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Steinar Walsö-Kanstad (KP) 
Patrik Linde (S) 
Björn Magnusson (S) (2:e vice ordförande) 
Siw Hallbert (S) 
Ulla-Karin Johansson (S) 
Robert Langholz (S) 
Mats Werner (S) 
Kerstin Sandberg (V) 
Bengt Andersson (V) 
Roland Jonsson (MP) 
Marie Strid (MP) 
Marcus Berggren (MP) 
Ida Rosengren (MP) 
Boris Leimar (SD) 
Peter Arvidsson (SD) 
Nina Sjöstedt (SD) 
Anders Johansson (SD) 
Ingemar Lindblom (M) 
Bengt Johansson (M) §§151-158 ersätter Rickard Rosengren (M) 
Inger Axelsson (KD)  ersätter Patrik Nordgren (KD) 
Lena Fredriksson (S)  ersätter Gunilla Wathne (S) 
Jonas Andersson (S)  ersätter Mikael Hallén (S) 
Rolf Vestman (S)  ersätter Monica Bengtsson (S) 
Bengt Hellgren (SD)  ersätter Calle Johansson (SD) 
Natalija Löfgren (SD)  ersätter Patrik Strömsten (SD) 
Inga-Lill Hellgren (SD)  ersätter Leo Welter (-) 
Martin Tengfjord (SP)  ersätter Jan Inge Forsberg (SP) 

  
Ej tjänstgörande ersättare Bengt Johansson (M) §§135-150 

Eva Karlsson (M) 
Hengameh Mokhtari (M) (kl 16.00-20.30) §§135-148 
Anders Norlin (M) (kl 16.00-20.20) §§135-148 
Karin Wickman (M) (kl 16.00-21.00) §§135-150 
Tony Wahl (C) 
Lars Magnus Frisk (L) 
Erik Lagerström (L) 
Jan Gustavsson (KP) 

  
Övriga närvarande Peter Lönn (kommundirektör) §§135-150 
  
Utses att justera Mikael Johannison 

Siw Hallbert 
  
Justeringens plats och tid Kansliet, kommunhuset ,  2020-08-27   15:30 
  
Protokollet omfattar §§135-158 
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ÄRENDELISTA 

§ 135 Verksamhetsbidrag - kompensation för föreningar och organisationer som drabbats 
ekonomiskt av coronaviruset 

§ 136 Besvarande av uppdrag om att bygga en tillgänglighetsanpassad badplats 
§ 137 Besvarande av motion om nya utbildningar i kommunen 
§ 138 Besvarande av motion om hälsorisker med 5G 
§ 139 Besvarande av motion om IT-säkerhet 
§ 140 Besvarande av motion rörande kust till kust banan 
§ 141 Besvarande av motion rörande fler antal familjer med försörjningsstöd 
§ 142 Besvarande av motion rörande "Välkomstbyggnad" i Mölnlycke 
§ 143 Besvarande av motion om energi- och klimatplan 

§ 144 Besvarande av motion - Kommunfullmäktiges ledamöter, ersättare och ledamöter i 
nämnder och beredningar ska erhålla tidningen Dagens Samhälle 

§ 145 Besvarande av motion om upphandling av el från vårt egna bolag 
§ 146 Besvarande av motion om profilklasser 

§ 147 Besvarande av motion om juridiska konsekvenserna av Internationella Engelska 
Skolans etablering i Härryda kommun 

§ 148 Besvarande av motion om ekonomiska konsekvenser av Internationella Engelska 
Skolans etablering i Härryda kommun 

§ 149 Besvarande av motion om pedagogiska konsekvenserna av Internationella Engelska 
Skolans etablering i Härryda kommun 

§ 150 Besvarande av motion om miljökonsekvenser av Internationella Engelska Skolans 
etablering i Härryda kommun 

§ 151 Besvarande av motion om kompetensförsörjnings konsekvenser av Internationella 
Engelska Skolans tablering i Härryda kommun 

§ 152 Besvarande av motion om skola 
§ 153 Besvarande av interpellation till kommunstyrelsens ordförande om Landvetter Södra 
§ 154 Besvarande av interpellation till HEAB:s ordförande om Landvetter Södra 
§ 155 Besvarande av interpellation - Mer statliga pengar till kommuner och regioner 
§ 156 Besvarande av interpellation till kommunstyrelsens ordförande - Hur väljs aktörer ut? 
§ 157 Remittering av inkomna medborgarförslag 

§ 158 
Avsägelse Lars Magnus Frisk (L) som ledamot i beredningen för framtidens välfärd 
och samhällsutveckling, ledamot i Goteborgsregionens förbundsfullmäktige och 
ersättare för kommunens ombud i Göta Älvs vattenvårdsförbund, samt fyllnadsval 
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§ 135        Dnr 2020KS362 

Verksamhetsbidrag - kompensation för föreningar och organisationer 
som drabbats ekonomiskt av coronaviruset  

  
Föreningsservice betalar två gånger per år ut verksamhetsbidrag till bidragsberättigade 
föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet. Eftersom verksamhetsbidraget delvis 
baseras på antalet aktivitetstillfällen finns risk för negativ ekonomisk påverkan på 
föreningslivet till följd av inställda aktiviteter under covid-19. 
 
För att motverka negativa konsekvenser föreslås att bidragsberättigade föreningar som söker 
verksamhetsbidrag för aktivitetstillfällen gjorda under första halvåret 2020 respektive andra 
halvåret 2020 garanteras samma bidragsnivå som utbetalats för motsvarande perioder 2019. 
 
Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad 29 april 2020. 
 
Välfärdsnämnden behandlade ärendet den 27 maj 2020 § 158.  
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 11 juni 2020 § 263. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsen och välfärdsnämndens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar om följande avsteg i reglerna för bidrag till föreningar: 
  

 Bidragsberättigade föreningar som söker verksamhetsbidrag för aktivitetstillfällen 
gjorda under första halvåret 2020 respektive andra halvåret 2020 garanteras samma 
bidragsnivå som utbetalats för motsvarande perioder 2019. 

 

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

Paragrafen är justerad 

5 / 68



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2020-08-20 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 136        Dnr 2018KS1054 

Besvarande av uppdrag om att bygga en tillgänglighetsanpassad 
badplats  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2018 i § 119 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
påbörja arbete med att bygga minst en tillgänglighetsanpassad badplats i kommunen. 
 
Under våren 2019 har en utredning om lämplig plats för tillgänglighetsanpassad badplats i 
Härryda kommun genomförts. Utredningen har utgått från Boverkets föreskrifter om 
tillgängliga platser och undersökte förutsättningarna på följande kommunala badplatser i 
kommunen; Hästeviken i Mölnlycke, Frökens Udde i Mölnlycke, Sjöholmen i Landvetter, 
Västra Nedsjön i Hindås, Rammsjön i Rävlanda samt Gingsjön i Hällingsjö. 
 
Utredningen fastställer badplatsernas olika förutsättningar och kostnad för 
tillgänglighetsanpassning. Investeringskostnad för tillgänglighetsanpassning är ca 150-615 
tkr. Driftkostnaden beräknas till ca 5 tkr per år där det finns behov att sätta upp portabel 
tillgänglighetsanpassad WC. Dessutom tillkommer kapitaltjänstkostnad. 
Investeringskostnaden för att tillgänglighetsanpassa en badplats är lägst i Gingsjön. 
 
För att skapa en bild av utbudet av tillgänglighetsanpassade badplatser i närområdet, dvs. 
grannkommuner, har en kartläggning gjorts. Kartläggningen konstaterar att det i 
grannkommunerna finns fyra tillgänglighetsanpassade badplatser i nära anslutning till 
kommungränsen. Utöver dessa finns även en tillgänglighetsanpassad badplats för havsbad vid 
Lilla Amundön i Göteborg. 
 
Från sektorn för teknik och förvaltningsstöd föreligger skrivelse daterad den 23 januari 2020. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 6 februari 2020 § 63. 
 
Kommunfullmäktiges behandling  
 
Yrkanden  
Ronny Sjöberg (C) yrkar med instämmande av Maria Kornevik Jakobsson (C), Steinar Walsö 
Kanstad (KP) och Per Vorberg (M) att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag 
att hantera frågan om byggnation av tillgänglighetsanpassad badplats i framtida budgetarbete 
och att föreliggande uppdrag är avslutat. 
 
Roland Jonsson (MP) yrkar att kommunfullmäktige återremitterar uppdraget till 
kommunstyrelsen och att kommunstyrelsen får uppdraget att påbörja att bygga minst en 
tillgänglighetsanpassad badplats i kommunen eftersom förvaltningen inte har utfört 
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uppdraget.  
 
Robert Langholz (S) yrkar att kommunfullmäktige beslutar färdigställa badplatsen i Gingsjön 
med tillgänglighetsanpassning, finansierat i majoritetens redan beslutade budget och att 
kommunfullmäktige beslutar iordningställa badplatsen vid Hästviken, finansierat under 
projektet att göra Råda Säteri till en attraktiv mötesplats. 
 
Propositionsordning  
Ordföranden redovisar att han först kommer ställa proposition på Roland Jonssons 
återremissyrkande och avgörande idag. Beslutar kommunfullmäktige att avgöra ärendet idag 
kommer han ställa proposition på kommunstyrelsens förslag, Ronny Sjöbergs yrkande och 
Robert Langholz yrkande. 
 
Kommunfullmäktige godkänner redovisad propositionsordning.  
  
Propositioner 
Återremiss 
Efter ställd proposition på Roland Jonssons återremissyrkande 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 Roland Jonssons 
återremissyrkande röstar Nej. Voteringen utfaller så att 36 ledamöter röstar Ja och 14 röstar 
Nej. Bilaga 1 voteringslista.  
 
Kommunfullmäktige har således beslutat avgöra ärendet idag. 
 
Kommunstyrelsens förslag, Ronny Sjöbergs och Robert Langholz yrkanden 
Efter ställd proposition på kommunstyrelsens förslag, Ronny Sjöbergs och Robert 
Langholz yrkanden finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat att bifalla Ronny 
Sjöbergs yrkande. 
 
Votering begäres. 
 
Ordföranden meddelar att Ronny Sjöbergs yrkande är huvudförslag.  
 
Motförslag 
Efter ställd proposition på kommunstyrelsens förslag och Robert Langholz yrkande finner 
ordföranden att kommunfullmäktige beslutat att Robert Langholz yrkande ska vara motförslag 
i huvudvoteringen.  
 
Huvudvotering 
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Följande voteringsproposition godkännes. 
 
Den som bifaller Ronny Sjöbergs yrkande röstar Ja. Den som bifaller Robert Langholz 
yrkande röstar Nej. Voteringen utfaller så att 35 ledamöter röstar Ja, 14 röstar Nej och 
1 avstår. Bilaga 2 voteringslista.  
  
Kommunfullmäktige har således beslutat enligt Ronny Sjöbergs yrkande.  
 

Beslut 

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att hantera frågan om byggnation av 
tillgänglighetsanpassad badplats i framtida budgetarbete och att föreliggande uppdrag är 
avslutat. 
 
Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), Lena Fredriksson (S), Björn Magnusson (S), Siw 
Hallbert (S), Jonas Andersson (S), Robert Langholz (S), Ulla-Karin Johansson (S), Rolf 
Westman (S), Mats Werner (S) och Roland Jonsson (MP).  
 

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

Paragrafen är justerad 
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Voteringslista: § 136 
Ärende: Besvarande av uppdrag om att bygga en tillgänglighetsanpassad badplats,  
2018KS1054 
 
Bilaga 1. Votering återremiss och avgörande idag 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ledamot X   
Evalotta Liljenzin (M), ledamot X   
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Hans Larsson (M), ledamot X   
Roger Nordman (M), ordförande X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Sven Karlsson (M), ledamot X   
Rickard Rosengren (M), ledamot X   
Kristina Andrén (M), ledamot X   
Gunnar Häggström (M), vice ordförande X   
Jan Andersson (M), ledamot X   
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot X   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
Gun Wågsjö (C), ledamot X   
Fredrik Mossmark (C), ledamot X   
David Dinsdale (L), ledamot X   
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot X   
Anders Halldén (L), ledamot X   
Anita Anger (L), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Cecilia Grebert Flatow (SP), ledamot X   
Lennart Winqvist (SP), ledamot X   
Brita Dermark (KP), ledamot X   
Steinar Walsö-Kanstad (KP), ledamot X   
Patrik Linde (S), ledamot  X  
Björn Magnusson (S), 2:e vice ordförande  X  
Siw Hallbert (S), ledamot  X  
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Mats Werner (S), ledamot  X  
Kerstin Sandberg (V), ledamot  X  
Bengt Andersson (V), ledamot X   
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Marie Strid (MP), ledamot  X  
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Marcus Berggren (MP), ledamot  X  
Ida Rosengren (MP), ledamot  X  
Boris Leimar (SD), ledamot X   
Peter Arvidsson (SD), ledamot X   
Nina Sjöstedt (SD), ledamot X   
Anders Johansson (SD), ledamot X   
Ingemar Lindblom (M), ersättare X   
Inger Axelsson (KD), ersättare X   
Lena Fredriksson (S), ersättare  X  
Jonas Andersson (S), ersättare  X  
Rolf Vestman (S), ersättare  X  
Bengt Hellgren (SD), ersättare X   
Natalija Löfgren (SD), ersättare X   
Inga-Lill Hellgren (SD), ersättare X   
Martin Tengfjord (SP), ersättare X   
Resultat 36 14 0 

Bilaga 2. Votering Ronny Sjöberg och Robert Langholz yrkande 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ledamot X   
Evalotta Liljenzin (M), ledamot X   
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Hans Larsson (M), ledamot X   
Roger Nordman (M), ordförande X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Sven Karlsson (M), ledamot X   
Rickard Rosengren (M), ledamot X   
Kristina Andrén (M), ledamot X   
Gunnar Häggström (M), vice ordförande X   
Jan Andersson (M), ledamot X   
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot X   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
Gun Wågsjö (C), ledamot X   
Fredrik Mossmark (C), ledamot X   
David Dinsdale (L), ledamot X   
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot X   
Anders Halldén (L), ledamot X   
Anita Anger (L), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Cecilia Grebert Flatow (SP), ledamot X   
Lennart Winqvist (SP), ledamot X   
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Brita Dermark (KP), ledamot X   
Steinar Walsö-Kanstad (KP), ledamot X   
Patrik Linde (S), ledamot  X  
Björn Magnusson (S), 2:e vice ordförande  X  
Siw Hallbert (S), ledamot  X  
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Mats Werner (S), ledamot  X  
Kerstin Sandberg (V), ledamot  X  
Bengt Andersson (V), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Marie Strid (MP), ledamot  X  
Marcus Berggren (MP), ledamot  X  
Ida Rosengren (MP), ledamot   X 
Boris Leimar (SD), ledamot X   
Peter Arvidsson (SD), ledamot X   
Nina Sjöstedt (SD), ledamot X   
Anders Johansson (SD), ledamot X   
Ingemar Lindblom (M), ersättare X   
Inger Axelsson (KD), ersättare X   
Lena Fredriksson (S), ersättare  X  
Jonas Andersson (S), ersättare  X  
Rolf Vestman (S), ersättare  X  
Bengt Hellgren (SD), ersättare X   
Natalija Löfgren (SD), ersättare X   
Inga-Lill Hellgren (SD), ersättare X   
Martin Tengfjord (SP), ersättare X   
Resultat 35 14 1 
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§ 137        Dnr 2019KS316 

Besvarande av motion om nya utbildningar i kommunen  

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

Beslut 

Kommunfullmäktige beslut i enlighet med kommunstyrelsen och välfärdsnämndens förslag 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelse daterad den 21 oktober 
2019 från sektorn för utbildning och kultur. 
 

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

Paragrafen är justerad 

12 / 68



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2020-08-20 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 138        Dnr 2019KS399 

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 
Peter Arvidsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Proposition 
Efter ställd proposition på kommunstyrelsens förslag finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutat enligt förslaget. 
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Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelse daterad 6 december 2019 
från sektorn för samhällsbyggnad. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 139        Dnr 2019KS282 

Besvarande av motion om IT-säkerhet  

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

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

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

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

konsekvensanalys. 
 
Förvaltningen har belyst frågan om det är förenligt med OSL och GDPR att kommunens e-
post ligger i Microsofts moln och konstaterar att det i dagsläget inte finns någon svensk 
domstol eller något EU-organ som tagit ställning till om det är förenligt med OSL respektive 
GDPR att ha en e-postlösning som ligger i Microsofts moln. 
 
Härryda kommun, tillsammans med hälften av landets kommuner, använder Microsofts 
Office 365 och därmed ligger e-posten i Microsofts moln. I kommunens policy för hantering 
av e-post står bland att sekretessuppgifter inte får förekomma i e-post och att personuppgifter 
ska hanteras varsamt. Förutom denna policy regleras även hantering av e-post i 
styrdokumenten ”Policy för informationssäkerhet” och ”Rutin för informationssäkerhet för 
medarbetare”. För att hantera e-post korrekt behöver tjänstemän och politiker känna till och 
följa vad som står i gällande styrdokument. 
 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) anser att rättsläget för molntjänster är oklart och för 
att stödja dess medlemmar har SKR bl.a. tagit fram vägledningar för molntjänster. I dessa 
vägledningar påpekar SKR bl. a. vikten av att informationsklassa den information som finns i 
molntjänsterna. SKR har själva tagit fram ett verktyg för detta som heter KLASSA. Härryda 
kommun använder sig av KLASSA och arbetet med att klassificera samtliga IT-system har 
påbörjats. 
 
Motionären föreslår att en utredning ska genomföras avseende ett antal punkter. 
Förvaltningen bedömer att det inte är nödvändigt att göra ytterligare utredningar än det som 
nu redovisas och föreslår därför att motionen avslås. Även om rättsläget är oklart om det är 
förenligt med OSL respektive GDPR att kommunens e-post ligger i Microsofts moln samt att 
cirka 25 % av Härryda kommuns system ligger i molnet gör förvaltningen bedömningen att 
tjänstemän och förtroendevalda politiker kan hantera e-post på ett korrekt och lagligt sätt 
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genom att följa vad som anges i styrdokumenten för informationssäkerhet. Härryda kommun 
följer utveckling på såväl regional som nationell nivå för att kunna genomföra erforderliga 
anpassningar. 
 
Från sektorn för teknik och förvaltningsstöd föreligger skrivelse daterad den 16 januari 2020. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 6 februari 2020 § 67. 
 
Kommunfullmäktiges behandling  
 
Yrkande 
Jonas Andersson (S) yrkar bifall till motionen.  
 
Proposition  
Efter ställd proposition på kommunstyrelsens förslag och Jonas Anderssons yrkande finner 
ordföranden att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. 
 
Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar Ja. Den som bifaller Jonas Anderssons 
yrkande röstar Nej. Voteringen utfaller så att 37 ledamöter röstar Ja och 13 röstar Nej. Bilaga 
3 voteringslista. 
 
Kommunfullmäktige har således beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelse daterad den 16 januari 
2020 från sektorn för teknik och förvaltningsstöd. 
 
Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), Lena Fredriksson (S), Björn Magnusson (S), Siw 
Hallbert (S), Jonas Andersson (S), Ulla-Karin Johansson (S), Robert Langholz (S), Rolf 
Vestman (S) och Mats Werner (S). 
 

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

Paragrafen är justerad 
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Voteringslista: § 139 
Ärende: Besvarande av motion om IT-säkerhet,  2019KS282 
 
Bilaga 3. Votering 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ledamot X   
Evalotta Liljenzin (M), ledamot X   
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Hans Larsson (M), ledamot X   
Roger Nordman (M), ordförande X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Sven Karlsson (M), ledamot X   
Rickard Rosengren (M), ledamot X   
Kristina Andrén (M), ledamot X   
Gunnar Häggström (M), vice ordförande X   
Jan Andersson (M), ledamot X   
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot X   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
Gun Wågsjö (C), ledamot X   
Fredrik Mossmark (C), ledamot X   
David Dinsdale (L), ledamot X   
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot X   
Anders Halldén (L), ledamot X   
Anita Anger (L), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Cecilia Grebert Flatow (SP), ledamot X   
Lennart Winqvist (SP), ledamot X   
Brita Dermark (KP), ledamot X   
Steinar Walsö-Kanstad (KP), ledamot X   
Patrik Linde (S), ledamot  X  
Björn Magnusson (S), 2:e vice ordförande  X  
Siw Hallbert (S), ledamot  X  
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Mats Werner (S), ledamot  X  
Kerstin Sandberg (V), ledamot  X  
Bengt Andersson (V), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Marie Strid (MP), ledamot  X  
Marcus Berggren (MP), ledamot X   
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Ida Rosengren (MP), ledamot X   
Boris Leimar (SD), ledamot X   
Peter Arvidsson (SD), ledamot X   
Nina Sjöstedt (SD), ledamot X   
Anders Johansson (SD), ledamot X   
Ingemar Lindblom (M), ersättare X   
Inger Axelsson (KD), ersättare X   
Lena Fredriksson (S), ersättare  X  
Jonas Andersson (S), ersättare  X  
Rolf Vestman (S), ersättare  X  
Bengt Hellgren (SD), ersättare X   
Natalija Löfgren (SD), ersättare X   
Inga-Lill Hellgren (SD), ersättare X   
Martin Tengfjord (SP), ersättare X   
Resultat 37 13 0 
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§ 140        Dnr 2019KS586 

Besvarande av motion rörande kust till kust banan  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 17 oktober 2019 § 145 att till kommunstyrelsen remittera 
motion från Boris Leimar (SD) rörande Kust- till kustbanan. I motionen konstateras att 
kommunen står inför flera utmaningar gällande kollektivtrafiken samt att planerna på 
utbyggnad av järnvägssystemet dröjer. Vidare anförs att Västra Götalandsregionen tagit fram 
ett förslag om en utbyggnad av nuvarande Kust- till kustbanan så att 30 minuters trafik mellan 
Göteborg och Borås skulle kunna fungera med relativt små åtgärder. Utifrån detta yrkar 
motionären att kommunen ska ta initiativ för att få till stånd 30 minuters trafik längs 
nuvarande Kust- till kustbana med stopp i kommunens större orter. 
 
För närvarande genomför Trafikverket en lokaliseringsutredning gällande Götalandsbanan på 
sträckan Almedal – Borås. Parallellt med lokaliseringsutredningen har Trafikverket 
återupptagit arbetet med en åtgärdsvalsstudie avseende Kust- till kustbanan. För att få en 
tydligare bild av banans möjligheter och behov av investeringar anser förvaltningen att 
resultatet av lokaliseringsutredningen och åtgärdsvalsstudien bör inväntas. Dessa kan i sin tur 
ligga till grund för kommunens fortsatta arbete avseende spårbunden trafik. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 10 januari 2020. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 5 mars 2020 § 107. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till skrivelse från sektorn för 
samhällsbyggnad daterad den 10 januari 2020. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 141        Dnr 2019KS692 

Besvarande av motion rörande fler antal familjer med försörjningsstöd  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2019 § 192 att till välfärdsnämnden 
remittera motion från Boris Leimar (SD) om fler familjer med försörjningsstöd. 
 
Motionären föreslår att kommunen utreder möjligheten att debitera staten för de olika bidrag 
som kommunen, inom ramen för försörjningsstöd, betalar ut till den som varit nyanländ i 
etablering efter dennes etablering. 
 
Kommuners rätt till ersättning för flyktingmottagande regleras i förordningen (1990:927) om 
statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. Etableringsinsatserna regleras i förordningen 
(2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Förvaltningen har utrett 
ärendet och finner att det saknas rättslig grund gällande möjligheten att få statlig ersättning för 
utbetalt försörjningsstöd efter etableringen. Därmed saknas nödvändig grund för sådan 
debitering som motionären föreslår. Det saknas således också grund för att vidare utreda 
förslaget om att separatredovisa kostnaderna för försörjningsstöd för nyanlända efter 
etableringstiden. 
 
Från sektorn för socialtjänst föreligger skrivelse daterad den 14 januari 2020. 
 
Välfärdsnämnden behandlade ärendet den 4 mars 2020 § 73. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 2 april 2020 § 156. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Yrkande 
Boris Leimar (SD) yrkar att kostnadsökningen för ökat försörjningsstöd för nyanlända efter 
upphört etableringsstöd separatredovisas. 
 
Proposition 
Efter ställd proposition på kommunstyrelsens förslag och Boris Leimars yrkande finner 
ordföranden att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsen och välfärdsnämndens förslag 
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Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till skrivelse daterad den 14 
januari 2020 från sektorn för socialtjänst. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 142        Dnr 2019KS585 

Besvarande av motion rörande "Välkomstbyggnad" i Mölnlycke  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 29 oktober 2019 § 585 att till kommunstyrelsen remittera 
motion från Boris Leimar (SD) gällande möjligheten till att bygga en så kallad 
välkomstbyggnad mellan Säterivägen och Säteriallén vid Råda säteri i Mölnlycke. I motionen 
föreslås att en utomstående entreprenör får bygga och driva ett hotell, som harmonierar med 
omkringliggande 1700-tals bebyggelse, på den mindre hästhagen längs Säterivägen. Hotellet 
skulle, enligt motionen, vara en välkomnande byggnad till Mölnlycke, utgöra underlag för 
restaurangen på Råda säteri, rädda kollektivtrafiken i området, vilket även gynnar 
hästintresserade ungdomar samt stärka Råda säteri som ett populärt turistmål i hela 
Göteborgsregionen. Utifrån detta yrkar motionären att kommunen utreder möjligheten till en 
utbyggnad enligt ovan med stort iakttagande av att byggnaden ska harmonisera med 
omgivande bebyggelse. 
 
Eftersom platsen som motionären föreslår för byggnation har ett högt kulturhistoriskt värde, 
är klassat som ett byggnadsminne och ingår i Rådasjöns naturreservat, anser förvaltningen 
inte att det är lämpligt att gå vidare med utredningar gällande förslaget. En välkomnande entré 
till Mölnlycke västerifrån bedöms kunna uppnås på annat sätt, exempelvis genom 
Mölnlyckemotets utformning och innehåll inom pågående detaljplanearbete med 
verksamheter som kontor, hotell och industri samt utformning av gator, dagvattendammar och 
bebyggelse i de västra delarna av Mölnlycke centrum. Inriktningen för området, antagen av 
kommunfullmäktige den 19 september 2019 § 121, är att Råda säteri ska bli ett "vardagsrum" 
för kommuninvånare och närboende. Det är viktigt att locka många besökare till området, 
men alltså inte i första hand genom att vara ett besöksmål för turister. Förvaltningen gör 
bedömningen att den inriktning för utveckling av Råda säteri som kommunfullmäktige 
beslutat om är fullgott för att sörja för en gynnsam utveckling av området. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 2 mars 2020. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 2 april 2020 § 157. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Yrkande 
Maria Kornevik Jakobsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Proposition 
Efter ställd proposition på kommunstyrelsens förslag finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutat enligt förslaget. 
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Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelse daterad 2 mars 2020 från 
sektorn för samhällsbyggnad. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 143        Dnr 2019KS676 

Besvarande av motion om energi- och klimatplan  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 14 november 2019 § 165 att till kommunstyrelsen 
remittera motion från Roland Jonsson (MP) om energi- och klimatplan. Motionären föreslår 
att kommunen tar fram en aktuell energi- och klimatplan som grundar sig på aktuella 
uppgifter. Motionären föreslår att planen ska vara tidsatt och innehålla ambitioner och 
åtgärder inom ett antal åtgärder, bland annat klimatutsläpp och resursanvändning, bryta 
fossilberoendet inom transporter och resor samt skapa alternativ till konsumtion och resurser. 
 
Härryda kommuns nuvarande energi- och klimatplan antogs av kommunfullmäktige den 23 
mars 2015 § 50. Energi- och klimatplanen är kommunens långsiktiga plan för att minska 
klimatpåverkan och sätter mål till 2020. Planen innehåller åtgärder fördelade över 
förvaltningen och berörda bolag och utgår från de tidigare energipolitiska inriktningsmålen 
och de politiska inriktningsmålen för miljö antagna av kommunfullmäktige. I samband med 
införandet av en ny styrmodell för Härryda kommun under 2019 har de tidigare politiska 
inriktningsmålen blivit inaktuella. Förvaltningen bedömer att den nuvarande planen behöver 
ses över och att en ny energi- och klimatplan för Härryda kommun arbetas fram inför 2021. 
 
Ett ärende om energi- och klimatplan för Härryda kommun behandlas på kommunstyrelsens 
sammanträde den 2 april 2020. Förvaltningen föreslår i skrivelsen att en ny energi- och 
klimatplan för Härryda kommun ska tas fram i enlighet med lagen (1977:439) om kommunal 
energiplanering och börjar gälla under 2021. Innehållet i planen utformas utifrån 
lagstiftningens krav samt den aktuella situationen i kommunen. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 27 februari 2020. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 2 april 2020 § 158. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Yrkanden 
Roland Jonsson (MP) yrkar bifall till motionen. 
 
Per Vorberg (M) yrkar med instämmande av Eva-Lotta Liljenzin (M) bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  
 
Proposition 
Efter ställd proposition på kommunstyrelsens förslag och Roland Jonssons yrkande finner 
ordföranden att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. 
 
Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar Ja. Den som bifaller Roland Jonssons 
yrkande röstar Nej. Voteringen utfaller så att 35 ledamöter röstar Ja och 15 röstar Nej. Bilaga 
4 voteringslista. 
 
Kommunfullmäktige har således beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 
  
 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till skrivelse från 
utvecklingsfunktionen daterad den 27 februari 2020. 
 

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

Paragrafen är justerad 

25 / 68



VOTERINGSLISTA 
Kommunfullmäktige 

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-08-20  

 

Voteringslista: § 143 
Ärende: Besvarande av motion om energi- och klimatplan,  2019KS676 
 
Bilaga 4. Votering 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ledamot X   
Evalotta Liljenzin (M), ledamot X   
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Hans Larsson (M), ledamot X   
Roger Nordman (M), ordförande X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Sven Karlsson (M), ledamot X   
Rickard Rosengren (M), ledamot X   
Kristina Andrén (M), ledamot X   
Gunnar Häggström (M), vice ordförande X   
Jan Andersson (M), ledamot X   
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot X   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
Gun Wågsjö (C), ledamot X   
Fredrik Mossmark (C), ledamot X   
David Dinsdale (L), ledamot X   
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot X   
Anders Halldén (L), ledamot X   
Anita Anger (L), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Cecilia Grebert Flatow (SP), ledamot X   
Lennart Winqvist (SP), ledamot X   
Brita Dermark (KP), ledamot X   
Steinar Walsö-Kanstad (KP), ledamot X   
Patrik Linde (S), ledamot  X  
Björn Magnusson (S), 2:e vice ordförande  X  
Siw Hallbert (S), ledamot  X  
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Mats Werner (S), ledamot  X  
Kerstin Sandberg (V), ledamot  X  
Bengt Andersson (V), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Marie Strid (MP), ledamot  X  
Marcus Berggren (MP), ledamot  X  
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Ida Rosengren (MP), ledamot  X  
Boris Leimar (SD), ledamot X   
Peter Arvidsson (SD), ledamot X   
Nina Sjöstedt (SD), ledamot X   
Anders Johansson (SD), ledamot X   
Ingemar Lindblom (M), ersättare X   
Inger Axelsson (KD), ersättare X   
Lena Fredriksson (S), ersättare  X  
Jonas Andersson (S), ersättare  X  
Rolf Vestman (S), ersättare  X  
Bengt Hellgren (SD), ersättare X   
Natalija Löfgren (SD), ersättare X   
Inga-Lill Hellgren (SD), ersättare X   
Martin Tengfjord (SP), ersättare X   
Resultat 35 15 0 
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§ 144        Dnr 2019KS666 

Besvarande av motion - Kommunfullmäktiges ledamöter, ersättare och 
ledamöter i nämnder och beredningar ska erhålla tidningen Dagens 
Samhälle  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 14 november 2019 § 165 att till kommunstyrelsen 
remittera motion från Mats Werner (S), Patrik Linde (S) och Siw Hallbert (S) om tidningen 
Dagens Samhälle. Motionärerna föreslår att kommunens valda politiker, såväl ordinarie 
ledamöter som ersättare, erhåller prenumeration på Sveriges Kommuner och Landstings 
medlemstidning Dagens Samhälle om de så önskar. 
 
Den 26 november 2018 § 470 delgavs kommunstyrelsen en skrivelse angående ekonomiskt 
stöd till Nysäters fritids- och intresseförening, inkommen den 5 november 2018. I samband 
med delgivningen beslutade kommunstyrelsen att bevilja Nysäters fritids- och 
intresseförening bidrag enligt skrivelsen samt att det skulle finansieras genom en reducering 
av kostnader för tidningen Dagens Samhälle. 
 
Till följd av kommunstyrelsens beslut från den 26 november 2018 § 470 finns 
prenumerationskostnader för tidningen Dagens Samhälle inte i budgetramarna för år 2020. 
Om kommunfullmäktige beslutar om att kommunfullmäktiges ledamöter, ersättare och 
ledamöter i nämnder och beredningar ska erhålla tidningen Dagens Samhälle enligt 
motionärernas förslag kan prenumerationskostnader inarbetas i budgetramarna för politisk 
verksamhet inför år 2021. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 27 februari 2020. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 2 april 2020 § 159. 
 
Kommunfullmäktiges behandling  
 
Yrkanden  
Mats Werner (S) yrkar med instämmande av Bengt Andersson (V) att ärendet återremitteras 
till kommunstyrelsen för att undersöka hur många ledamöter och ersättare som är intresserad 
av en prenumeration av tidningen Dagens samhälle i pappers, digital eller både och. 
 
Per Vorberg (M) yrkar med instämmande av Maria Kornevik Jakobsson (C) och David 
Dinsdale (L) bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning  
Ordföranden redovisar att han först kommer att ställa proposition på Mats Werners 
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återremissyrkande och avgörande idag. Beslutar kommunfullmäktige att avgöra ärendet idag 
kommer han ställa proposition på kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositioner 
 
Återremiss 
Efter ställd proposition på Mats Werners yrkande om återremiss och avgörande idag finner 
ordföranden att kommunfullmäktige beslutat avgöra ärendet idag.  
 
Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. 
 
Den som bifaller att ärendet avgöras idag röstar Ja. Den som bifaller att ärendet återremitteras 
röstar Nej. Voteringen utfaller så att 36 ledamöter röstar Ja, 11 röstar Nej och 3 avstår. Bilaga 
5 voteringslista. 
 
Kommunfullmäktige har således beslutat avgöra ärendet idag. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Efter ställd proposition på kommunstyrelsens förslag finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutat enligt förslaget. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 
Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), Lena Fredriksson (S), Björn Magnusson (S), Siw 
Hallbert (S), Jonas Andersson (S), Ulla-Karin Johansson (S), Robert Langholz (S), Rolf 
Vestman (S) och Mats Werner (S). 
 

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

Paragrafen är justerad 
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Voteringslista: § 144 
Ärende: Besvarande av motion - Kommunfullmäktiges ledamöter, ersättare och ledamöter i 
nämnder och beredningar ska erhålla tidningen Dagens Samhälle,  2019KS666 
 
Bilaga 5. Votering 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ledamot X   
Evalotta Liljenzin (M), ledamot X   
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Hans Larsson (M), ledamot X   
Roger Nordman (M), ordförande X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Sven Karlsson (M), ledamot X   
Rickard Rosengren (M), ledamot X   
Kristina Andrén (M), ledamot X   
Gunnar Häggström (M), vice ordförande X   
Jan Andersson (M), ledamot X   
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot X   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
Gun Wågsjö (C), ledamot X   
Fredrik Mossmark (C), ledamot X   
David Dinsdale (L), ledamot X   
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot X   
Anders Halldén (L), ledamot X   
Anita Anger (L), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Cecilia Grebert Flatow (SP), ledamot X   
Lennart Winqvist (SP), ledamot X   
Brita Dermark (KP), ledamot X   
Steinar Walsö-Kanstad (KP), ledamot X   
Patrik Linde (S), ledamot  X  
Björn Magnusson (S), 2:e vice ordförande  X  
Siw Hallbert (S), ledamot  X  
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Mats Werner (S), ledamot  X  
Kerstin Sandberg (V), ledamot  X  
Bengt Andersson (V), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot   X 
Marie Strid (MP), ledamot   X 
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Marcus Berggren (MP), ledamot X   
Ida Rosengren (MP), ledamot   X 
Boris Leimar (SD), ledamot X   
Peter Arvidsson (SD), ledamot X   
Nina Sjöstedt (SD), ledamot X   
Anders Johansson (SD), ledamot X   
Ingemar Lindblom (M), ersättare X   
Inger Axelsson (KD), ersättare X   
Lena Fredriksson (S), ersättare  X  
Jonas Andersson (S), ersättare  X  
Rolf Vestman (S), ersättare  X  
Bengt Hellgren (SD), ersättare X   
Natalija Löfgren (SD), ersättare X   
Inga-Lill Hellgren (SD), ersättare X   
Martin Tengfjord (SP), ersättare X   
Resultat 36 11 3 
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§ 145        Dnr 2020KS79 

Besvarande av motion om upphandling av el från vårt egna bolag  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 27 februari § 42 att till kommunstyrelsen remittera en 
motion från Patrik Linde (S), Ulla-Karin Johansson (S) och Robert Langholz (S) angående att 
kommunen ska upphandla el från Härryda Energi Elhandel AB. Motivet för förslaget är att 
kommunens egna bolag garanterar att den el man säljer är förnybar. 
 
Härryda kommun har idag upphandlat el genom förnyad konkurrensutsättning. Leverantör är 
Energi Sverige AB och det avtal som kommunen tecknat innebär att elen som levereras 
kommer från förnyelsebara energikällor. Vid framtida upphandlingar står det kommunen fritt 
att välja den miljöklassning av el man finner lämplig till det lägsta priset. 
 
I den av kommunfullmäktige antagna strategiska planen framgår att kommunen aktivt ska 
verka för att fler privata utförare ska leverera tjänster till den offentliga arenan. Vidare har 
kommunstyrelsen och välfärdsnämnden i sina verksamhetsplaner angivit att privata initiativ är 
välkomna inom alla områden och att de ekonomiska förutsättningarna ska vara så 
förutsägbara och rättvisa som möjligt. 
 
Sammanfattningsvis bedömer förvaltningen att möjligheten att köpa förnybar elenergi är goda 
med hjälp av befintligt regelverk vid upphandling. Vidare finns det en fungerande marknad 
som bör garantera bästa möjliga pris på elen vid upphandling. Slutligen har 
kommunfullmäktige och nämnder antagit styrdokument där man tydligt signalerat att 
konkurrensutsättning är önskvärt. 
 
Från ekonomi- och upphandlingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 25 mars 2020. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 29 april 2020 § 191. 
 
Kommunfullmäktiges behandling  
 
Yrkanden  
Mikael Johannison (M) yrkar med instämmande av Håkan Eriksson (KD) och Peter 
Arvidsson (SD) bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Robert Langholz (S) yrkar bifall till motionen. 
 
Proposition 
Efter ställd proposition på kommunstyrelsens förslag och Robert Langholz yrkande finner 
ordföranden att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. 
 
Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar Ja. Den som bifaller Robert Langholz 
yrkande röstar Nej. Voteringen utfaller så att 35 ledamöter röstar Ja, 14 röstar Nej och 
1 avstår. Bilaga 6 voteringslista. 
 
Kommunfullmäktige har således beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelse daterad den 25 mars 2020. 
 
Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), Lena Fredriksson (S), Björn Magnusson (S), Siw 
Hallbert (S), Jonas Andersson (S), Ulla-Karin Johansson (S), Robert Langholz (S), Rolf 
Vestman (S) och Mats Werner (S). 
 

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

Paragrafen är justerad 
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Voteringslista: § 145 
Ärende: Besvarande av motion om upphandling av el från vårt egna bolag,  2020KS79 
 
Bilaga 6. Votering 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ledamot X   
Evalotta Liljenzin (M), ledamot X   
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Hans Larsson (M), ledamot X   
Roger Nordman (M), ordförande X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Sven Karlsson (M), ledamot X   
Rickard Rosengren (M), ledamot X   
Kristina Andrén (M), ledamot X   
Gunnar Häggström (M), vice ordförande X   
Jan Andersson (M), ledamot X   
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot X   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
Gun Wågsjö (C), ledamot X   
Fredrik Mossmark (C), ledamot X   
David Dinsdale (L), ledamot X   
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot X   
Anders Halldén (L), ledamot X   
Anita Anger (L), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Cecilia Grebert Flatow (SP), ledamot X   
Lennart Winqvist (SP), ledamot X   
Brita Dermark (KP), ledamot X   
Steinar Walsö-Kanstad (KP), ledamot X   
Patrik Linde (S), ledamot  X  
Björn Magnusson (S), 2:e vice ordförande  X  
Siw Hallbert (S), ledamot  X  
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Mats Werner (S), ledamot  X  
Kerstin Sandberg (V), ledamot  X  
Bengt Andersson (V), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Marie Strid (MP), ledamot  X  
Marcus Berggren (MP), ledamot   X 
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Ida Rosengren (MP), ledamot  X  
Boris Leimar (SD), ledamot X   
Peter Arvidsson (SD), ledamot X   
Nina Sjöstedt (SD), ledamot X   
Anders Johansson (SD), ledamot X   
Ingemar Lindblom (M), ersättare X   
Inger Axelsson (KD), ersättare X   
Lena Fredriksson (S), ersättare  X  
Jonas Andersson (S), ersättare  X  
Rolf Vestman (S), ersättare  X  
Bengt Hellgren (SD), ersättare X   
Natalija Löfgren (SD), ersättare X   
Inga-Lill Hellgren (SD), ersättare X   
Martin Tengfjord (SP), ersättare X   
Resultat 35 14 1 
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§ 146        Dnr 2019KS672 

Besvarande av motion om profilklasser  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 11 november 2019 i § 165 att till välfärdsnämnden 
remittera en motion från Roland Jonsson (MP) och Marie Strid (MP) om profilklasser. 
Motionärerna yrkar att Förvaltningen ges i uppdrag att se över möjligheterna att bedriva 
profilklass i musik i samverkan mellan kulturskola och grundskola under de nya 
förutsättningarna med en ny timplan, att ge förslag på en utvecklad organisation för 
samarbetet, samt att ge förslag på vilken skola som ska föreslås ansvara för verksamheten. 
 
De senaste åren har grundskolan fått förändrade förutsättningar gällande nationell reglering av 
timplan, skolämnen samt fokus på likvärdig utbildning. Inför hösten 2019 ökades 
undervisningstiden för landets högstadieelever i matematik och idrott. För att inte öka 
undervisningstiden på totalen minskades elevens val i motsvarande omfattning på högstadiet. 
Elevens val är schemalagd tid i grundskolan vars innehåll eleven får styra över. De skolor 
som tidigare haft profilering har använt sig av elevens val. Minskningen av elevens val ligger 
till grund för att ingen av kommunens skolor i dagsläget har musikprofil som 
kommungemensamt alternativ. 
 
Skolans val är en annan möjlighet att förändra timplanen lokalt på skolan inom vissa ämnen. 
Skolans val innebär att antalet timmar för ett ämne kan minskas med högst 20 procent för att 
ge utrymme för profilering eller fördjupning i ett annat ämne. Det är varje skolas rektor som 
styr över eventuell fördelning beträffande skolans val. 
 
Under 2020 har Skolverket fått ett nytt uppdrag från regeringen att göra en översyn av 
timplanen i grundskolan. Kulturskolan arbetar i nära samverkan med kommunens skolor, 
bland annat genom olika projekt och rytmikundervisning i lägre åldrar. 
 
Förvaltningen bedömer att möjligheterna till profilering inom ramen för elevens val är 
begränsade utifrån nuvarande timplans utformning. Förvaltningen bedömer att en översyn av 
timplanen i Härryda kommun inte bör genomföras i nuläget då det pågår en översyn på 
nationell nivå under 2020. Förvaltningen bedömer att de möjligheter till lokala anpassningar 
av timplanen som finns inom ramen för skolans val bör utformas lokalt på varje skola och inte 
genom ett centralt beslut. Vidare görs bedömningen att det finns en god samverkan mellan 
kulturskolan och grundskolan i Härryda kommun. 
 
Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad den 26 februari 2020. 
 
Välfärdsnämnden behandlade ärendet den 1 april 2020 § 99. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 29 april 2020 § 192. 
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Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsen och välfärdsnämndens förslag 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelse daterad den 26 februari 
2020 från sektorn för utbildning och kultur. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 147        Dnr 2019KS723 

Besvarande av motion om juridiska konsekvenserna av Internationella 
Engelska Skolans etablering i Härryda kommun  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2019 i §192 att till kommunstyrelsen 
remittera en motion från Jonas Andersson (S), Oskar Sköld (S) och Ulrika Öst (S) om 
juridiska konsekvenserna av Internationella Engelska Skolans etablering i Härryda kommun. 
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige låter utreda vilken påverkan en etablering av 
IES har för övriga skolor i närområdet, lagligheten i att ett skolföretag erbjuds en tomt eller 
om de måste utbjudas under fri konkurrens samt vem som kommer att äga skolan. 
Motionärerna anför även att en sådan utredning måste ske innan frågan om tilldelning av 
kommunal mark till Internationella Engelska Skolan eller annan intressent kan initieras. 
 
Kommuner har i fråga om försäljningar och köp av fast egendom att beakta kommunallagens 
regler om bl.a. kompetens, vari ingår ett förbud att ge understöd åt enskild utan stöd av lag, 2 
kap. 1 § kommunallagen (2017:725), förbudet att ge individuellt inriktat näringslivsstöd om 
det inte föreligger synnerliga skäl för det enligt 2 kap. 8 §. I praktiken har kommuner en 
avsevärd frihet att i sin verksamhet försälja och köpa fast egendom. Vid försäljning och köp 
av fast egendom är lagen om offentlig upphandling inte tillämplig så länge som försäljningen 
sker till marknadsmässiga villkor. I detta fall kommer ett marknadsmässigt pris säkerställas 
genom en opartisk värderare och då måste inte tomterna utbjudas under fri konkurrens. 
 
Förvaltningen anser att det inte är möjligt att i nuläget göra en bedömning av vilken påverkan 
som en etablering av Internationella Engelska Skolan kommer att ha på övriga skolor i 
närområdet. Kommunstyrelsen har prövat ärendet om planbesked i enlighet med 
bestämmelserna i plan- och bygglagen (2010:900) och kommunallagens bestämmelser 
gällande frågan om kommunal mark. 
 
Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad den 6 februari 2020. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 29 april 2020 § 193. 
 
Kommunfullmäktiges behandling  
 
Yrkanden  
Patrik Linde (S) yrkar bifall till motionen. 
 
Proposition 
Efter ställd proposition på kommunstyrelsens förslag och Patrik Lindes yrkande finner 
ordföranden att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. 
 
Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar Ja. Den som bifaller Patrik Lindes 
yrkande röstar Nej. Voteringen utfaller så att 35 ledamöter röstar Ja och 15 röstar Nej. Bilaga 
7 voteringslista. 
 
Kommunfullmäktige har således beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelsen daterad den 6 februari 
2020 från sektorn för utbildning och kultur. 
 
Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), Lena Fredriksson (S), Björn Magnusson (S), Siw 
Hallbert (S), Jonas Andersson (S), Ulla-Karin Johansson (S), Robert Langholz (S), Rolf 
Vestman (S), Mats Werner (S), Kerstin Sandberg (V), Bengt Andersson (V), Marie Strid 
(MP), Marcus Berggren (MP) och Ida Rosengren (MP). 
 

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

Paragrafen är justerad 
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Voteringslista: § 147 
Ärende: Besvarande av motion om juridiska konsekvenserna av Internationella Engelska 
Skolans etablering i Härryda kommun,  2019KS723 
 
Bilaga 7. Votering 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ledamot X   
Evalotta Liljenzin (M), ledamot X   
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Hans Larsson (M), ledamot X   
Roger Nordman (M), ordförande X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Sven Karlsson (M), ledamot X   
Rickard Rosengren (M), ledamot X   
Kristina Andrén (M), ledamot X   
Gunnar Häggström (M), vice ordförande X   
Jan Andersson (M), ledamot X   
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot X   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
Gun Wågsjö (C), ledamot X   
Fredrik Mossmark (C), ledamot X   
David Dinsdale (L), ledamot X   
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot X   
Anders Halldén (L), ledamot X   
Anita Anger (L), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Cecilia Grebert Flatow (SP), ledamot X   
Lennart Winqvist (SP), ledamot X   
Brita Dermark (KP), ledamot X   
Steinar Walsö-Kanstad (KP), ledamot X   
Patrik Linde (S), ledamot  X  
Björn Magnusson (S), 2:e vice ordförande  X  
Siw Hallbert (S), ledamot  X  
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Mats Werner (S), ledamot  X  
Kerstin Sandberg (V), ledamot  X  
Bengt Andersson (V), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Marie Strid (MP), ledamot  X  
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Marcus Berggren (MP), ledamot  X  
Ida Rosengren (MP), ledamot  X  
Boris Leimar (SD), ledamot X   
Peter Arvidsson (SD), ledamot X   
Nina Sjöstedt (SD), ledamot X   
Anders Johansson (SD), ledamot X   
Ingemar Lindblom (M), ersättare X   
Inger Axelsson (KD), ersättare X   
Lena Fredriksson (S), ersättare  X  
Jonas Andersson (S), ersättare  X  
Rolf Vestman (S), ersättare  X  
Bengt Hellgren (SD), ersättare X   
Natalija Löfgren (SD), ersättare X   
Inga-Lill Hellgren (SD), ersättare X   
Martin Tengfjord (SP), ersättare X   
Resultat 35 15 0 
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§ 148        Dnr 2019KS726 

Besvarande av motion om ekonomiska konsekvenser av Internationella 
Engelska Skolans etablering i Härryda kommun  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2019 i §192 att till kommunstyrelsen 
remittera en motion från Robert Langholz (S) och Gunilla Wathne (S) om ekonomiska 
konsekvenser av Internationella Engelska Skolans etablering i Härryda kommun. 
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige låter utreda hur en eventuell etablering 
påverkar kommunens kostnader bland annat för skolskjuts, vilka medel som kommunen 
behöver tillskjuta och vilka kostnader som kan uppstå om IES lägger ner sin verksamhet. 
Motionärerna anför även att en sådan utredning måste ske innan frågan om tilldelning av 
kommunal mark till Internationella Engelska Skolan eller annan intressent kan initieras. 
 
Kostnader 
En fristående skolas kostnader för att bedriva verksamhet är ingenting som lägeskommunen 
prövar. Fristående skolor erhåller bidrag för varje elev från hemkommunen. Bidraget till 
fristående grundskolor, fritidshem och förskoleklasser ska beräknas efter samma grunder som 
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande 
slag. Kommunens budget för verksamheten det kommande året ligger till grund för bidraget. 
 
Kostnader för skolskjuts 
Det är inte möjligt att nu bedöma eventuella kostnader för skolskjuts då det påverkas av 
många olika faktorer som idag inte är kända. 
 
Kostnader för ett eventuellt kommunalt återköp 
Kommunen är skyldig att tillhandahålla skola för kommuninvånarna även i den händelse en 
fristående skola av någon anledning avvecklas. Det är inte möjligt att nu bedöma ett sådant 
scenario då det påverkas av olika faktorer som idag inte är kända. 
 
Förvaltningen bedömer att en utredning i enlighet med motionärernas förslag inte är möjlig att 
genomföra i detta skede. Det är inte möjligt att beräkna kostnaderna som efterfrågas i 
motionen, då det beror på söktryck och andra omständigheter som idag inte är kända och som 
därför inte går att beräkna på ett trovärdigt sätt. 
 
Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad den 18 februari 2020. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 29 april 2020 § 194. 
  
Kommunfullmäktiges behandling  
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2020-08-20 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Yrkanden  
Robert Langholz (S) yrkar med instämmande av Siw Hallbert (S) och Ida Rosengren (MP) 
bifall till motionen. 
 
Eva-Lotta Liljenzin (M) yrkar med instämmande av Per Vorberg (M) och Maria Kornevik 
Jakobsson (C) bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Proposition 
Efter ställd proposition på kommunstyrelsens förslag och Robert Langholz yrkande finner 
ordföranden att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. 
 
Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar Ja. Den som bifaller Robert Langholz 
yrkande röstar Nej. Voteringen utfaller så att 35 ledamöter röstar Ja och 15 röstar Nej. Bilaga 
8 voteringslista. 
 
Kommunfullmäktige har således beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelsen daterad den 18 februari 
2020 från sektorn för utbildning och kultur. 
 
Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), Lena Fredriksson (S), Björn Magnusson (S), Siw 
Hallbert (S), Jonas Andersson (S), Ulla-Karin Johansson (S), Robert Langholz (S), Rolf 
Vestman (S), Mats Werner (S), Kerstin Sandberg (V), Bengt Andersson (V), Marie Strid 
(MP) och Ida Rosengren (MP). 
 

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

Paragrafen är justerad 
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Kommunfullmäktige 

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-08-20  

 

Voteringslista: § 148 
Ärende: Besvarande av motion om ekonomiska konsekvenser av Internationella Engelska 
Skolans etablering i Härryda kommun,  2019KS726 
 
Bilaga 8. Votering 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ledamot X   
Evalotta Liljenzin (M), ledamot X   
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Hans Larsson (M), ledamot X   
Roger Nordman (M), ordförande X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Sven Karlsson (M), ledamot X   
Rickard Rosengren (M), ledamot X   
Kristina Andrén (M), ledamot X   
Gunnar Häggström (M), vice ordförande X   
Jan Andersson (M), ledamot X   
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot X   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
Gun Wågsjö (C), ledamot X   
Fredrik Mossmark (C), ledamot X   
David Dinsdale (L), ledamot X   
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot X   
Anders Halldén (L), ledamot X   
Anita Anger (L), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Cecilia Grebert Flatow (SP), ledamot X   
Lennart Winqvist (SP), ledamot X   
Brita Dermark (KP), ledamot X   
Steinar Walsö-Kanstad (KP), ledamot X   
Patrik Linde (S), ledamot  X  
Björn Magnusson (S), 2:e vice ordförande  X  
Siw Hallbert (S), ledamot  X  
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Mats Werner (S), ledamot  X  
Kerstin Sandberg (V), ledamot  X  
Bengt Andersson (V), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Marie Strid (MP), ledamot  X  
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Kommunfullmäktige 

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-08-20  

 

Marcus Berggren (MP), ledamot  X  
Ida Rosengren (MP), ledamot  X  
Boris Leimar (SD), ledamot X   
Peter Arvidsson (SD), ledamot X   
Nina Sjöstedt (SD), ledamot X   
Anders Johansson (SD), ledamot X   
Ingemar Lindblom (M), ersättare X   
Inger Axelsson (KD), ersättare X   
Lena Fredriksson (S), ersättare  X  
Jonas Andersson (S), ersättare  X  
Rolf Vestman (S), ersättare  X  
Bengt Hellgren (SD), ersättare X   
Natalija Löfgren (SD), ersättare X   
Inga-Lill Hellgren (SD), ersättare X   
Martin Tengfjord (SP), ersättare X   
Resultat 35 15 0 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2020-08-20 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 149        Dnr 2019KS722 

Besvarande av motion om pedagogiska konsekvenserna av 
Internationella Engelska Skolans etablering i Härryda kommun  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2019 i §192 att till kommunstyrelsen 
remittera en motion från Siw Hallbert (S) och Bajwa Varinder (S) om Pedagogiska 
konsekvenserna av Internationella Engelska Skolans etablering i Härryda kommun. 
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige låter utreda vilka pedagogiska konsekvenser 
undervisning på engelska har för eleverna, hur näringslivets behov av skola med undervisning 
på engelska ser ut i kommunen samt hur antagning till senare studier och övriga skolors 
betygsättning kan komma att påverkas. Motionärerna anför även att en sådan utredning måste 
ske innan frågan om tilldelning av kommunal mark till Internationella Engelska Skolan eller 
annan intressent kan initieras. 
 
Pedagogiska konsekvenser 
Förvaltningen har inte genomfört utredning av effekter eller nyttan av undervisning på 
engelska för elever med engelska som modersmål i enlighet med frågeställningen i motionen. 
 
Näringslivets behov av undervisning på engelska 
Förvaltningen har inte genomfört en studie av behovet av en skola med undervisning på 
engelska, även om det till näringslivsenheten inom förvaltningen inkommit förfrågningar om 
skolor med internationell profil. 
 
Påverkan av antagning till senare studier 
Skolinspektionen har tillsyn över betygsättning på såväl kommunala som fristående skolor. 
 
Förvaltningens bedömning är att det är den huvudman som ansöker om att starta fristående 
skola som ska redovisa till Skolinspektionen vilket elevunderlag som finns för att bedriva en 
skola med undervisning som till hälften bedrivs på engelska. Vidare bedömer förvaltningen 
att det är Skolinspektionen som i egenskap av tillsynsmyndighet har att granska undervisning 
och betygsättning på fristående skolor. 
 
Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad den 6 februari 2020. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 29 april 2020 § 195. 
 
Kommunfullmäktiges behandling  
 
Yrkanden  
Siw Hallbert (S) yrkar med instämmande av Marie Strid (MP), Patrik Linde (S) och Mats 
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Werner (S) bifall till motionen. 
 
Fredrik Mossmark (C) yrkar med instämmande av Per Vorberg (M), Maria Kornevik 
Jakobsson (C), David Dinsdale (L) och Sven Karlsson (M) bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Proposition 
Efter ställd proposition på kommunstyrelsens förslag och Siw Hallberts yrkande finner 
ordföranden att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. 
 
Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar Ja. Den som bifaller Robert Langholz 
yrkande röstar Nej. Voteringen utfaller så att 35 ledamöter röstar Ja och 15 röstar Nej. Bilaga 
9 voteringslista. 
 
Kommunfullmäktige har således beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 
  
 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelsen daterad den 6 februari 
2020 från sektorn för utbildning och kultur. 
 
Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), Lena Fredriksson (S), Björn Magnusson (S), Siw 
Hallbert (S), Jonas Andersson (S), Ulla-Karin Johansson (S), Robert Langholz (S), Rolf 
Vestman (S), Mats Werner (S), Kerstin Sandberg (V), Bengt Andersson (V), Marie Strid 
(MP) och Ida Rosengren (MP). 
 

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

Paragrafen är justerad 
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Kommunfullmäktige 

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-08-20  

 

Voteringslista: § 149 
Ärende: Besvarande av motion om pedagogiska konsekvenserna av Internationella Engelska 
Skolans etablering i Härryda kommun,  2019KS722 
 
Bilaga 9. Votering 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ledamot X   
Evalotta Liljenzin (M), ledamot X   
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Hans Larsson (M), ledamot X   
Roger Nordman (M), ordförande X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Sven Karlsson (M), ledamot X   
Rickard Rosengren (M), ledamot X   
Kristina Andrén (M), ledamot X   
Gunnar Häggström (M), vice ordförande X   
Jan Andersson (M), ledamot X   
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot X   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
Gun Wågsjö (C), ledamot X   
Fredrik Mossmark (C), ledamot X   
David Dinsdale (L), ledamot X   
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot X   
Anders Halldén (L), ledamot X   
Anita Anger (L), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Cecilia Grebert Flatow (SP), ledamot X   
Lennart Winqvist (SP), ledamot X   
Brita Dermark (KP), ledamot X   
Steinar Walsö-Kanstad (KP), ledamot X   
Patrik Linde (S), ledamot  X  
Björn Magnusson (S), 2:e vice ordförande  X  
Siw Hallbert (S), ledamot  X  
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Mats Werner (S), ledamot  X  
Kerstin Sandberg (V), ledamot  X  
Bengt Andersson (V), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Marie Strid (MP), ledamot  X  
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Kommunfullmäktige 
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Marcus Berggren (MP), ledamot  X  
Ida Rosengren (MP), ledamot  X  
Boris Leimar (SD), ledamot X   
Peter Arvidsson (SD), ledamot X   
Nina Sjöstedt (SD), ledamot X   
Anders Johansson (SD), ledamot X   
Ingemar Lindblom (M), ersättare X   
Inger Axelsson (KD), ersättare X   
Lena Fredriksson (S), ersättare  X  
Jonas Andersson (S), ersättare  X  
Rolf Vestman (S), ersättare  X  
Bengt Hellgren (SD), ersättare X   
Natalija Löfgren (SD), ersättare X   
Inga-Lill Hellgren (SD), ersättare X   
Martin Tengfjord (SP), ersättare X   
Resultat 35 15 0 
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2020-08-20 
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§ 150        Dnr 2019KS724 

Besvarande av motion om miljökonsekvenser av Internationella 
Engelska Skolans etablering i Härryda kommun  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2019 i § 192 att till kommunstyrelsen 
remittera en motion från Lena Fredriksson (S) och Ulla-Karin Johansson (S) om 
miljökonsekvenser av Internationella Engelska Skolans etablering i Härryda kommun. 
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige låter utreda hur trafiksäkerheten kan påverkas, 
hur skolmiljön kan påverkas under byggtiden samt hur miljön i Mölnlycke kan påverkas. 
Motionärerna anför även att en sådan utredning måste ske innan frågan om tilldelning av 
kommunal mark till Internationella Engelska Skolan eller annan intressent kan initieras. 
  
Vid planläggning med detaljplan genomför förvaltningen ett antal utredningar. Vilka 
utredningar som är aktuella beror på platsens förutsättningar. När det gäller Internationella 
Engelska Skolan kommer en trafikutredning tas fram samt troligen även dagvattenutredning, 
geoteknisk utredning och eventuellt en fördjupad naturvärdesinventering. Eventuellt kommer 
fler utredningar tas fram beroende på vilka frågor som aktualiseras under 
detaljplaneprocessen. I trafikutredningen kommer ingå utredning av dimensionering av 
trafikinfrastruktur och utredning av parkeringsfrågan. Generellt ingår kartläggning av 
befintliga situationer och förslag på åtgärder och planbestämmelser i de utredningar som tas 
fram. 
  
Förvaltningens bedömning är att utredningar av bland annat trafiksituation och miljöaspekter 
kommer att genomföras i samband med detaljplaneprocessen. 
 
Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad den 6 februari 2020. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 29 april 2020 § 196. 
 
Kommunfullmäktiges behandling  
 
Yrkanden  
Ulla-Karin Johansson (S) yrkar med instämmande av Ida Rosengren (MP) bifall till motionen. 
 
Per Vorberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Proposition 
Efter ställd proposition på kommunstyrelsens förslag och Ulla-Karin Johanssons 
yrkande finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 
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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 35 ledamöter röstar Ja och 15 röstar Nej. Bilaga 
10 voteringslista. 
 
Kommunfullmäktige har således beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelsen daterad den 6 februari 
2020 från sektorn för utbildning och kultur. 
 
Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), Lena Fredriksson (S), Björn Magnusson (S), Siw 
Hallbert (S), Jonas Andersson (S), Ulla-Karin Johansson (S), Robert Langholz (S), Rolf 
Vestman (S), Mats Werner (S), Kerstin Sandberg (V), Bengt Andersson (V), Marie Strid 
(MP) och Ida Rosengren (MP). 
 

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

Paragrafen är justerad 
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Sammanträdesdatum  
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Voteringslista: § 150 
Ärende: Besvarande av motion om miljökonsekvenser av Internationella Engelska Skolans 
etablering i Härryda kommun,  2019KS724 
 
Bilaga 10. Votering 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ledamot X   
Evalotta Liljenzin (M), ledamot X   
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Hans Larsson (M), ledamot X   
Roger Nordman (M), ordförande X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Sven Karlsson (M), ledamot X   
Rickard Rosengren (M), ledamot X   
Kristina Andrén (M), ledamot X   
Gunnar Häggström (M), vice ordförande X   
Jan Andersson (M), ledamot X   
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot X   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
Gun Wågsjö (C), ledamot X   
Fredrik Mossmark (C), ledamot X   
David Dinsdale (L), ledamot X   
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot X   
Anders Halldén (L), ledamot X   
Anita Anger (L), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Cecilia Grebert Flatow (SP), ledamot X   
Lennart Winqvist (SP), ledamot X   
Brita Dermark (KP), ledamot X   
Steinar Walsö-Kanstad (KP), ledamot X   
Patrik Linde (S), ledamot  X  
Björn Magnusson (S), 2:e vice ordförande  X  
Siw Hallbert (S), ledamot  X  
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Mats Werner (S), ledamot  X  
Kerstin Sandberg (V), ledamot  X  
Bengt Andersson (V), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Marie Strid (MP), ledamot  X  
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Marcus Berggren (MP), ledamot  X  
Ida Rosengren (MP), ledamot  X  
Boris Leimar (SD), ledamot X   
Peter Arvidsson (SD), ledamot X   
Nina Sjöstedt (SD), ledamot X   
Anders Johansson (SD), ledamot X   
Ingemar Lindblom (M), ersättare X   
Inger Axelsson (KD), ersättare X   
Lena Fredriksson (S), ersättare  X  
Jonas Andersson (S), ersättare  X  
Rolf Vestman (S), ersättare  X  
Bengt Hellgren (SD), ersättare X   
Natalija Löfgren (SD), ersättare X   
Inga-Lill Hellgren (SD), ersättare X   
Martin Tengfjord (SP), ersättare X   
Resultat 35 15 0 
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§ 151        Dnr 2019KS725 

Besvarande av motion om kompetensförsörjnings konsekvenser av 
Internationella Engelska Skolans tablering i Härryda kommun  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2019 i §192 att till kommunstyrelsen 
remittera en motion från Mats Werner (S) och Patrik Linde (S) om 
kompetensförsörjningskonsekvenser av Internationella Engelska Skolans etablering i Härryda 
kommun. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige låter utreda hur en eventuell 
etablering påverkar möjligheterna att rekrytera lärare och annan personal till kommunens 
skolor. Motionärerna anför även att en sådan utredning måste ske innan frågan om tilldelning 
av kommunal mark till Internationella Engelska Skolan eller annan intressent kan initieras. 
 
Möjligheter att rekrytera personal påverkas av flera faktorer exempelvis det aktuella 
konjunkturläget samt antal lärare som utbildas. En eventuell etablering av Internationella 
Engelska Skolan ligger så långt fram i tiden att förvaltningen inte har möjlighet att utreda hur 
möjligheter till rekrytering kommer att vara vid den aktuella tidpunkten. 
 
Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad den 18 februari 2020. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 29 april 2020 § 197. 
 
Kommunfullmäktiges behandling  
 
Yrkanden  
Patrik Linde (S) yrkar med instämmande av Marie Strid (MP) bifall till motionen. 
 
Eva-Lotta Liljenzin (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Proposition 
Efter ställd proposition på kommunstyrelsens förslag och Patrik Lindes yrkande finner 
ordföranden att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. 
 
Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar Ja. Den som bifaller Patrik Lindes 
yrkande röstar Nej. Voteringen utfaller så att 35 ledamöter röstar Ja och 15 röstar Nej. Bilaga 
11 voteringslista. 
 
Kommunfullmäktige har således beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelse daterad den 18 februari 
2020 från sektorn för utbildning och kultur. 
 
Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), Lena Fredriksson (S), Björn Magnusson (S), Siw 
Hallbert (S), Jonas Andersson (S), Ulla-Karin Johansson (S), Robert Langholz (S), Rolf 
Vestman (S), Mats Werner (S), Kerstin Sandberg (V), Bengt Andersson (V), Marie Strid 
(MP) och Ida Rosengren (MP). 
 

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

Paragrafen är justerad 
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Voteringslista: § 151 
Ärende: Besvarande av motion om kompetensförsörjnings konsekvenser av Internationella 
Engelska Skolans tablering i Härryda kommun,  2019KS725 
 
Bilaga 11. Votering 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ledamot X   
Evalotta Liljenzin (M), ledamot X   
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Hans Larsson (M), ledamot X   
Roger Nordman (M), ordförande X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Sven Karlsson (M), ledamot X   
Kristina Andrén (M), ledamot X   
Gunnar Häggström (M), vice ordförande X   
Jan Andersson (M), ledamot X   
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot X   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
Gun Wågsjö (C), ledamot X   
Fredrik Mossmark (C), ledamot X   
David Dinsdale (L), ledamot X   
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot X   
Anders Halldén (L), ledamot X   
Anita Anger (L), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Cecilia Grebert Flatow (SP), ledamot X   
Lennart Winqvist (SP), ledamot X   
Brita Dermark (KP), ledamot X   
Steinar Walsö-Kanstad (KP), ledamot X   
Patrik Linde (S), ledamot  X  
Björn Magnusson (S), 2:e vice ordförande  X  
Siw Hallbert (S), ledamot  X  
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Mats Werner (S), ledamot  X  
Kerstin Sandberg (V), ledamot  X  
Bengt Andersson (V), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Marie Strid (MP), ledamot  X  
Marcus Berggren (MP), ledamot  X  
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Ida Rosengren (MP), ledamot  X  
Boris Leimar (SD), ledamot X   
Peter Arvidsson (SD), ledamot X   
Nina Sjöstedt (SD), ledamot X   
Anders Johansson (SD), ledamot X   
Ingemar Lindblom (M), ersättare X   
Bengt Johansson (M), ersättare X   
Inger Axelsson (KD), ersättare X   
Lena Fredriksson (S), ersättare  X  
Jonas Andersson (S), ersättare  X  
Rolf Vestman (S), ersättare  X  
Bengt Hellgren (SD), ersättare X   
Natalija Löfgren (SD), ersättare X   
Inga-Lill Hellgren (SD), ersättare X   
Martin Tengfjord (SP), ersättare X   
Resultat 35 15 0 
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§ 152        Dnr 2019KS731 

Besvarande av motion om skola  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2019 i § 192 att till välfärdsnämnden 
remittera en motion från Marie Strid (MP) och Roland Jonsson (MP) om skola. Motionärerna 
yrkar på att kommunfullmäktige beslutar att etableringen av en ny skola bordläggs tills 
välfärdsnämnden på grundval av förvaltningens faktaunderlag, konsekvens- och riskanalyser 
kan komma med en faktabaserad rekommendation kring: 

 var det finns behov av nya skolor i kommunen 
 vilka årskullar och vilka elever 
 vilken verksamhetsform som är mest lämplig 

  
Behovet av nya skolor i kommunen framgår av den årliga lokalresursplan som antas i 
samband med budget/plan. Lokalresursplanen utgår bland annat från befolkningsprognosen. 
Förvaltningens bedömning är att motionärernas yrkande, avseende faktabaserad 
rekommendation om behov av nya skolor och för vilka årskullar behov finns, ingår i 
lokalresursplanen. Det ankommer inte på förvaltningen att bedöma vilken verksamhetsform 
som är mest lämplig. Det finns i dagsläget inget ärende att bordlägga i enlighet med 
motionärernas yrkande, varför förvaltningen föreslår att motionen avslås. 
 
Välfärdsnämnden behandlade ärendet den 28 april 2020 § 135. 
 
Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad den 6 februari 2020. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 29 maj 2020 § 241. 
  
Kommunfullmäktiges behandling  
 
Yrkanden  
Marie Strid (MP) yrkar med instämmande av Patrik Linde (S) och Robert Langholz (S) bifall 
till motionen. 
 
Per Vorberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Proposition 
Efter ställd proposition på kommunstyrelsens förslag och Marie Strids yrkande finner 
ordföranden att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. 
 
Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar Ja. Den som bifaller Marie 
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Strids yrkande röstar Nej. Voteringen utfaller så att 35 ledamöter röstar Ja och 15 röstar Nej. 
Bilaga 12 voteringslista. 
 
Kommunfullmäktige har således beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsen och välfärdsnämndens förslag 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelse daterad den 6 februari 
2020 från sektorn för utbildning och kultur. 
 
Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), Lena Fredriksson (S), Björn Magnusson (S), Siw 
Hallbert (S), Jonas Andersson (S), Ulla-Karin Johansson (S), Robert Langholz (S), Rolf 
Vestman (S), Mats Werner (S), Kerstin Sandberg (V), Bengt Andersson (V) och Ida 
Rosengren (MP). 
 
Mot beslutet reserverar sig skriftligen Roland Jonsson (MP), bilaga 13. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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VOTERINGSLISTA 
Kommunfullmäktige 

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-08-20  

 

Voteringslista: § 152 
Ärende: Besvarande av motion om skola,  2019KS731 
 
Bilaga 12. Votering 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ledamot X   
Evalotta Liljenzin (M), ledamot X   
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Hans Larsson (M), ledamot X   
Roger Nordman (M), ordförande X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Sven Karlsson (M), ledamot X   
Kristina Andrén (M), ledamot X   
Gunnar Häggström (M), vice ordförande X   
Jan Andersson (M), ledamot X   
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot X   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
Gun Wågsjö (C), ledamot X   
Fredrik Mossmark (C), ledamot X   
David Dinsdale (L), ledamot X   
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot X   
Anders Halldén (L), ledamot X   
Anita Anger (L), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Cecilia Grebert Flatow (SP), ledamot X   
Lennart Winqvist (SP), ledamot X   
Brita Dermark (KP), ledamot X   
Steinar Walsö-Kanstad (KP), ledamot X   
Patrik Linde (S), ledamot  X  
Björn Magnusson (S), 2:e vice ordförande  X  
Siw Hallbert (S), ledamot  X  
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Mats Werner (S), ledamot  X  
Kerstin Sandberg (V), ledamot  X  
Bengt Andersson (V), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Marie Strid (MP), ledamot  X  
Marcus Berggren (MP), ledamot  X  
Ida Rosengren (MP), ledamot  X  
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Boris Leimar (SD), ledamot X   
Peter Arvidsson (SD), ledamot X   
Nina Sjöstedt (SD), ledamot X   
Anders Johansson (SD), ledamot X   
Ingemar Lindblom (M), ersättare X   
Bengt Johansson (M), ersättare X   
Inger Axelsson (KD), ersättare X   
Lena Fredriksson (S), ersättare  X  
Jonas Andersson (S), ersättare  X  
Rolf Vestman (S), ersättare  X  
Bengt Hellgren (SD), ersättare X   
Natalija Löfgren (SD), ersättare X   
Inga-Lill Hellgren (SD), ersättare X   
Martin Tengfjord (SP), ersättare X   
Resultat 35 15 0 
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Reservation till KF ärende ”Motion om skola” 

Jag reserverar mig mot beslutet att avslå motionen: 

I motionen vill vi att kommunfullmäktige beslutar att etablering av ny skola 
bordläggs tills välfärdsnämnden fått faktaunderlag kring: 

- Var finns det behov av nya skolor i kommunen
- Vilka årskullar och vilka elever
- Vilken verksamhetsform som är lämplig

Vid behandling av motionen i välfärdsnämnden är välfärdsnämnden förslag till 
beslut att kommunfullmäktige avslår motionen. Vid behandling i KS är KS 
förslag till beslut att kommunfullmäktige avslår motionen. 

I tjänsteskrivelsen hänvisas till den årliga lokalresursplanen och 
befolkningsprognosen. I det aktuella området för ny skola finns det inget behov 
av en ny skola. 

Roland Jonsson 

MP Härryda 

. 

Bilaga 13 till kommunfullmäktiges protokoll den 20 augusti 2020 § 152
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§ 153        Dnr 2019KS764 

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 sammanträde den 17 september 2020 och att de behandlas direkt efter 
de formella punkterna i början av sammanträdet. 
 
Proposition 
Efter ställd proposition på Roger Nordmans yrkande finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutat bifalla yrkandet. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges sammanträde 
den 17 september 2020 och att ärendet behandlas direkt efter de formella punkterna i början 
av sammanträdet. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 154        Dnr 2020KS54 

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 sammanträde den 17 september 2020 och att de behandlas direkt efter 
de formella punkterna i början av sammanträdet. 
 
Proposition 
Efter ställd proposition på Roger Nordmans yrkande finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutat bifalla yrkandet. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges sammanträde 
den 17 september 2020 och att ärendet behandlas direkt efter de formella punkterna i början 
av sammanträdet. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 155        Dnr 2019KS823 

Besvarande av interpellation - Mer statliga pengar till kommuner och 
regioner  

  
Från Bengt Andersson (V) föreligger interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
angående mer statliga pengar till kommuner och regioner 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 januari 2020 § 18 att interpellationen får ställas. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Yrkande 
Roger Nordman (M) yrkar att kommunfullmäktige bordlägger ärendet till 
kommunfullmäktiges sammanträde den 17 september 2020 och att de behandlas direkt efter 
de formella punkterna i början av sammanträdet. 
 
Proposition 
Efter ställd proposition på Roger Nordmans yrkande finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutat bifalla yrkandet. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges sammanträde 
den 17 september 2020 och att ärendet behandlas direkt efter de formella punkterna i början 
av sammanträdet. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 156        Dnr 2020KS81 

Besvarande av interpellation till kommunstyrelsens ordförande - Hur 
väljs aktörer ut?  

  
Från Robert Langholz (S) föreligger interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
angående hur aktörer väljs ut? 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 27 februari 2020 § 41 att interpellationen får ställas. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Yrkande 
Roger Nordman (M) yrkar att kommunfullmäktige bordlägger ärendet till 
kommunfullmäktiges sammanträde den 17 september 2020 och att de behandlas direkt efter 
de formella punkterna i början av sammanträdet. 
 
Proposition 
Efter ställd proposition på Roger Nordmans yrkande finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutat bifalla yrkandet. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges sammanträde 
den 17 september 2020 och att ärendet behandlas direkt efter de formella punkterna i början 
av sammanträdet. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§157 
Remittering av inkomna medborgarförslag 
 
Nedanstående medborgarförslag har inkommit. 
 
Dnr 2020KS495 
Från Carolin Folkesson om att göra hästhagen vid Wendelsberg till park. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunfullmäktiges presidiets förslag 
 
Kommunfullmäktige remitterar ovanstående medborgarförslag till kommunstyrelsen. 
 
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 158        Dnr 2020KS20 

Avsägelse Lars Magnus Frisk (L) som ledamot i beredningen för 
framtidens välfärd och samhällsutveckling, ledamot i 
Goteborgsregionens förbundsfullmäktige och ersättare för kommunens 
ombud i Göta Älvs vattenvårdsförbund, samt fyllnadsval  

  
Lars Magnus Frisk (L) avsäger sig i skrivelse daterad 29 juli 2020 uppdragen som 
  

 ledamot i beredningen för framtidens välfärd och samhällsutveckling 
 ledamot i Göteborgsregionens förbundsfullmäktige  
 ersättare för kommunens ombud i Göta Älvs vattenvårdsförbund 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Lars Magnus Frisk (L) från ovanstående uppdrag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens förslag 
 
Kommunfullmäktige utser 

 Erik Lagerström (L) till ledamot i beredningen för framtidens välfärd och 
samhällsutveckling för återstoden av mandatperioden  

 Erik Lagerström (L) till ledamot i Göteborgsregionens förbundsfullmäktige till och 
med 31 december 2022 

 Erik Lagerström (L) till ersättare för kommunens ombud i Göta Älvs 
vattenvårdsförbund till och med 31 december 2022 

 

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

Paragrafen är justerad 
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