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§ 93        Dnr 2020KS295 

Riktlinjer för deltagande på distans vid kommunfullmäktiges 
sammanträden  

  
Med anledning av den senaste utvecklingen av coronaviruset covid-19 har frågor väckts om 
deltagande på distans vid kommunens politiska sammanträden. 
 
Den 26 mars 2020 § 46 beslutade kommunfullmäktige att komplettera arbetsordningen för 
kommunfullmäktige med en ny paragraf, § 11 Deltagande på distans. I arbetsordningen för 
kommunfullmäktige framgår att fullmäktige 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. 
 
För att säkerställa att ovan nämnda krav för deltagande på distans är uppfyllda föreslås att 
kommunfullmäktige antar riktlinjer för deltagande på distans vid kommunfullmäktiges 
sammanträden. 
 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till riktlinjer för ändamålet som framgår i bilaga till 
tjänsteskrivelsen. Förslaget beskriver de grundläggande förutsättningar för deltagande på 
distans som anges i kommunallagen (2017:725) samt riktlinjer som syftar till att de 
grundläggande förutsättningarna uppfylls. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 20 april 2020. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 29 april § 199. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige antar riktlinjer för deltagande på distans vid kommunfullmäktiges 
sammanträden enligt föreliggande förslag. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 94        Dnr 2020KS36 

Allmänhetens frågestund om årsredovisning 2019  

  
Före behandlingen av kommunens årsredovisning har allmänheten möjlighet att ställa frågor 
om årsredovisningen. 
 
Till detta tillfälle har medborgare getts möjlighet att skicka in frågorna på 
kommunens hemsida. Inga frågor har inkommit via hemsidan och inga frågor ställs vid 
sammanträdet. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 95        Dnr 2020KS203 

Revisorernas revisionsberättelse 2019  

  
En revisionsberättelse föreligger från revisorerna Ingegerd Helén (S), Marcus Tonell (L), 
Mats Eskilsson (M), Christer Holmberg (C), Peter Wågsjö (KD), Ing-Britt Magnusson (S) och 
Bengt Sandén (SD). 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar revisionsberättelse för 2019. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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2020-03-06   

1 

Revisorerna i Härryda kommun 

 

Till  

Fullmäktige i Härryda kommun 

Bilaga till revisionsberättelse - Redogörelse för revision år 2019 

Granskning av ekonomistyrning inom sektorn för socialtjänst  

Granskningen visade att välfärdsnämnden hade säkerställt en ändamålsenlig uppföljning 
av ekonomin inom sektorn för socialtjänst. Granskningen visade dock att nämnden inte 
hade säkerställt en tillräcklig styrning och tillräckliga åtgärder med anledning av 
prognostiserat underskott inom sektorns verksamheter.  

Välfärdsnämnden rekommenderades att säkerställa att åtgärder vidtas för en ekonomi i 
balans. Därtill rekommenderades nämnden att tillse att ekonomiska åtgärder 
kostnadsberäknas för att synliggöra vilken effekt de förväntas få. Utifrån genomförd 
granskning rekommenderades kommunstyrelsen att överväga att utarbeta ekonomiska 
styrprinciper.  

Granskning av det systematiska kvalitetsarbetet för yrkesprogram vid 
gymnasieskolan  

Granskningen visade att välfärdsnämnden delvis hade säkerställt en ändamålsenlig 
styrning och uppföljning av yrkesprogrammen vid gymnasieskolan. Vidare visade 
granskningen att nämnden inte hade beslutat om strukturer för en systematisk och 
kontinuerlig uppföljning.  

Nämnden rekommenderades att tillse att det finns strukturer på huvudmannanivå för ett 
systematiskt och kontinuerligt kvalitetsarbete. Vidare rekommenderades nämnden att 
säkerställa att åtgärder vidtas vid avvikelser och att uppföljning sker av de åtgärder som 
vidtagits.   

Granskning av inköp och upphandling  

Granskningen visade att kommunstyrelsen inte hade säkerställt en ändamålsenlig 
leverantörs- och avtalsuppföljning. Kommunstyrelsen hade heller inte säkerställt att 
inköp genomförs i enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU). Därtill visade 
granskningen att kommunstyrelsen inte tillsett en tillräcklig intern kontroll i arbetet med 
direktupphandlingar. 

Utifrån genomförd granskning rekommenderades kommunstyrelsen att skyndsamt 
säkerställa efterlevnad av LOU i samband med såväl direktupphandlingar som 
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upphandlingar över direktupphandlingsgränsen. Vidare rekommenderades styrelsen att 
tillse att kommunens avtal finns samlade i syfte att säkerställa en intern kontroll i 
kommunstyrelsens avtalshantering, samt att köp inte görs utanför avtal. Styrelsen 
rekommenderades också att tillse att systematisk uppföljning av avtal genomförs inom 
samtliga av kommunens sektorer. Slutligen rekommenderades styrelsen att tillse en 
dokumenterad beskrivning av roller och ansvar vad gäller dels genomförande av 
upphandling, dels uppföljning av avtal.  

Uppföljning av 2016 och 2017 års granskningar 

Inom ramen för uppföljningen följdes de fördjupade granskningarna genomförda 2016 
och 2017 upp. Uppföljningens sammantagna bedömning var att åtgärder i stort vidtagits 
utifrån de rekommendationer som lämnats i granskningsrapporterna. Uppföljningen 
visade dock att fem rekommendationer kvarstod. Utöver dessa visade uppföljningen att 
arbete pågick med bäring på ett antal rekommendationer.      

Grundläggande granskning  

Kommunrevisionen har inom ramen för den grundläggande granskningen fört dialog 
med presidierna i kommunstyrelsen, välfärdsnämnden, miljö- och bygglovsnämnden 
samt valnämnden.  

Granskningen visade att styrelse och nämnder i huvudsak tillsett en tillräcklig intern 
kontroll, men att det fanns utvecklingsområden. Utvecklingsområden avsåg styrelsens 
övergripande ansvar för att främja en god intern kontroll. Därtill fanns 
utvecklingsområden i att systematisera arbetet med att identifiera och analysera risker i 
respektive nämnds verksamhet. Vidare fanns utvecklingsområden i styrelsens uppsikt 
över välfärdsnämnden. Granskningen visade att det inte är helt tydliggjort hur styrning 
och uppföljning ska ske inom ramen för kommunens nya styrmodell.  

Inom ramen för granskningen lämnades ett antal rekommendationer. Bland annat 
rekommenderades kommunstyrelsen och välfärdsnämnden att säkerställa att 
fullmäktiges riktlinjer för uppföljning efterlevs. Kommunstyrelsen rekommenderades 
också att fortsatt utveckla och stärka arbetet med intern kontroll i kommunen.  

Granskning av delårsbokslut 2019 

Den sammanfattade bedömningen utifrån avrapporteringen i delårsbokslutet var att 
resultatet delvis var förenligt med de mål som fullmäktige beslutat om. Vidare bedömdes 
att kommunen bör utveckla mål för god ekonomisk hushållning som omfattar 
kommunens bolag samt följa upp dessa i samband med delårs- och årsbokslut. 
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Löpande granskning 2019 

Som ett led i årets redovisningsrevision har en löpande granskning av intern kontroll 
genomförts. Sammanfattningsvis var bedömningen att det fanns utvecklingsområden 
avseende den interna kontrollen. Utvecklingsområden avsåg bland annat införande av 
attestfunktion i lönesystemet samt införandet av beloppsgränser i ekonomisystemet för 
att fakturor med högre belopp ska attesteras högre upp i organisationen.  

Bokslutsgranskning 2019  

I granskningen framkommer att kommunen gör vissa avsteg från lagkrav och 
rekommendationer, främst avseende att kommunen inte följer lag om kommunal 
redovisning, kap 5 § 4, pensionsutbetalningar. Kommunen redovisar 570,5 mnkr som 
avsättning i balansräkningen vilket i enlighet med lagstiftningen istället skall redovisas 
som en ansvarsförbindelse. Kommunens redovisning av pensioner innebär också att årets 
resultat är 25,0 mnkr högre redovisat än om lagen efterlevts. Vår bedömning är att den 
felaktiga redovisningen är av betydande storlek och att räkenskaperna därför inte ger en 
rättvisande bild, i enlighet med gällande lagstiftning, om inte rättelse sker.  
 
Den samlade bedömningen i granskningen är att resultatet delvis är förenligt med de mål 
som kommunfullmäktige fastställt. 

Förstudie av inköp och upphandling 

Förstudien visade på ett antal risker kopplat till kommunens arbete med inköp och 
upphandling. Risker som identifierades avsåg bristande uppgifts- och ansvarsfördelning 
i inköp- och upphandlingsarbetet samt bristande ansvarsfördelning vad gäller 
uppföljning av upphandling och avtal. Vidare identifierades risk för brister i 
genomförande av uppföljning av upphandling och avtal.  

Förstudie avseende åtgärder för att motverka långvarigt försörjningsstöd 

Inom ramen för förstudien konstaterades att avsaknad av löpande systematisk 
uppföljning från välfärdsnämnden under året skulle kunna innebära en risk för bristande 
styrning av verksamhetens arbete.  
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§ 96        Dnr 2020KS36 

Årsredovisning 2019  

  
Från förvaltningen föreligger förslag till årsredovisning för år 2019. 
 
Årsredovisningen innehåller ett sammandrag av årsbokslut med uppgift om utfallet av 
verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid årets slut. 
Upplysning om borgensförbindelse framgår också. 
 
Av kommunfullmäktiges fastställda mål för god ekonomisk hushållning bedömer 
förvaltningen att finansiella mål uppnås under 2019 samt den senaste fyraårsperioden. Av 
kommunfullmäktiges fyra fastställda verksamhetsmål bedömer förvaltningen att ett uppnås, 
två delvis och ett inte alls. Målet ”Bostadsbyggandet utformas så att en befolkningsökning på 
lägst 1,5 % kan mötas med alla bostäder i alla ägande- och upplåtelseformer” uppnås inte. 
Den samlade bedömningen är att kommunen uppnår god ekonomisk hushållning delvis. 
 
Det finansiella resultatet för Härryda kommun uppgår till 110,7 miljoner kronor och 
soliditeten har ökat med tre procentenheter till 31 procent. Resultatet motsvarar 5,3 procent av 
verksamhetens nettokostnader, som är 2,1 miljarder kronor. Kommunens nettoinvesteringar 
uppgår till 211,9 miljoner kronor jämfört med kommunfullmäktiges ram på 400 miljoner 
kronor. Den externa upplåningen är oförändrad och uppgår till 700 miljoner kronor. 
 
Den verksamhet som bedrivs i form av aktiebolag har sammanställts med kommunens bokslut 
och koncernredovisningen ingår i årsredovisningen. Där ingår också en beskrivning av den 
uppsikt som kommunstyrelsen bedrivit över de kommunala bolagen.  Det har vid fullgörande 
av uppsiktsplikten inte framkommit annat än att verksamheten under 2018 i berörda bolag 
bedrivits inom fullmäktige uppställda ändamål och inom de kommunala befogenheterna. 
 
Från ekonomi- och upphandlingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 10 februari 2020. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 5 mars 2020 § 90. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för 2019. 
 

---------------------- 
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§ 97        Dnr 2020KS193 

Redovisning av medborgarförslag april 2020 från välfärdsnämnden  

  
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 att hanteras inom ett års tid inklusive slutgiltigt beslut i ärendet. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad 9 mars 2020. 
 
Välfärdsnämnden behandlade ärendet den 1 april 2020 § 102. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 29 april 2020 § 202. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens och välfärdsnämndens förslag 
 
Kommunfullmäktige noterar information.  
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 98        Dnr 2019KS169 

Antagande av ändring av detaljplan för Djupedalsäng 1:18  

  
Förvaltningen har upprättat ett förslag till ändring av detaljplan för Djupedalsäng 1:18, i 
Mölnlycke. Uppdraget att upprätta planändringen beslutades av kommunstyrelsen den 24 
september 2018 § 368. Förslaget är förenligt med kommunens översiktsplan, ÖP2012. 
  
Syftet med planändringen är att möjliggöra en flexibel användning av marken för 
bostadsändamål inom fastigheten Djupedalsäng 1:307. Ändringen innebär att byggrätten (den 
yta där byggnad får uppföras) inom fastigheten justeras, genom att mer mark för uppförande 
av huvudbyggnad och komplementbyggnad blir tillgänglig att bebygga. Ändringen görs direkt 
på gällande detaljplan (aktbeteckning P90-9, laga kraft 15 maj 1990). När ändringen vunnit 
laga kraft är det planen i sin ändrade form som gäller för planområdet. 
  
Ett bygglov från 2010 avseende komplettering av huvudbyggnad inom fastigheten 
Djupedalsäng 1:307 har upphävts i en dom från Mark- och miljööverdomstolen den 6 maj 
2014 (mål nr P11603-13). Beslut om rivningsförläggande har fattats av miljö- och 
bygglovsnämnden den 13 juni 2018 § 79. Hanteringen av bygglovsärendet sker i en separat 
process som utgår ifrån gällande detaljplan. I den aktuella planprocessen har förvaltningen 
prövat vilken bebyggelse som är lämplig på platsen och om planbestämmelser kan 
införas/justeras så att den befintliga bebyggelsens utformning kan medges inom fastigheten. 
  
Då bygglovet inom fastigheten upphävts i Mark- och miljööverdomstolen, i en dom som inte 
får överklagas, gör förvaltningen bedömningen att antagande av den rubricerade 
planändringen är av principiell beskaffenhet och att beslut om antagande bör fattas av 
kommunfullmäktige. 
  
Genomförandet av detaljplanen medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. 
  
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 19 mars 2020. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 29 april 2020 § 179. 
  
Kommunfullmäktiges behandling  
  
Yrkanden  
Per Vorberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Ulla-Karin Johansson (S) yrkar med instämmande av Marie Strid (MP) och Robert Langholz 
(S) avslag på kommunstyrelsens förslag. 
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Propositionsordning 
Ordföranden redovisar att han kommer ställa proposition på kommunstyrelsens förslag och 
Ulla-Karin Johanssons avslagsyrkande. 
 
Kommunfullmäktige godkänner redovisad propositionsordning. 
  
Proposition  
Efter ställd proposition på kommunstyrelsens förslag och Ulla-Karin Johanssons 
avslagsyrkande finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens 
förslag. 
  
Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller 
kommunstyrelsens förslag röstar Ja. Den som bifaller Ulla-Karin Johanssons yrkande röstar 
Nej. Voteringen utfaller så att 19 ledamöter röstar Ja och 8 röstar Nej. Bilaga 1 voteringslista. 
  
Kommunfullmäktige har således beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige antar ändring av detaljplan för Djupedalsäng 1:18, Härryda kommun i 
enlighet med föreliggande förslag. 
 
På grund av jäv deltar inte Grim Pedersen (M) i handläggningen av detta ärende. 
 
Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), Björn Magnusson (S), Ulla-Karin Johansson (S), 
Robert Langholz (S) och Monica Bengtsson (S). 
 

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

Paragrafen är justerad 
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VOTERINGSLISTA 
Kommunfullmäktige 

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-05-18  

 

Voteringslista: § 98 
Ärende: Antagande av ändring av detaljplan för Djupedalsäng 1:18,  2019KS169 
 
Bilaga 1. Votering 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ledamot X   
Roger Nordman (M), ordförande X   
Sven Karlsson (M), ledamot X   
Rickard Rosengren (M), ledamot X   
Jan Andersson (M), ledamot X   
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X   
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot X   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot X   
Anders Halldén (L), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Cecilia Grebert Flatow (SP), 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   
Eva Karlsson (M), ersättare X   
Bengt Hellgren (SD), ersättare X   
Inga-Lill Hellgren (SD), ersättare X   
Martin Tengfjord (SP), ersättare X   
Resultat 19 8 0 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2020-05-18 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 99        Dnr 2020KS42 

Utredning som förvaltningen gjort, med anledning av uppdrag från 
kommunfullmäktige att utreda alternativa planeringsförutsättningar för 
beslut om budget/plan  

  
I samband med antagande av ekonomiska planeringsförutsättningar inför budget/plan 2021-25 
gav kommunfullmäktige i uppdrag till kommunstyrelsen att ta fram ett alternativt förslag med 
utgångspunkten att beslut om budget/plan 2021-25 samt inriktningar och uppdrag flyttas fram 
till kommunfullmäktiges sammanträde i september. 
 
En flytt av beslutet till september är möjlig. Förvaltningens bedömning är dock att ett 
senarelagt beslut inte kommer att innebära att den osäkerhet som föreligger avseende den 
ekonomiska utvecklingen på något väsentligt sätt kommer att ha minskat. Vidare innebär en 
förskjutning av beslutstillfället en risk för att planeringsförutsättningarna för kommunens 
verksamheter förskjuts och försvårar årsplaneringen inför år 2021. 
 
Från ekonomi- och upphandlingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 22 april 2020. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 29 april 2020 § 198. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige noterar informationen och förklarar uppdraget avslutat. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2020-05-18 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 100        Dnr 2020KS44 

Delgivning av välfärdsnämndens beslut angående ekonomisk 
månadsuppföljning per februari 2020  

  
Välfärdsnämnden behandlade rubricerat ärende den 1 april 2020 § 100 och beslutade 
att notera prognosen och att inte uppdra åt förvaltningen att vidta ytterligare åtgärder. Vidare 
beslutade välfärdsnämnden att uppdra åt förvaltningen att följa händelseutvecklingen samt 
att delge kommunstyrelsen och kommunfullmäktige rapporten. 
 
Välfärdsnämndens budget uppgår till 1 955,6 mnkr och prognosen för 2020 är 1 947,4 mnkr 
vilket innebär en positiv budgetavvikelse om 8,2 mnkr. Sektor socialtjänst prognostiserar ett 
överskott om 10 mnkr och sektor utbildning och kultur ett underskott om till 1,8 mnkr. Sektor 
socialtjänsts överskott förklaras till största delen av att det nya särskilda boendet i Säteriet är 
försenat och både behovet och kostnaden för ersättningslösningar är lägre än förväntat. Inom 
sektor utbildning och kultur visar grundskoleverksamheten det största underskottet. Det beror 
på att några enheter har svårt att hålla budget samt att kostnader för skolskjuts är högre än 
budgeterat. 
 
Sektor socialtjänst har fortsatt sitt arbete med åtgärder för att på sikt, med minskande ramar i 
flerårsplanen, anpassa sitt kostnadsläge till budgeterade nivåer. 
Inom verksamheten hälsa och bistånd pågår en genomlysning av bostadsanpassning samt om 
placeringar av vuxna med missbruk i större utsträckning kan göras i egen regi. Samtidigt 
arbetar försörjningsstödsenheten enligt modellen Härryda framtid. Även omförhandlingar av 
dygnspris för befintliga placeringar av barn och unga fortsätter. Även om några verksamheter 
visar underskott vidtas inga ytterligare åtgärder under 2020 då sektorn som helhet 
prognostiserar ett överskott. Inom sektor utbildning och kultur görs en översyn av taxor och 
avgifter inom fritid samtidigt som för- och grundskolan fortsätter arbetet med att anpassa 
organisationen efter barn- och elevantal. Dessa åtgärder bedöms i dagsläget inte räcka för att 
helt eliminera underskottet. 
 
Från ekonomi och upphandlingsfunktionen förelåg skrivelse daterad 13 februari 2020. 
 
Välfärdsnämnden behandlade ärendet den 1 april 2020 § 100 och beslutade 
då notera prognosen och inte uppdra åt förvaltningen att vidta ytterligare 
åtgärder. Välfärdsnämnden beslutade vidare att uppdra åt förvaltningen att följa 
händelseutvecklingen samt att delge kommunstyrelsen och kommunfullmäktige rapporten. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 29 april 2020 § 204 och beslutade då notera 
informationen samt delge kommunfullmäktige beslutet. 
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Sammanträdesdatum 
2020-05-18 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen.  
 

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

Paragrafen är justerad 
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Sammanträdesdatum 
2020-05-18 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 101        Dnr 2019KS801 

Delgivning av välfärdsnämndens beslut angående yttrande över 
revisorernas granskning gällande ekonomistyrning inom sektorn för 
socialtjänst  

  
Välfärdsnämnden behandlade rubricerat ärende den 1 april 2020 § 97 och beslutade att anta 
förvaltningens förslag till yttrande, att godkänna förvaltningens redovisade åtgärder, samt att 
delge kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutet. 
 
Kommunens revisorer överlämnade den 2 december 2019 revisionsrapporten Granskning av 
välfärdsnämndens ekonomistyrning inom sektorn för socialtjänst. Syftet med granskningen 
var att bedöma om välfärdsnämnden säkerställt en ändamålsenlig styrning och uppföljning av 
ekonomin inom sektorn för socialtjänst. Granskningens sammanfattande bedömning är att 
välfärdsnämnden säkerställt en 
ändamålsenlig uppföljning av ekonomin inom sektorn för socialtjänst samt att sektorn tar 
hänsyn till omvärldsfaktorer i samband med sitt budgetarbete, exempelvis nya lagar. 
 
Vidare fastslår rapporten att välfärdsnämnden inte har säkerställt en tillräcklig styrning och 
tillräckliga åtgärder för att nå en ekonomi i balans. En rekommendation från revisorerna riktar 
sig till kommunstyrelsen och handlar om att överväga att utarbeta ekonomiska styrprinciper. 
 
Förvaltningen beskriver i yttrande över granskningsrapporten att rutinen för ekonomisk 
månadsprognos har uppdaterats och åtgärderna kostnadsberäknas tydligare för att synliggöra 
vilken effekt de förväntas få. En analys av utfallet av vidtagna åtgärder behandlas i 
oktoberprognosen från och med 2020. Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges 
behandling av nämndernas prognoser, samt att fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för 
nämnden, är tillräcklig. 
 
Ekonomiutskottet behandlade ärendet den 5 mars 2020. 
 
Från sektorn för socialtjänst förelåg skrivelse daterad 27 januari 2020. 
 
Välfärdsnämnden behandlade ärendet den 1 april 2020 § 97 och beslutade då 
anta förvaltningens yttrande daterat 11 mars 2020 som sitt eget och 
godkänna av förvaltningen redovisade åtgärder. Välfärdsnämnden beslutade vidare att delge 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutet. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 29 april 2020 § 203 och beslutade då att notera 
informationen samt delge kommunfullmäktige beslutet. 
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Beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen.  
 

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

Paragrafen är justerad 
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§102 
Frågan om ansvarsfrihet för kommunstyrelsens förvaltning 2019 
 
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i kommunstyrelsen 
ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning i enlighet med revisorernas förslag med motiveringen 
att inga anmärkningar har framförts av kommunens revisorer. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i kommunstyrelsen ansvarsfrihet för 2019 års 
förvaltning i enlighet med revisorernas förslag med motiveringen att inga anmärkningar har 
framförts av kommunens revisorer. 
 
På grund av jäv deltar inte följande i handläggningen av detta ärende: Per Vorberg (M), Grim 
Pedersen (M), Richard Rosengren (M), Ronny Sjöberg (C), Anders Halldén (L), Håkan 
Eriksson (KD), Martin Tengfjord (SP), Patrik Linde (S), Ulla-Karin Johansson (S), Robert 
Langholz (S), Marie Strid (MP), Leo Welter (SD) och Boris Leimar (SD). 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§103 
Frågan om ansvarsfrihet för välfärdsnämndens förvaltning 2019 
 
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i 
välfärdsnämnden ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning i enlighet med revisorernas förslag 
med motiveringen att inga anmärkningar har framförts av kommunens revisorer. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i välfärdsnämnden ansvarsfrihet för 2019 års 
förvaltning i enlighet med revisorernas förslag med motiveringen att inga anmärkningar har 
framförts av kommunens revisorer. 
 
På grund av jäv deltar inte följande i handläggningen av detta ärende: Sven Karlsson (M), 
Ulrika Nordenstam (M), Jan Andersson (M), Maria Kornevik Jakobsson (C), Ing-Marie 
Rydén Höök (L), Marie Strid (MP), Leo Welter (SD) och Boris Leimar (SD). 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§104 
Frågan om ansvarsfrihet för miljö- och bygglovsnämndens förvaltning 
2019 
 
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i miljö- och 
bygglovsnämnden ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning i enlighet med revisorernas förslag 
med motiveringen att inga anmärkningar har framförts av kommunens revisorer. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i miljö- och bygglovsnämnden ansvarsfrihet för 
2019 års förvaltning i enlighet med revisorernas förslag med motiveringen att inga 
anmärkningar har framförts av kommunens revisorer. 
 
På grund av jäv deltar inte följande i handläggningen av detta ärende: Grim Pedersen (M) och 
Maria Kornevik Jakobsson (C). 
 

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

Paragrafen är justerad 

25 / 36



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2020-05-18 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§105 
Frågan om ansvarsfrihet för överförmyndarnämndens förvaltning 2019 
 
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i överförmyndarnämnden 
ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning i enlighet med revisorernas förslag med motiveringen 
att inga anmärkningar har framförts av kommunens revisorer. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i överförmyndarnämnden ansvarsfrihet för 2019 
års förvaltning i enlighet med revisorernas förslag med motiveringen att inga anmärkningar 
har framförts av kommunens revisorer. 
 
På grund av jäv deltar inte Ing-Marie Rydén Höök (L) i handläggningen av detta ärende. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§106 
Frågan om ansvarsfrihet för valnämndens förvaltning 2019 
 
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i valnämnden ansvarsfrihet 
för 2019 års förvaltning i enlighet med revisorernas förslag med motiveringen att inga 
anmärkningar har framförts av kommunens revisorer. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i valnämnden ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning 
i enlighet med revisorernas förslag med motiveringen att inga anmärkningar har framförts av 
kommunens revisorer. 
 
På grund av jäv deltar inte Monica Bengtsson (S) i handläggningen av detta ärende. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§107 
Frågan om ansvarsfrihet för beredningen för framtidens välfärd och 
samhällsutveckling 2019 
 
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i beredningen för 
framtidens välfärd och samhällsutveckling ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning i enlighet 
med revisorernas förslag med motiveringen att inga anmärkningar har framförts av 
kommunens revisorer. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i beredningen för framtidens välfärd och 
samhällsutveckling ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning i enlighet med revisorernas förslag 
med motiveringen att inga anmärkningar har framförts av kommunens revisorer. 
 
På grund av jäv deltar inte följande i handläggning av detta ärende: Ing-Marie Rydén Höök 
(L), Håkan Eriksson (KD), Cecilia Grebert Flatow (SP), Bengt Hellgren (SD), Boris Leimar 
(SD), Sven Karlsson (M), Inga-Lill Hellgren (SD) och Brita Dermark (KP). 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§108 
Remittering av inkomna medborgarförslag 
 
Nedanstående medborgarförslag har inkommit. 
 
Dnr 2020KS262 
Från Ulla Lyrevall om slopad simhallsavgift för pensionärer. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunfullmäktiges presidiums förslag 
Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till välfärdsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige uppdrar åt välfärdsnämnden att besluta i ärendet. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 109        Dnr 2020KS20 

Fyllnadsval efter Kent Samuelsson som nämndeman vid Göteborgs 
tingsrätt  

  
Göteborgs tingsrätt har i beslut daterat den 19 december 2019 meddelat att Kent Samuelsson 
entledigats från sitt uppdrag som nämndeman vid Göteborgs tingsrätt avseende perioden 
2020-2023. Kommunfullmäktige noterade informationen den 30 januari 2020 § 22. 
 
Kommunfullmäktige ska därför förrätta fyllnadsval. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens förslag 
Kommunfullmäktige utser Marcus Lillvik till nämndeman vid Göteborgs tingsrätt till och med 
2023. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 110        Dnr 2020KS20 

Val av ombud och ersättare till bolagsstämma för Härryda Vatten och 
Avfall AB  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2020 § 69 bland annat att bilda bolaget Härryda 
Vatten och Avfall AB.  
 
Detta ärendet avser val av ombud och ersättare till bolagsstämma för Härryda Vatten och 
Avfall AB. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Propositionsordning 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige godkänner att behandling av dessa tre val sker 
genom ett beslut och finner att så sker. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens förslag 
Kommunfullmäktige utser Kersti Lagergren (M) till ombud vid bolagsstämma för Härryda 
Vatten och Avfall AB till och med ordinarie bolagsstämma 2023.  
 
Kommunfullmäktige utser Steinar Walsö-Kanstad (KP) till förste ersättare vid bolagsstämma 
för Härryda Vatten och Avfall AB till och med ordinarie bolagsstämma 2023.  
 
Kommunfullmäktige utser Björn Magnusson (S) till andre ersättare vid bolagsstämma för 
Härryda Vatten och Avfall AB till och med ordinarie bolagsstämma 2023 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 111        Dnr 2020KS20 

Avsägelse från Patrik Strömsten (SD) som ledamot i valnämnden och 
valberedningen, samt fyllnadsval  

  
Patrik Strömsten (SD) avsäger sig i skrivelse daterad den 6 maj 2020 uppdragen som ledamot 
i valberedningen samt ledamot i valnämnden.  
 

Beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Patrik Strömsten från ovanstående uppdrag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens förslag 
Kommunfullmäktige utser Boris Leimar (SD) till ledamot i valberedningen till och med 14 
oktober 2022. 
  
Kommunfullmäktige utser Bengt Hellgren (SD) till ledamot i valnämnden till och med 2022. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 112        Dnr 2020KS20 

Beslut från Länsstyrelsen angående fyllnadsval efter Wiwiann Niklasson 
(S) som ledamot i kommunfullmäktige  

  
Kommunfullmäktige entledigade Wiwiann Niklasson (S) som ledamot i kommunfullmäktige 
den 23 april 2020 § 88. 
 
Länsstyrelsen har i beslut daterat den 6 maj 2020 utsett ny ledamot och ersättare i 
kommunfullmäktige under perioden 1 maj 2020 till 14 oktober 2022. Ny ledamot i 
kommunfullmäktige är Mats Werner (S) och ny ersättare är Rolf Vestman (S). 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen.  
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 113        Dnr 2020KS20 

Avsägelse från Peter Wågsjö (KD) som revisor, samt fyllnadsval  

  
Peter Wågsjö (KD) avsäger sig i skrivelse daterad den 11 maj 2020 uppdraget som revisor i 
Härryda kommun.  
 
Uppdraget som ersättare för lekmannarevisor för Landvetter Södra Utveckling AB faller 
därmed och fyllnadsval ska förrättas. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Peter Wågsjö (KD) från ovanstående uppdrag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens förslag 
Kommunfullmäktige utser Leif-Ove Bohlin (KD) till revisor till och med 31 december 2022. 
 
Kommunfullmäktige utser Leif-Ove Bohlin (KD) som ersättare för lekmannarevisorer för 
Landvetter Södra Utveckling AB till ordinarie bolagsstämma 2023. 
 
På grund av jäv deltar inte följande i fyllnadsval av revisor och ersättare för lekmannarevisor 
för Landvetter Södra Utveckling AB: Per Vorberg (M), Grim Pedersen (M), Sven Karlsson 
(M), Richard Rosengren (M), Ulrika Nordenstam (M), Maria Kornevik Jakobsson (C), Ronny 
Sjöberg (C), Ing-Marie Rydén Höök (L), Anders Halldén (L), Håkan Eriksson (KD), Martin 
Tengfjord (SP), Cecilia Grebert Flatow (SP), Brita Dermark (KP), Patrik Linde (S), Ulla-
Karin Johansson (S), Robert Langholz (S), Monica Bengtsson (S), Marie Strid (MP), Bengt 
Hellgren (SD), Boris Leimar (SD), Inga-Lill Hellgren (SD) och Leo Welter (SD). 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 114        Dnr 2020KS20 

Avsägelse från Kersti Lagergren (M) som styrelseledamot för 
samordningsförbundet Insjöriket, samt fyllnadsval  

  
Kersti Lagergren (M) avsäger sig i skrivelse daterad den 8 maj 2020 uppdraget som 
styrelserepresentant för samordningsförbundet Insjöriket (FINSAM). 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Kersti Lagergren (M) från ovanstående uppdrag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens förslag 
Kommunfullmäktige utser Maria Kornevik Jakobsson (C) till styrelserepresentant för 
samordningsförbundet Insjöriket (FINSAM) till och med 31 mars 2023. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 115        Dnr 2020KS21 

Ärende för kommunfullmäktiges kännedom  

  
Kommunfullmäktige delges följande: 
  

 Årsredovisning från Landvetter Södra AB för 2019 
 Årsredovisning från Härryda Energi Elhandel AB för 2019 
 Årsredovisning från Härryda Energi AB för 2019 
 Årsredovisning från Förbo för 2019. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen.  
 

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