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Eva Karlsson (M)  ersätter Patrik Strömsten (SD) 
Bengt Hellgren (SD)  ersätter Calle Johansson (SD) 
Martin Tengfjord (SP)  ersätter Jan Inge Forsberg (SP) 

  
Utses att justera Ing-Marie Rydén Höök 

Monica Bengtsson 
  
Justeringens plats och tid Kansliet, kommunhuset ,  2020-04-29   15:30 
  
Protokollet omfattar §§67-92 
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§ 69 Bildande av bolag för vatten- och avfallsverksamhet 

§ 70 Utvidgning av verksamhetsområde VA – dricksvatten, spillvatten och dagvatten för 
allmän VA-anläggning 2019 

§ 71 Godkännande av avtal för övertagande del av väg 540, Boråsvägen 

§ 72 Fastställande av taxa och avgift för förskola, familjedaghem, fritidshem och 
fritidsklubb 

§ 73 Besvarande av uppdrag att se över medlemskap i nätverk och organisationer 

§ 74 Besvarande av uppdrag om utreda möjligheten att vårda naturskyddsområdet kring 
Rådasjön och utveckla Råda Säteri 

§ 75 Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck 

§ 76 Delgivning av kommunstyrelsens beslut med anledning av ekonomisk uppföljning 
2020 för kommunstyrelsen 

§ 77 Delgivning av välfärdsnämndens beslut med anledning av yttrande över granskning 
av det systematiska kvalitetsarbetet för yrkesprogram vid gymnasieskola 

§ 78 Delgivning av kommunstyrelsens beslut med anledning av verksamhetsberättelse 
2019 för kommunstyrelsen 

§ 79 Delgivning av välfärdsnämndens beslut med anledning av verksamhetsberättelse 
2019 för välfärdsnämnden 

§ 80 Bordlagt ärende: Besvarande av motion om nya utbildningar i kommunen 
§ 81 Bordlagt ärende: Besvarande av motion om hälsorisker med 5G 
§ 82 Bordlagt ärende: Besvarande av motion om IT-säkerhet 

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

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

§ 85 Bordlagt ärende: Besvarande av interpellation till HEAB:s ordförande om Landvetter 
Södra 

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

§ 87 Remittering av inkommen motion 
§ 88 Avsägelse från Wiwiann Niklasson (S), samt fyllnadsval 

§ 89 Avsägelse från Wiwiann Niklasson som nämndeman vid Göteborgs tingsrätt, samt 
fyllnadsval 

§ 90 Fyllnadsval efter Ulrika Nordenstam (M) som ersättare i välfärdsnämnden 
§ 91 Val av lekmannarevisorer samt ersättare till bolaget Härryda Vatten och Avlopp AB 
§ 92 Ärende för kommunfullmäktiges kännedom 
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§ 67        Dnr 2020KS191 

Redovisning av medborgarförslag april 2020  

  
Två gånger per år informeras kommunfullmäktige om de beslut som fattats i anledning av ett 
medborgarförslag samt vilka medborgarförslag som inte avgjorts eller beretts färdigt. 
 
Enligt prognosen kommer förslagen med två undantag att hanteras inom ett års tid inklusive 
slutgiltigt beslut i ärendet. 
 
De två förslagen som ej kommer att hanteras och beslutas inom ett år har inte kunnat 
prioriteras men är under beredning och beslut fattas av kommunstyrelsen i april 2020. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 9 mars 2020. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 2 april 2020 § 162. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige noterar redovisningen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 68        Dnr 2019KS506 

Godkännande av extra sammanträde för kommunfullmäktige  

  
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige kallar till ett extra 
sammanträde torsdagen den 20 augusti 2020. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner förslaget om att hålla extra sammanträde torsdagen den 20 
augusti 2020. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 69        Dnr 2020KS83 

Bildande av bolag för vatten- och avfallsverksamhet  

  
I samband med beslut om budget för 2020–2024, den 17 juni 2019 § 93, uppdrog 
kommunfullmäktige åt kommunstyrelsen att bolagisera kommunens verksamhet för 
vatten och avfall. Bolaget ska tillsvidare vara helägt av Härryda kommun 
 
Inför arbetet med verksamhetsövergång föreslår förvaltningen att ett bolag bildas för att få till 
stånd en motpart till kommunen. I samband med kommande beslut kring bland annat 
överföring av tillgångar ska bestämmelserna för bolaget utvecklas.  
 
Från ekonomi- och upphandlingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 6 mars 2020. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 2 april 202 § 139. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bilda bolag för kommunens vatten- och 
avfallsverksamhet. Bolagets namn ska vara Härryda Vatten och Avfall AB.  
  
Kommunfullmäktige fastställer bolagsordning enligt föreliggande förslag.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att aktiekapitalet ska uppgå till 50 000 kronor fördelat på 250 
aktier att finansieras inom ramen för tidigare beslutad upplåning.  
  
Kommunfullmäktige beslutar utse en interimistisk tjänstemannastyrelse bestående 
av ordförande Peter Lönn, ledamot Bo Ekström och ledamot Anders Ohlsson. Ledamöternas 
uppdrag gäller till dess kommunfullmäktige utsett ny styrelse, dock som längst till och med 
den 31 december 2020.  
  
Kommunfullmäktige beslutar, i avvaktan på ordinarie bolagsstämma, att utse PWC till 
revisorer.  
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 70        Dnr 2019KS628 

Utvidgning av verksamhetsområde VA – dricksvatten, spillvatten och 
dagvatten för allmän VA-anläggning 2019  

  
Verksamhetsområde är ett geografiskt område inom vilket kommunen har en skyldighet att 
tillhandahålla tjänster för vatten och avlopp. Verksamhetsområde bestäms för tre olika 
tjänster; dricksvatten, spillvatten samt dagvatten. Enligt lagen om allmänna vattentjänster 
(2006:412) ska kommunfullmäktige besluta om en allmän vatten- och avloppsanläggnings 
verksamhetsområde och vilka fastigheter som verksamhetsområdet omfattar. Kommunens 
VA-verksamhet har i sitt kvalitetsarbete identifierat flera områden där verksamhetsområdet 
behöver utökas eller ändras. Förändringen innebär att fastigheter inom verksamhetsområdet 
har rätt till anslutning till kommunalt VA. Fastigheterna debiteras enligt kommunens VA-
taxa. 
 
Verksamhetsområdet för VA i Härryda kommun har inte utvidgats sedan 2017. Kommunen 
har därefter exploaterat områden för nya bostäder och företag i Mölnlycke, Landvetter och 
Rävlanda. Förvaltningen har tagit fram förslag på utökning av verksamhetsområden för VA 
inom Mölnlycke, Landvetter och Rävlanda. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 14 februari 2020. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 2 april 2020 § 146. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utvidga verksamhetsområde för VA – dricksvatten, 
spillvatten och dagvatten enligt föreliggande förslag. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 71        Dnr 2019KS189 

Godkännande av avtal för övertagande del av väg 540, Boråsvägen  

  
Kommunstyrelsen beslutade den 2 maj 2019 § 142 att ge förvaltningen i uppdrag att ansöka 
hos Trafikverket om övertagande av del av väg 540, Boråsvägen, i anslutning till 
detaljplaneringen av Bråta 2:139, Wendelstrand, samt att ta fram erforderliga avtal för 
genomförande av övertagandet. 
 
Förvaltningen har ansökt hos Trafikverket om övertagande och tagit fram förslag på avtal till 
förändrat väghållningsområde och väghållningsansvar. 
 
Trafikverket är huvudman och väghållare för väg 540, Boråsvägen, mellan Bråta 
företagsparks östra del till Slamby. Detta innebär att myndigheten har ansvar och rådighet för 
vägen avseende dess utformning samt drift och underhåll. Kommunalt övertagande av den ca 
halvkilometer långa sträckan skulle innebära att kommunen själv kan besluta om utformning, 
reglering och nivå för skötsel m.m. Övertagandet är till fördel för planprocessen för detaljplan 
för Bråta 2:139. 
 
Ett förändrat huvudmannaskap medför en högre driftskostnad för kommunen om cirka 75 000 
kronor per år i 2018 års kostnadsnivå. Driftkostnadsökningen är ofinansierad i förvaltningens 
budget. Kostnader för vägens ombyggnad som uppstår till följd av detaljplanering av Bråta 
2:139 hanteras i processen för den exploatörsdrivna detaljplanen där exploatören bekostar 
åtgärder som förknippas med exploateringen av privatägd mark. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 19 november 2019. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 2 april 2020 § 143. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Yrkanden 
Patrik Linde (S) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för att "utreda och 
förtydliga möjligheterna och de juridiska förutsättningarna och konsekvenserna för att reglera 
kostnaderna i kommande avtal med byggherren för detaljplaner." 
 
Per Vorberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden redovisar att han först kommer att ställa proposition på Patrik Lindes 
återremissyrkande och avgörande idag. Beslutar kommunfullmäktige att avgöra ärendet idag 
kommer han ställa proposition på kommunstyrelsens förslag. 
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Kommunfullmäktige godkänner redovisad propositionsordning. 
 
Proposition 
 
Patrik Lindes återremissyrkande 
Efter ställd proposition på återremiss 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 att ärendet återremitteras röstar Nej. Voteringen 
utfaller så att 20 ledamöter röstar Ja och 7 röstar Nej. Bilaga 1 voteringslista. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Efter ställd proposition på kommunstyrelsens förslag finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige godkänner avtal mellan kommunen och Trafikverket enligt föreliggande 
förslag. 
 
Kommunfullmäktige uppdrar åt verksamhetschef för trafikverksamheten att underteckna 
avtalet. 
 
Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), Björn Magnusson (S), Ulla-Karin Johansson (S), 
Robert Langholz (S), Monica Bengtsson (S) och Bengt Andersson (V). 
 

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

Paragrafen är justerad 
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Sammanträdesdatum  
2020-04-23  

 

Voteringslista: § 71 
Ärende: Godkännande av avtal för övertagande del av väg 540, Boråsvägen,  2019KS189 
 
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   
Jan Andersson (M), ledamot X   
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot X   
Gun Wågsjö (C), ledamot X   
David Dinsdale (L), ledamot X   
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Cecilia Grebert Flatow (SP), ledamot X   
Steinar Walsö-Kanstad (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  
Marcus Berggren (MP), ledamot X   
Boris Leimar (SD), ledamot X   
Leo Welter (SD), ledamot X   
Eva Karlsson (M), ersättare X   
Bengt Hellgren (SD), ersättare X   
Martin Tengfjord (SP), ersättare X   
Resultat 20 7 0 
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§ 72        Dnr 2019KS776 

Fastställande av taxa och avgift för förskola, familjedaghem, 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 avgift, 
förskola och pedagogiskt omsorg, fritidshem och fritidsklubb”. 
  
Enligt nuvarande regler är Härryda kommuns avgifter för förskola och pedagogisk omsorg 
indelad i 2 taxor. Taxa 1 avser barn i ålder 1-2 år där full avgift enligt maxtaxan utgår oavsett 
barnets vistelsetid. Taxa 2 avser barn i ålder 3-5 år där avgift enligt maxtaxa reduceras med 
16,8 % för barn med en vistelsetid på mer än 15 timmar per vecka. Reduceringen med 16,8 % 
motsvarar den avgiftsfria delen för allmän förskola. 
  
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. 525 timmar motsvaras av 15 
timmar per veckan under skolans terminer förutom under skollov. Idag utgår ingen avgift för 
de barn i åldern 3-5 år som går 15 timmar per vecka även under skollov. 
  
Förvaltningen föreslår att en ny taxekategori införs. Denna taxa avser barn i åldern 3-5 år med 
en vistelsetid på 15 timmar i veckan som även önskar nyttja omsorg under skollov. Skolloven 
utgör cirka 3 månader av kalenderåret. Förvaltningen föreslår att Taxa 3 medför en avgift som 
motsvarar 3 månader och att denna fördelas över hela året. 
  
Den nya taxan avser avgift för barn mellan 3-5 år som har behov av omsorg 15 timmar per 
vecka under skollov. Avgiften för den föreslagna taxan blir högst för hushåll med en 
sammanlagd inkomst på minst 49 280 kronor per månad vilket motsvarar 2020 års 
maxbelopp. För dessa hushåll skulle införandet av en ny taxa innebära en avgift på 308 kr per 
barn och månad vilket motsvarar full avgift för 3 månader (totalt 3 696 kronor per år). 
Avgiften för hushåll med barn i åldern 1-2 år eller hushåll med barn i åldern 3-5 år med en 
vistelsetid på 16 timmar eller mer per vecka påverkas inte. 
  
Den föreslagna taxan beräknas generera en ökad intäkt från föräldraavgifter med cirka 400 
000 kronor per år givet nuvarande barnunderlag. 
 
Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad den 27 januari 2020. 
 
Välfärdsnämnden behandlade ärendet den 4 mars 2020 § 53. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 2 april 2020 § 148. 
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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 14 november 2019 § 151. 
 
Kommunfullmäktige fastställer ”Taxa och avgift, förskola, familjedaghem, fritidshem och 
fritidsklubb” enligt föreliggande förslag att gälla från och med den 1 augusti 2020. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 73        Dnr 2020KS178 

Besvarande av uppdrag att se över medlemskap i nätverk och 
organisationer  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2018 § 119, i samband med att budget/plan för 
åren 2019-2021 antogs, att ge förvaltningen i uppdrag att se över vilka samman-slutningar 
och/eller organisationer Härryda kommun är medlem i samt om syftet med medlemskapet 
stämmer överens med dagens behov och/eller syfte samt kommunens mål. 
 
En genomlysning för 2019 har därför gjorts. Resultatet visar att fem medlemskap står för 
cirka 90 procent av de totala kostnaderna för medlemsavgifter. Majoriteten av medlemskapen 
anses vara betydelsefulla för kommunen. Förvaltningen föreslår att medlemskapen i dialog 
med politiken prövas i samband med budgetarbetet 2021-2023. 
 
Från ekonomi- och upphandlingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 2 mars 2020. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 2 april 2020 § 151. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige noterar redovisningen och anser att uppdraget är avslutat.  
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 74        Dnr 2020KS15 

Besvarande av uppdrag om utreda möjligheten att vårda 
naturskyddsområdet kring Rådasjön och utveckla Råda Säteri  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2018 § 119 i samband med budget/plan för 2019-
2021 att en utredning av möjligheten att vårda naturskyddsområde kring Rådasjön för att 
utveckla Råda säteri ska genomföras. Uppdraget innebär bland annat att se över hur en 
förändring av delar av naturreservatet för Rådasjöns naturreservat kan göras i syfte att göra 
parken kring Råda säteri mer tillgänglig och funktionell för medborgarna. I uppdraget nämns 
en bro mellan Råda säteri och Gunneboområdet samt att möjliggöra etablering av ett 
roddcenter mellan Råda säteri och Mölnlycke entré. 
 
Naturreservatets syfte är att bevara och utveckla områdets biologiska värden, den 
kulturhistoriskt värdefulla helhetsmiljön samt områdets stora värden för friluftslivet och 
allmänhetens möjligheter till naturupplevelser. För att ändra reservatets avgränsning eller 
bestämmelser krävs att det finns synnerliga skäl samt att nytt beslut fattas av både 
kommunfullmäktige i Härryda och i Mölndal. Förvaltningen gör bedömningen att ett beslut 
om upphävande eller begränsning av reservatet kan komma att överklagas till länsstyrelsen. 
Det finns risk att länsstyrelsen upphäver kommunens beslut. En möjlighet för att få till stånd 
ändringar, utan att behöva ändra naturreservatsföreskrifter, är att söka dispenser och tillstånd. 
Miljö- och bygglovsnämnden prövar och beslutar om dispenser från strandskydd och 
naturreservatsföreskrifter. Nämnden kan bevilja dispens om särskilda skäl finns för 
åtgärderna. 
 
Ett upphävande av naturreservatet i sig räcker inte för att möjliggöra till exempel en bro över 
sjön eller en större föreningsanläggning vid strandkanten. Detta eftersom det finns en rad 
andra bestämmelser utöver naturreservatsföreskrifterna som begränsar vilken typ av 
anläggningar som kan uppföras inom området och placeringen av dessa. 
 
Förvaltningens bedömning är att naturreservatets syfte inte står i strid med 
kommunfullmäktiges inriktningsbeslut för Råda säteri samt att ändringar av 
naturreservatsföreskrifterna inte är nödvändiga. Inom ramen för det utvecklingsarbete som 
bedrivs kring Råda säteri finns inget konkret som pekar på konflikter med naturreservatet eller 
dess bestämmelser. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 28 februari 2020. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 2 april 2020 § 147. 
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Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige anser uppdraget att utreda möjligheterna att vårda naturskyddsområdet 
kring Rådasjön och utveckla Råda säteri genomfört och därmed avslutat. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 75        Dnr 2020KS124 

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck  

  
I välfärdsnämndens budget och verksamhetsplan för 2019–2021 fick sektorn för utbildning 
och kultur och sektorn för socialtjänst ett gemensamt uppdrag att ta fram en 
kommunövergripande handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck. 
I handlingsplanen finns fyra delmål som alla syftar till att upptäcka, förebygga och åtgärda 
risker med hedersrelaterat våld och förtryck med ett särskilt fokus på barn och unga. 
 
Vissa delar i handlingsplanen riktar sig till samtliga sektorer inom kommunen medan andra 
delar har ett större fokus på sektorn för utbildning och kultur och sektorn för socialtjänst. 
  
Från sektorn för socialtjänst föreligger skrivelse daterad den 12 december 2019. 
 
Välfärdsnämnden behandlade ärendet och antog handlingsplan mot hedersrelaterat våld och 
förtryck den 4 mars 2020 § 67. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 2 april 2020 § 149. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar att uppdraget är genomfört och därmed avslutat. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 76        Dnr 2020KS39 

Delgivning av kommunstyrelsens beslut med anledning av ekonomisk 
uppföljning 2020 för kommunstyrelsen  

  
Prognosen för Härryda kommun för februari 2020 redovisar ett positivt resultat om 85,7 mnkr 
och med ett budgeterat resultat om 54,3 mnkr innebär det en positiv budgetavvikelse om 31,4 
mnkr. I prognosen ingår inte eventuella intäkter från exploateringsverksamheten. I relation till 
det lagstadgade balanskravet är resultatet 68,6 mnkr. Måluppfyllelsen för de finansiella målen 
för god ekonomisk hushållning mäts i rullande fyraårsperioder. Prognosen innebär att endast 
ett av de två finansiella målen uppnås. Det är förändringen av soliditeten som inte nås på 
grund av höga investerings-volymer, samtidigt som den beräknas uppnå budgeterad nivå. 
 
Finansförvaltningen redovisar en positiv budgetavvikelse om 19 mnkr, kommunstyrelsen 4,4 
mnkr, välfärdsnämnden 8,2 mnkr och politisk verksamhet -0,2 mnkr. 
 
Fullmäktige har godkänt investeringsnivå om maximalt 400 mkr i budgetbeslutet. Det innebär 
att sektorernas prognos ligger utanför ramen för godkända nivåer. Förvaltningen följer 
utvecklingen av investeringarna och kan komma att återkomma till kommunstyrelsen med en 
bedömning av behovet av att underställa kommunfullmäktige beslut 
avseende investeringsvolymen. 
 
Kommunstyrelsens verksamheter prognostiserar ett överskott om 4,4 mnkr. Sektor 
samhällsbyggnad redovisar ett överskott om 3,1 mnkr varav den avgiftsfinansierade 
verksamheten bidrar med 1,3 mnkr. Samhällsbyggnads överskott beror till största delen på att 
ledning och administration inte kommer att ianspråkta det utökade anslaget för 
systemförvaltning samt att va-verksamheten har lägre personalkostnader än budgeterat. 
 
Sektor teknik och förvaltningsstöd prognostiserar ett överskott om 0,3 mnkr men det finns 
större avvikelser inom sektorn. Fastighet redovisar ett överskott om 4 mnkr vilket 
huvudsakligen beror på lägre bokförda driftskostnader för planerat underhåll. Måltidsservice 
och IT visar underskott. 
 
Måltidsservice underskott förklaras av lägre intäkter på grund av färre förskoleavdelningar 
och IT-verksamheten har högre licenskostnader som delvis är av engångskaraktär. Till följd 
av vakanta tjänster, visar kommunledningen ett överskott. 
 
I ”Månadsprognos per februari 2020” redovisas prognoser, avvikelser och vidtagna åtgärder. 
 
Från ekonomi- och upphandlingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 13 februari 2020. 
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Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 2 april 2020 § 138 och beslutade då 
att notera prognosen och inte uppdra åt förvaltningen att vidta ytterligare 
åtgärder. Vidare noterade de att månadsuppföljningen per februari 2020 är framarbetad före 
konsekvenserna av Coronaviruset och kommunstyrelsen kommer därför följa utvecklingen 
och konsekvenserna av densamma. Kommunstyrelsen beslutade att delge kommunfullmäktige 
informationen samt rapporten.  
 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen.  
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 77        Dnr 2020KS30 

Delgivning av välfärdsnämndens beslut med anledning av yttrande över 
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 och beslutade då noterar 
förvaltningens yttrande och godkände av förvaltningen redovisade åtgärder. Välfärdsnämnden 
beslutade vidare att delge kommunfullmäktige beslutet. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 6 februari 2020 § 75 och beslutade då notera 
informationen. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 78        Dnr 2020KS38 

Delgivning av kommunstyrelsens beslut med anledning av 
verksamhetsberättelse 2019 för kommunstyrelsen  

  
Kommunfullmäktige delges verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2019. 
 
Verksamhetsberättelsen innehåller en sammanställning av nämndens ekonomiska resultat 
samt uppföljning av grunduppdrag, kommungemensamma prioriterade områden samt 
politiska inriktningar och uppdrag. 
 
Från ekonomi- och upphandlingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 13 februari 2020. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 19 mars 2020 § 129 och beslutade då godkänna 
verksamhetsberättelse för 2019 samt delge kommunfullmäktige rapporten. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 79        Dnr 2020KS44 

Delgivning av välfärdsnämndens beslut med anledning av 
verksamhetsberättelse 2019 för välfärdsnämnden  

  
Kommunfullmäktige delges verksamhetsberättelse för välfärdsnämnden 2019. 
 
Den 18 mars 2020 § 90 beslutade välfärdsnämnden att godkänna verksamhetsberättelsen för 
2019 samt att delge kommunstyrelsen och kommunfullmäktige rapporten.  
 
Verksamhetsberättelsen innehåller en sammanställning av nämndens ekonomiska resultat 
samt uppföljning av grunduppdrag, kommungemensamma prioriterade områden samt 
politiska inriktningar och uppdrag.  
 
Välfärdsnämnden behandlade ärendet den 18 mars 2020 och beslutade då godkänna 
verksamhetsberättelse för år 2019. Vidare beslutade välfärdsnämnden delge kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige rapporten. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 2 april 2020 § 164 och beslutade då notera 
informationen. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 80        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. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Yrkande 
Roger Nordman (M) yrkar att kommunfullmäktige bordlägger ärendet till 
kommunfullmäktiges extra sammanträde den 20 augusti 2020. 
  
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 kommunfullmäktiges extra 
sammanträde den 20 augusti 2020. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 81        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. 
  
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Yrkande 
Roger Nordman (M) yrkar att kommunfullmäktige bordlägger ärendet till 
kommunfullmäktiges extra sammanträde den 20 augusti 2020. 
  
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 kommunfullmäktiges extra 
sammanträde den 20 augusti 2020. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 82        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. 
  
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Yrkande 
Roger Nordman (M) yrkar att kommunfullmäktige bordlägger ärendet till 
kommunfullmäktiges extra sammanträde den 20 augusti 2020. 
  
Proposition 
Efter ställd proposition på Roger Nordmans yrkande finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutat bifalla yrkandet. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges extra 
sammanträde den 20 augusti 2020. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 83        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. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Yrkande 
Roger Nordman (M) yrkar att kommunfullmäktige bordlägger ärendet till 
kommunfullmäktiges extra sammanträde den 20 augusti 2020. 
  
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 kommunfullmäktiges extra 
sammanträde den 20 augusti 2020. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 84        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 till 
kommunfullmäktiges extra sammanträde den 20 augusti 2020. 
  
Proposition 
Efter ställd proposition på Roger Nordmans yrkande finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutat bifalla yrkandet. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges extra 
sammanträde den 20 augusti 2020. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 85        Dnr 2020KS54 

Bordlagt ärende: Besvarande av interpellation till HEAB:s 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 till 
kommunfullmäktiges extra sammanträde den 20 augusti 2020. 
  
Proposition 
Efter ställd proposition på Roger Nordmans yrkande finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutat bifalla yrkandet. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges extra 
sammanträde den 20 augusti 2020. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 86        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 till 
kommunfullmäktiges extra sammanträde den 20 augusti 2020. 
  
Proposition 
Efter ställd proposition på Roger Nordmans yrkande finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutat bifalla yrkandet. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges extra 
sammanträde den 20 augusti 2020. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§87 
Remittering av inkommen motion 
 
Nedanstående motion har inkommit. 
 
Dnr 2020KS245 
Från Boris Leimar (SD) om influensa vaccination. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunfullmäktiges presidiums förslag 
 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 88        Dnr 2020KS20 

Avsägelse från Wiwiann Niklasson (S), samt fyllnadsval  

  
Wiwiann Niklasson (S) avsäger sig i skrivelse daterad den 30 januari 2020 uppdragen som 
  

 ledamot i kommunfullmäktige 
 ersättare i kommunstyrelsen 
 ersättare i välfärdsnämnden 
 ersättare för kommunens ombud i Härryda Energi 
 ersättare i Tolkförmedling Väst 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Wiwiann Niklasson (S) från ovanstående uppdrag från och 
med 1 maj 2020. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens förslag 
 
Kommunfullmäktige utser: 
  

 Kristin Arplöw (S) som ersättare i kommunstyrelsen för återstoden av mandatperioden 
 Kajsa Lackovic (S) som ersättare i välfärdsnämnden för återstoden av mandatperioden 
 Siw Hallbert (S) som ersättare i Tolkförmedling Väst till och med 2022. 
 Ulla-Karin Johansson (S) som ersättare för kommunens ombud vid bolagsstämma 

i Härryda Energi AB till och med 2022. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 89        Dnr 2020KS20 

Avsägelse från Wiwiann Niklasson som nämndeman vid Göteborgs 
tingsrätt, samt fyllnadsval  

  
Göteborgs tingsrätt har i beslut daterat den 5 mars 2020 meddelat att Wiwiann Niklasson 
entledigas från sitt uppdrag som nämndeman vid Göteborgs tingsrätt avseende perioden 2020-
2023. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar att Göteborgs tingsrätt entledigat Wiwiann Niklasson från 
ovanstående uppdrag. 
 
Valberedningens förslag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige utser Rolf Vestman till nämndeman vid Göteborgs tingsrätt till och med 
2023. 
 

---------------------- 
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§ 90        Dnr 2020KS20 

Fyllnadsval efter Ulrika Nordenstam (M) som ersättare i välfärdsnämnden  

  
Fyllnadsval ska förrättas efter Ulrika Nordenstam (M) som ersättare i välfärdsnämnden. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens förslag 
 
Kommunfullmäktige utser Jan Gustafsson (KP) som ersättare i välfärdsnämnden för 
återstoden av mandatperioden. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§91 
Val av lekmannarevisorer samt ersättare till bolaget Härryda Vatten och 
Avlopp AB 
 
Kommunfullmäktige fattade den 23 april 2020 § 69 beslut om att bolaget Härryda Vatten och 
Avfall AB. Val av lekmannarevisorer samt ersättare för lekmannarevisorer ska därför 
förrättas. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens förslag 
Kommunfullmäktige utser Bengt Sandén (SD) och Mats Eskilson (M) till lekmannarevisorer 
till och med ordinarie bolagsstämma 2023. 
 
Kommunfullmäktige utser Marcus Tonell (L) och Christer Holmberg (C) till ersättare för 
lekmannarevisorer till och med ordinarie bolagsstämma 2023. 
 

---------------------- 
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§ 92        Dnr 2019KS243 

Ärende för kommunfullmäktiges kännedom  

  
Kommunfullmäktige delges följande. 
  

 Statistiska uppgifter per 31 december 2019. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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