandet. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till kommande sammanträde. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 57        Dnr 2019KS399 

Bordlagt ärende: Besvarande av motion om hälsorisker 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. 
 
Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 27 februari 2020 § 36. 
  
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Yrkande 
Roger Nordman (M) yrkar att kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 
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Proposition 
Efter ställd proposition på Roger Nordmans yrkande finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutat bifalla yrkandet. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till kommande sammanträde. 
 

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

Paragrafen är justerad 

30 / 40



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 58        Dnr 2019KS316 

Bordlagt ärende: 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. 
 
Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 27 februari 2020 § 34. 
  
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Yrkande 
Roger Nordman (M) yrkar att kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 
  
Proposition 
Efter ställd proposition på Roger Nordmans yrkande finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutat bifalla yrkandet. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till kommande sammanträde. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 59        Dnr 2019KS764 

Bordlagt ärende: 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 
Roger Nordman (M) yrkar att kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 
  
Proposition 
Efter ställd proposition på Roger Nordmans yrkande finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutat bifalla yrkandet. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till kommande sammanträde. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 60        Dnr 2020KS54 

Bordlagt ärende: 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 
Roger Nordman (M) yrkar att kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 
  
Proposition 
Efter ställd proposition på Roger Nordmans yrkande finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutat bifalla yrkandet. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till kommande sammanträde. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 61        Dnr 2019KS823 

Bordlagt ärende: 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 
Roger Nordman (M) yrkar att kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 
  
Proposition 
Efter ställd proposition på Roger Nordmans yrkande finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutat bifalla yrkandet. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till kommande sammanträde. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§62 
Remittering av inkomna medborgarförslag 
 
Nedanstående medborgarförslag har inkommit. 
 
Dnr 2020KS94 
Från Anna Orwallius om generationsöverskridande spontanidrottsplats - rörelserikedom för 
alla! 
 

Beslut 

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

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

Paragrafen är justerad 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
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2020-03-26 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§63 
Remittering av inkomna interpellationer 
 
Nedanstående interpellation har inkommit. 
 
Dnr 2020KS174 
Från Jonas Andersson (S) om NIS-direktivet 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Yttrande 
Per Vorberg (M). 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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2020-03-26 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§64 
Remittering av inkomna motioner 
 
Nedanstående motion har inkommit. 
 
Dnr 2020KS173 
Från Boris Leimar (SD) om arvode till förtroendevalda 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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Kommunfullmäktige 
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Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 65        Dnr 2020KS20 

Avsägelse från Eva Kraft som nämndeman vid Göteborgs tingsrätt, samt 
fyllnadsval  

  
Eva Kraft avsäger sig i skrivelse daterad 2 mars 2020 uppdraget som nämndeman vid 
Göteborgs tingsrätt. 
 
Göteborgs tingsrätt beslutar om entledigande av nämndeman. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Yttrande 
Björn Magnusson (S). 
 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens förslag 
Kommunfullmäktige utser Marie Davidsson som nämndeman vid Göteborgs tingrätt till och 
med 31 december 2023. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2020-03-26 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 66        Dnr 2020KS20 

Avsägelse från Hans Larsson (M) som 1:e vice ordförande i 
välfärdsnämnden  

  
Hans Larsson (M) avsäger sig i skrivelse daterad 10 mars 2020 uppdraget som 1:e vice 
ordförande i välfärdsnämnden från och med 1 april 2020. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Yttrande 
Björn Magnusson (S). 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Hans Larsson (M) från ovanstående uppdrag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens förslag 
Kommunfullmäktige utser Sven Karlsson (M) till 1:e vice ordförande i välfärdsnämnden från 
1 april 2020 och till återstoden av mandatperioden.  
 
Kommunfullmäktige utser Ulrika Nordenstam (M) till ledamot i välfärdsnämnden för 
återstoden av mandatperioden. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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