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Cecilia Grebert Flatow (SP) 
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Gunilla Wathne (S) 
Björn Magnusson (S) (2:e vice ordförande) 
Siw Hallbert (S) §§159-167, §§169-181 
Monica Bengtsson (S) 
Oskar Sköld (S) 
Mats Werner (S) 
Kerstin Sandberg (V) 
Bengt Andersson (V) 
Roland Jonsson (MP) 
Marie Strid (MP) 
Marcus Berggren (MP) 
Boris Leimar (SD) 
Patrik Strömsten (SD) 
Peter Arvidsson (SD) 
Nina Sjöstedt (SD) (kl 17.00-20.10) §§159-166 
Anders Johansson (SD) 
Ingemar Lindblom (M)  ersätter Grim Pedersen (M) 
Bengt Johansson (M)  ersätter Hans Larsson (M) 
Eva Karlsson (M) §168 ersätter Per Vorberg (M) pga jäv, §169 ersätter 
Kersti Lagergren (M) pga jäv, §§170-181 ersätter Mikael Johannison (M) 
Tony Wahl (C)  ersätter Ronny Sjöberg (C) 
Lena Fredriksson (S)  ersätter Mikael Hallén (S) 
Jonas Andersson (S)  ersätter Ulla-Karin Johansson (S) 
Ulrika Öst (S)  ersätter Robert Langholz (S) 
Rolf Vestman (S) §168 ersätter Siw Hallbert (S) pga jäv 
Ahmad Ahmadi (MP)  ersätter Ida Rosengren (MP) 
Jan Gustavsson (KP)  ersätter Brita Dermark (KP) 
Bengt Hellgren (SD)  ersätter Calle Johansson (SD) 
Natalija Löfgren (SD)  ersätter Leo Welter (-) 
Inga-Lill Hellgren (SD) §§167-181 ersätter Nina Sjöstedt (SD) 
Martin Tengfjord (SP)  ersätter Jan Inge Forsberg (SP) 

  
Ej tjänstgörande ersättare Eva Karlsson (M) §§159-167 

Hengameh Mokhtari (M) 
Anders Norlin (M) (kl 17.00-20.10) §§159-166 
Karin Wickman (M) (kl 17.00-20.50) §§159-169 
Elin Germgård (C) §§159-167, §§169-181 
Lars Magnus Frisk (L) 
Erik Lagerström (L) 
Inger Axelsson (KD) 
Rolf Vestman (S) §§159-167, §§169-181 
Inga-Lill Hellgren (SD) §§159-166 

  
Utses att justera Marcus Berggren 

Kristina Andrén 
  
Justeringens plats och tid Kansliet, kommunhuset ,  2020-09-23   14:30 
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Protokollet omfattar §§159-181 
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ÄRENDELISTA 

§ 159 Besvarande av interpellation om Landvetter Södra till kommunstyrelsens ordförande 
§ 160 Besvarande av interpellation om Landvetter Södra till HEAB:s ordförande 
§ 161 Besvarande av interpellation till kommunstyrelsens ordförande - Hur väljs aktörer ut? 
§ 162 Besvarande av interpellation - Mer statliga pengar till kommuner och regioner 
§ 163 Besvarande av interpellation om NIS-direktivet 
§ 164 Information från Förbo 
§ 165 Fastställande av sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 2021 
§ 166 Fastställande av årsredovisning 2019, verksamheten för allmänna vattentjänster 
§ 167 Fastställande av årsredovisning 2019, verksamheten för avfallstjänster 

§ 168 Godkännande av årsredovisning och prövning av ansvarsfrihet för Tolkförmedlingen 
Väst 2019 

§ 169 Godkännande av årsredovisning och prövning av ansvarsfrihet för 
Samordningsförbundet Insjöriket år 2019 

§ 170 Godkännande av utvecklingsinriktning för Härryda kommuns översiktsplan 
§ 171 Godkännande av borgensavtal för Pixbo tennisklubb 

§ 172 Antagande av riktlinjer för uttag av gatukostnader, samt upphävande av nu gällande 
riktlinjer 

§ 173 Delgivning av kommunstyrelsens beslut med anledning av ekonomisk 
månadsuppföljning per juni 2020 för kommunstyrelsens förvaltning 

§ 174 Delgivning av välfärdsnämndens beslut med anledning av ekonomisk 
månadsuppföljning per mars 2020 

§ 175 Besvarande av motion om införande av porrfilter på datorer och accesspunkter 
§ 176 Besvarande av motion om demokrati i Härryda kommun 
§ 177 Besvarande av motion om influensavaccination 
§ 178 Besvarande av motion om arrendeavtal, en central föreningsfråga 

§ 179 Besvarande av motion om kommunala åtgärder för att minska konsekvenserna av fel 
i folkbokföringen och säkerställa röstlängden vid kommande val 

§ 180 Besvarande av motion om arvode för förtroendevalda 

§ 181 Avsägelse från Mikael Hallén (S) som ledamot i kommunfullmäktige och ledamot i 
beredningen för framtidens välfärd och samhällsutveckling 
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§ 159        Dnr 2019KS764 

Besvarande av interpellation om Landvetter Södra till kommunstyrelsens 
ordförande  

  
Från Roland Jonsson (MP) föreligger interpellation till kommunstyrelsens ordförande om 
Landvetter Södra. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2019 § 191 att interpellationen får ställas. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Kommunstyrelsens ordförande Per Vorberg (M) besvarar interpellationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 160        Dnr 2020KS54 

Besvarande av interpellation om Landvetter Södra till HEAB:s 
ordförande  

  
Från Marcus Berggren (MP) föreligger interpellation till Härryda Energis ordförande om 
Landvetter Södra. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 januari 2020 § 18 att interpellationen får ställas. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Härryda Energis ordförande Mikael Johannison (M) besvarar interpellationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 161        Dnr 2020KS81 

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

  
Från Robert Langholz (S) föreligger interpellation till kommunstyrelsens ordförande om hur 
aktörer väljs ut. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2019 § 191 att interpellationen får ställas. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Yrkande 
Roger Nordman (M) yrkar att besvarande av interpellationen bordläggs till sammanträdet den 
15 oktober 2020. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges sammanträde 
den 15 oktober 2020. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 162        Dnr 2019KS823 

Besvarande av interpellation - Mer statliga pengar till kommuner och 
regioner  

  
Från Bengt Andersson (V) föreligger interpellation till kommunstyrelsens ordförande om mer 
pengar till kommuner och regioner. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 20 januari 2020 § 18 att interpellationen får ställas. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Kommunstyrelsens ordförande Per Vorberg (M) besvarar interpellationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 163        Dnr 2020KS174 

Besvarande av interpellation om NIS-direktivet  

  
Från Jonas Andersson (S) föreligger interpellation till kommunstyrelsens ordförande om NIS-
direktivet. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 26 mars 2020 § 63 att interpellationen får ställas. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Kommunstyrelsens ordförande Per Vorberg (M) besvarar interpellationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§164 
Information från Förbo 
 
Vid ett tillfälle per år bjuds kommunens bolag in till kommunfullmäktige för att informera 
kommunfullmäktiges ledamöter om aktuella händelser i bolaget och för att lyfta händelser 
ur bolagets årsredovisning.  
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Yrkande 
Roger Nordman (M) yrkar att kommunfullmäktige bordlägger ärendet till 
kommunfullmäktiges sammanträde den 15 oktober 2020. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges sammanträde 
den 15 oktober 2020. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 165        Dnr 2020KS447 

Fastställande av sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 2021  

  
Förvaltningen föreslår sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 2021. 
 
Hänsyn har tagits till sportlovet vecka 7 (15-19 februari), påsklovet vecka 14 (5-9 april) samt 
höstlovet vecka 44 (1-5 november) så inga sammanträdesdagar föreslås under dessa veckor. 
  

 Måndag den 25 januari 
 Måndag den 22 februari 
 Torsdag den 25 mars 
 Måndag den 19 april 
 Torsdag den 20 maj 
 Torsdag den 17 juni 
 Torsdag den 16 september 
 Torsdag den 14 oktober 
 Torsdag den 11 november 
 Torsdag den 9 december 

 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 27 augusti 2020 § 309. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige fastställer föreslagna sammanträdesdagar för år 2021. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 166        Dnr 2020KS58 

Fastställande av årsredovisning 2019, verksamheten för allmänna 
vattentjänster  

  
Enligt 50 § lagen om allmänna vattentjänster (2006:413), som trädde i kraft 1 januari 2007, 
ska vatten- och avloppsverksamheten särredovisas. En särskild verksamhetsberättelse med en 
balans- och resultaträkning i enlighet med god redovisningssed ska upprättas och hållas 
tillgänglig för brukarna. 
 
I lagstiftningen är det krav på särredovisning där det ska framgå hur huvudmannen har 
fördelat kostnaderna. Enligt regelverket ska verksamhetens avgifter motsvara självkostnaden. 
Verksamheten redovisar varje år en särskild balans- och resultaträkning som ett led i att 
tydliggöra de ekonomiska förutsättningarna för såväl drift och investeringar. 
 
Vatten- och avloppsverksamheten (VA) finansieras genom avgifter via intäkter från en 
fastställd VA-taxa. 
 
Verksamheten har arbetat fram ett förslag till årsredovisning för 2019. Fastställd redovisning 
ska finnas tillgänglig för fastighetsägarna. Årsredovisningen kommer att finnas på 
kommunens hemsida. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 16 juli 2020. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 27 augusti 2020 § 294. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Yrkanden 
Patrik Strömsten (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. 
 
Per Vorberg (M) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för att rätta till skrivfel 
i årsredovisningen. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden redovisar att han först kommer att ställa proposition på Per Vorbergs 
återremissyrkande och avgörande idag. Beslutar kommunfullmäktige att avgöra ärendet idag 
kommer han ställa proposition på kommunstyrelsens förslag och avslag. 
 
Kommunfullmäktige godkänner redovisad propositionsordning. 
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Proposition 
 
Återremiss 
Efter ställd proposition på Per Vorbergs yrkande om återremiss och avgörande idag finner 
ordföranden att kommunfullmäktige beslutat återremittera ärendet. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att rätta till 
skrivfel i årsredovisningen. 
 
Mot beslutet reserverar sig skriftligen Peter Arvidsson (SD), bilaga 1. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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Sverigedemokraterna Härryda Kommun 
1 

Reservation Kommunfullmäktige 2020-09-17, 

ärende 9, fastställande av årsredovisning 2019, verksamheten för 

allmänna vattentjänster 

Under mötet yrkade SD Härryda, återremiss; 

Mindre felaktigheter behöver rättas 
Mindre felaktigheter i överlämnat dokument behöver rättas; 

Vald värderingsmodell ger en skillnad i MILJARD-klassen!! 
samt att utöver redovisade värden även återanskaffningsvärden redovisas detaljerat, för att 
vanliga människor ska förstå att skillnaden är i MILJARD-klassen; 

Har VA-abonnenter betalat för höga taxa i decennier? 
samt att det utreds och redovisasolika resonemang kring om skillnad mellan 
återanskaffningsvärden och bokförda värden tillhör Härryda kommun eller VA-kollektivet; 
samt om detta bör återbetalas. 

I en årsredovisning bör även återanskaffningsvärden redovisas 
samt enligt eget val redovisar motivering av alternativa redovisningsmodeller, men då 
redovisar återanskaffningsvärden under noteringar i ÅR. 

Fördelarna med att redovisa återanskaffningsvärde inför en bolagisering 
samt belyser fördelar med att även redovisa återanskaffningsvärde inför en bolagisering av 
VA-verksamhet; som dessutom därefter senare kan komma ingå som dotterbolag i en regional 
VA-koncern; 

Riktlinjer kopplat till värdering, inför bildande av regionalt VA-bolag 
samt redovisa riktlinjer till kopplat till värdering i årsredovisning inför eventuell förhandling 
vid bildande av en regional VA-koncern, som i riktlinjer ser till att kommunens invånare 
tillgodoräknas återanskaffningsvärdemed avdrag för återbetalningar;  

Peter Arvidsson 

Bilaga 1 till kommunfullmäktiges protokoll den 17 september 2020 § 166.
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§ 167        Dnr 2020KS59 

Fastställande av årsredovisning 2019, verksamheten för avfallstjänster  

  
Reglerna för kommunernas avfallshantering återfinns i miljöbalken och avfallsförordningen. I 
lagstiftningen finns inget specifikt krav på särredovisning men enligt regelverket ska 
verksamhetens avgifter motsvara självkostnaden. Sektorn för samhällsbyggnad redovisar 
varje år även avfallsverksamheten med en särskild balans- och resultaträkning som ett led i att 
tydliggöra de ekonomiska förutsättningarna för såväl drift och investeringar. 
Avfallsverksamheten finansieras enligt särskild avfallstaxa. 
 
Sektorn har arbetat fram ett förslag till årsredovisning för 2019. Fastställd redovisning ska 
finnas tillgänglig för fastighetsägarna. Årsredovisningen kommer att finnas på kommunens 
hemsida. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 16 juli 2020. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 27 augusti 2020 § 295. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige fastställer årsredovisning 2019 för verksamheten för avfallstjänster. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 168        Dnr 2020KS368 

Godkännande av årsredovisning och prövning av ansvarsfrihet för 
Tolkförmedlingen Väst 2019  

  
Direktionen för Tolkförmedlingen Väst beslutade den 27 mars 2020 § 397 att godkänna 
årsredovisningen för 2019. Tolkförmedlingen Väst har översänt årsredovisningen till 
medlemmarna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet. 
 
I revisionsberättelsen för 2019 har revisorerna för Tolkförmedling Väst tillstyrkt att respektive 
fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna i densamma. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den  19 maj 2020. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 27 augusti 2020 § 297. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
På grund av jäv deltar inte Per Vorberg (M), Maria Kornevik Jakobsson (C), Elin Germgård 
(C) och Siw Hallbert (S) i handläggning eller i beslut av detta ärende.  
 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Tolkförmedlingen Väst för 2019. 
 
Kommunfullmäktige beviljar Tolkförmedlingen Västs direktion och de enskilda ledamöterna 
ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning. Detta i enlighet med förslag från Tolkförmedlingen 
Västs revisorer med motiveringen att revisorerna har tillstyrkt att ansvarsfrihet beviljas och då 
revisorerna inte har framfört någon anmärkning. 
 
På grund av jäv deltar inte Per Vorberg (M), Maria Kornevik Jakobsson (C), Elin Germgård 
(C) och Siw Hallbert (S) i handläggning eller i beslut av detta ärende.  
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 169        Dnr 2020KS261 

Godkännande av årsredovisning och prövning av ansvarsfrihet för 
Samordningsförbundet Insjöriket år 2019  

  
Samordningsförbundet Insjörikets styrelse beslutade den 27 mars 2020 § 1021 att fastställa 
årsredovisningen för 2019. Samordningsförbundet Insjöriket har översänt årsredovisningen 
till medlemmarna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet. 
 
I revisionsberättelsen för 2019 har revisorerna för Samordningsförbundet Insjöriket tillstyrkt 
att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Insjörikets styrelse 
och dess ledamöter. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 30 april 2020. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 27 augusti 2020 § 298. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
På grund av jäv deltar inte Kersti Lagergren (M) i handläggning eller i beslut av detta ärende.  
 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Samordningsförbundet Insjöriket för 
2019. 
 
Kommunfullmäktige beviljar Samordningsförbundet Insjörikets styrelse och de enskilda 
ledamöterna i styrelsen ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning. Detta i enlighet med förslag 
från Samordningsförbundet Insjörikets revisorer med motiveringen att revisorerna har 
tillstyrkt att ansvarsfrihet beviljas och då revisorerna inte har framfört någon anmärkning. 
 
På grund av jäv deltar inte Kersti Lagergren (M) i handläggning eller i beslut av detta ärende.  
 

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

Paragrafen är justerad 

17 / 49



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2020-09-17 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

§ 170 Dnr 2017KS1014

Godkännande av utvecklingsinriktning för Härryda kommuns 
översiktsplan 

Förvaltningen fick i samband med budget/plan 2018–2022 i uppdrag att ta fram en ny 
översiktsplan för Härryda kommun. Som en del av arbetet med översiktsplanen har en 
utvecklingsinriktning tagits fram i samverkan med politiken. Utvecklingsinriktningen 
innehåller de långsiktiga strategierna för kommunens utveckling och utgör grunden för 
översiktsplanen och det fortsatta arbetet. 

Utvecklingsinriktningen visar de övergripande strukturerna för utveckling gällande 
bebyggelse, kommunikationer samt natur och friluftsliv och omfattar både strategier och 
strategikarta. 

Under hösten fortsätter arbetet med översiktsplanen med utgångspunkt i 
utvecklingsinriktningen där utvecklingsstrategierna konkretiseras till förslag på 
markanvändning i karta eller förslag till fortsatt hantering i beskrivningen. Eftersom 
utvecklingsinriktningen utgör en förutsättning för det fortsatta arbetet är det viktigt med ett 
politiskt beslut gällande inriktningen för att kunna eftersträva ett antagande av översiktsplanen 
2022. 

Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 22 juni 2020. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 27 augusti 2020 § 276. 

Kommunfullmäktiges behandling 

Yrkanden 
Marie Strid (MP) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen och "att förvaltningen 
får i uppdrag att genomföra ett 1:a samråd om planförslagets utvecklingsstrategi". 

Peter Arvidsson (SD) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen eftersom 
"Trafikverkets utredning "Göteborg-Borås, en del av nya stambanor lokaliseringsutredning 
samrådshandlingar 2020-09-09" gör förslaget till utvecklingsinriktning delvis obsolet och 
behöver därför göras om och utvecklas utifrån de nya förutsättningarna". 

Jan Gustavsson (KP) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för "omarbetning 
av förslaget till utvecklingsinriktning, så att begreppet ”Landvetter stad” endast skall omfatta 
nuvarande Landvetter samhälle och inte innefatta det område som för närvarande innefattas i 
förslag till fördjupad ÖP för Landvetter Södra". 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2020-09-17 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

Per Vorberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Ajournering 
Sammanträdet ajournerades kl 20.47-20.53 

Propositionsordning 
Ordföranden redovisar att han först kommer ställa proposition på Marie Strids yrkande om 
återremiss mot avgörande idag. Därefter kommer han ställa Peter Arvidssons yrkande om 
återremiss mot avgörande idag och sedan Jan Gustavssons yrkande om återremiss mot 
avgörande idag. Om kommunfullmäktige inte beslutar att återremittera ärendet kommer han 
ställa proposition på kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktige godkänner redovisad propositionsordning. 

Proposition 

Marie Strids återremissyrkande 
Efter ställd proposition på Marie Strids yrkande om återremiss och avgörande idag finner 
ordföranden att kommunfullmäktige beslutat avgöra ärendet idag. 

Voterings begäres. Följande voteringsproposition godkännes. 

Den som bifaller att ärendet avgörs idag röstar Ja. Den som bifaller att ärendet återremitteras 
enligt Marie Strids motivering röstar Nej. Voteringen utfaller så att 26 ledamöter röstar Ja och 
25 röstar Nej. Bilaga 2 voteringsbilaga. 

Eftersom mer än en tredjedel av ledamöterna röstar Nej har kommunfullmäktige med stöd av 
5 kap. 50 § kommunallagen beslutat återremitterat ärendet med Marie Strids motivering. 

Peter Arvidssons återremissyrkande 
Efter ställd proposition på Peter Arvidssons yrkande om återremiss och avgörande idag finner 
ordföranden att kommunfullmäktige beslutat avgöra ärendet idag. 

Voterings begäres. Följande voteringsproposition godkännes. 

Den som bifaller att ärendet avgörs idag röstar Ja. Den som bifaller att ärendet återremitteras 
enligt Peter Arvidssons motivering röstar Nej. Voteringen utfaller så att 26 ledamöter röstar Ja 
och 25 röstar Nej. Bilaga 3 voteringsbilaga. 

Eftersom mer än en tredjedel av ledamöterna röstar Nej har kommunfullmäktige med stöd av 
5 kap. 50 § kommunallagen beslutat återremitterat ärendet med Peter Arvidssons motivering. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2020-09-17 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

Jan Gustavssons återremissyrkande 
Efter ställd proposition på Jan Gustavssons yrkande om återremiss och avgörande idag finner 
ordföranden att kommunfullmäktige beslutat avgöra ärendet idag. 

Voterings begäres. Följande voteringsproposition godkännes. 

Den som bifaller att ärendet avgörs idag röstar Ja. Den som bifaller att ärendet återremitteras 
enligt Jan Gustavssons motivering röstar Nej. Voteringen utfaller så att 34 ledamöter röstar Ja, 
16 röstar Nej och 1 avstår. Bilaga 4 voteringsbilaga. 

Kommunfullmäktige har således beslutat att återremittera ärendet till kommunstyrelsen enligt 
motiveringar från Marie Strid (MP) och Peter Arvidsson (SD). 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att 
- ge förvaltningen i uppdrag att genomföra ett första samråd om planförslagets 
utvecklingsstrategi
- "Trafikverkets utredning "Göteborg-Borås, en del av nya stambanor lokaliseringsutredning 
samrådshandlingar 2020-09-09" gör förslaget till utvecklingsinriktning delvis obsolet och 
behöver därför göras om och utvecklas utifrån de nya förutsättningarna".

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

Paragrafen är justerad 
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VOTERINGSLISTA 
Kommunfullmäktige 

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-09-17  

 

Voteringslista: § 170 
Ärende: Godkännande av utvecklingsinriktning för Härryda kommuns översiktsplan,  
2017KS1014 
 
Bilaga 2 votering. Avgörande idag eller återremiss enligt Marie Strids motivering 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ledamot X   
Evalotta Liljenzin (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Roger Nordman (M), ordförande 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   
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X   
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot X   
Gun Wågsjö (C), ledamot X   
Fredrik Mossmark (C), ledamot X   
David Dinsdale (L), ledamot X   
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot X   
Anders Halldén (L), ledamot X   
Anita Anger (L), ledamot X   
Patrik Nordgren (KD), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Cecilia Grebert Flatow (SP), ledamot X   
Lennart Winqvist (SP), ledamot X   
Steinar Walsö-Kanstad (KP), ledamot  X  
Patrik Linde (S), ledamot  X  
Gunilla Wathne (S), ledamot  X  
Björn Magnusson (S), 2:e vice ordförande  X  
Siw Hallbert (S), ledamot  X  
Monica Bengtsson (S), ledamot  X  
Oskar Sköld (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  
Boris Leimar (SD), ledamot  X  
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VOTERINGSLISTA 
Kommunfullmäktige 

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-09-17  

 

Patrik Strömsten (SD), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Anders Johansson (SD), ledamot  X  
Ingemar Lindblom (M), ersättare X   
Bengt Johansson (M), ersättare X   
Eva Karlsson (M), ersättare X   
Tony Wahl (C), ersättare X   
Lena Fredriksson (S), ersättare  X  
Jonas Andersson (S), ersättare  X  
Ulrika Öst (S), ersättare  X  
Ahmad Ahmadi (MP), ersättare  X  
Jan Gustavsson (KP), ersättare  X  
Bengt Hellgren (SD), ersättare  X  
Natalija Löfgren (SD), ersättare  X  
Inga-Lill Hellgren (SD), ersättare  X  
Martin Tengfjord (SP), ersättare X   
Resultat 26 25 0 

Bilaga 3 votering. Avgörande idag eller återremiss enligt Peter Arvidssons motivering 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ledamot X   
Evalotta Liljenzin (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Roger Nordman (M), ordförande 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   
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X   
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot X   
Gun Wågsjö (C), ledamot X   
Fredrik Mossmark (C), ledamot X   
David Dinsdale (L), ledamot X   
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot X   
Anders Halldén (L), ledamot X   
Anita Anger (L), ledamot X   
Patrik Nordgren (KD), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Cecilia Grebert Flatow (SP), ledamot X   
Lennart Winqvist (SP), ledamot X   
Steinar Walsö-Kanstad (KP), ledamot  X  
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VOTERINGSLISTA 
Kommunfullmäktige 

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-09-17  

 

Patrik Linde (S), ledamot  X  
Gunilla Wathne (S), ledamot  X  
Björn Magnusson (S), 2:e vice ordförande  X  
Siw Hallbert (S), ledamot  X  
Monica Bengtsson (S), ledamot  X  
Oskar Sköld (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  
Boris Leimar (SD), ledamot  X  
Patrik Strömsten (SD), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Anders Johansson (SD), ledamot  X  
Ingemar Lindblom (M), ersättare X   
Bengt Johansson (M), ersättare X   
Eva Karlsson (M), ersättare X   
Tony Wahl (C), ersättare X   
Lena Fredriksson (S), ersättare  X  
Jonas Andersson (S), ersättare  X  
Ulrika Öst (S), ersättare  X  
Ahmad Ahmadi (MP), ersättare  X  
Jan Gustavsson (KP), ersättare  X  
Bengt Hellgren (SD), ersättare  X  
Natalija Löfgren (SD), ersättare  X  
Inga-Lill Hellgren (SD), ersättare  X  
Martin Tengfjord (SP), ersättare X   
Resultat 26 25 0 

Bilaga 4 votering. Avgörande idag eller återremiss enligt Jan Gustavssons motivering 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ledamot X   
Evalotta Liljenzin (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Roger Nordman (M), ordförande 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   
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VOTERINGSLISTA 
Kommunfullmäktige 

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-09-17  

 

Ulrika Nordenstam (M), ledamot X   
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot X   
Gun Wågsjö (C), ledamot X   
Fredrik Mossmark (C), ledamot X   
David Dinsdale (L), ledamot X   
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot X   
Anders Halldén (L), ledamot X   
Anita Anger (L), ledamot X   
Patrik Nordgren (KD), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Cecilia Grebert Flatow (SP), ledamot X   
Lennart Winqvist (SP), ledamot X   
Steinar Walsö-Kanstad (KP), ledamot  X  
Patrik Linde (S), ledamot X   
Gunilla Wathne (S), ledamot X   
Björn Magnusson (S), 2:e vice ordförande X   
Siw Hallbert (S), ledamot X   
Monica Bengtsson (S), ledamot  X  
Oskar Sköld (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  
Boris Leimar (SD), ledamot  X  
Patrik Strömsten (SD), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Anders Johansson (SD), ledamot  X  
Ingemar Lindblom (M), ersättare X   
Bengt Johansson (M), ersättare X   
Eva Karlsson (M), ersättare X   
Tony Wahl (C), ersättare X   
Lena Fredriksson (S), ersättare  X  
Jonas Andersson (S), ersättare X   
Ulrika Öst (S), ersättare X   
Ahmad Ahmadi (MP), ersättare  X  
Jan Gustavsson (KP), ersättare  X  
Bengt Hellgren (SD), ersättare  X  
Natalija Löfgren (SD), ersättare  X  
Inga-Lill Hellgren (SD), ersättare  X  
Martin Tengfjord (SP), ersättare X   
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VOTERINGSLISTA 
Kommunfullmäktige 

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-09-17  

 

Resultat 34 16 1 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2020-09-17 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 171        Dnr 2020KS489 

Godkännande av borgensavtal för Pixbo tennisklubb  

  
Kommunstyrelsen beslutade den 29 maj 2020 § 238 i ärendet ansökan om kommunal borgen 
(dnr 2019KS796) att uppdra åt förvaltningen att lämna förslag till borgensavtal med Pixbo 
tennisklubb. 
 
Förvaltningen har tagit fram förslag på borgensavtal med Pixbo tennisklubb. De 
motprestationer som framgår av avtalet under rubriken borgensvillkor är överenskomna med 
föreningens ordförande och klubbchef. 
 
Från ekonomi- och upphandlingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 7 augusti 2020. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 27 augusti 2020 § 291. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Yrkanden 
Per Vorberg (M) yrkar med instämmande av Håkan Eriksson (KD), Eva-Lotta Liljenzin (M), 
Marcus Berggren (MP), David Dinsdale (L), Maria Kornevik Jakobsson (C) och Martin 
Tengfjord (SP) bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Mats Werner (S) yrkar med instämmande av Peter Arvidsson (SD) avslag på 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Proposition  
Efter ställd proposition på kommunstyrelsens förslag och avslag finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Voterings begäres. Följande voteringsproposition godkännes. 
 
Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar Ja. Den som bifaller Mats Werners yrkande 
röstar Nej. Voteringen utfaller så att 31 ledamöter röstar Ja, 18 röstar Nej och 2 avstår. Bilaga 
5 voteringsbilaga. 
 
Kommunfullmäktige har således beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2020-09-17 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till borgensavtal med Pixbo tennisklubb och uppdrar 
åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna avtalet. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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VOTERINGSLISTA 
Kommunfullmäktige 

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-09-17  

 

Voteringslista: § 171 
Ärende: Godkännande av borgensavtal för Pixbo tennisklubb,  2020KS489 
 
Bilaga 5 votering 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ledamot X   
Evalotta Liljenzin (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Roger Nordman (M), ordförande 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   
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X   
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot X   
Gun Wågsjö (C), ledamot X   
Fredrik Mossmark (C), ledamot X   
David Dinsdale (L), ledamot X   
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot X   
Anders Halldén (L), ledamot X   
Anita Anger (L), ledamot X   
Patrik Nordgren (KD), ledamot  X  
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Cecilia Grebert Flatow (SP), ledamot X   
Lennart Winqvist (SP), ledamot X   
Steinar Walsö-Kanstad (KP), ledamot X   
Patrik Linde (S), ledamot  X  
Gunilla Wathne (S), ledamot  X  
Björn Magnusson (S), 2:e vice ordförande  X  
Siw Hallbert (S), ledamot  X  
Monica Bengtsson (S), ledamot  X  
Oskar Sköld (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   
Boris Leimar (SD), ledamot  X  
Patrik Strömsten (SD), ledamot  X  
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Kommunfullmäktige 

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-09-17  

 

Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Anders Johansson (SD), ledamot   X 
Ingemar Lindblom (M), ersättare X   
Bengt Johansson (M), ersättare X   
Eva Karlsson (M), ersättare X   
Tony Wahl (C), ersättare X   
Lena Fredriksson (S), ersättare   X 
Jonas Andersson (S), ersättare  X  
Ulrika Öst (S), ersättare  X  
Ahmad Ahmadi (MP), ersättare X   
Jan Gustavsson (KP), ersättare X   
Bengt Hellgren (SD), ersättare  X  
Natalija Löfgren (SD), ersättare  X  
Inga-Lill Hellgren (SD), ersättare  X  
Martin Tengfjord (SP), ersättare X   
Resultat 31 18 2 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2020-09-17 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 172        Dnr 2020KS277 

Antagande av riktlinjer för uttag av gatukostnader, samt upphävande av 
nu gällande riktlinjer  

  
När kommunen i egenskap av huvudman för allmänna platser ska anlägga eller väsentligt 
förbättra gator och andra allmänna platser ska kostnaderna fördelas på de fastighetsägare som 
har nytta av anläggningarna. Härryda kommun har arbetat med att fakturera gatukostnader 
sedan 1966. De gällande reglerna angående gatukostnader antogs av kommunfullmäktige den 
5 april 1982 § 50. 
 
Gatukostnader är ett verktyg som återkommer regelbundet, oftast i samband med upprättande 
av detaljplaner med befintlig bebyggelse och befintliga fastighetsägare. Det är därför viktigt 
att ha aktuella riktlinjer som stöd i arbetet för tjänstepersoner och politiker samt som 
information till kommuninvånarna. 
 
Förvaltningen har upprättat förslag till nya riktlinjer för uttag av gatukostnader. Riktlinjerna 
omfattar bland annat de viktigaste utgångspunkterna kring arbetsprocessen, kostnadsunderlag, 
kostnadsfördelning, betalning samt avbetalning och uppskov. Syftet med riktlinjerna är att 
tydliggöra kommunens arbetssätt samt skapa en tydlighet för politiken, tjänstepersoner och 
kommuninvånarna. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 3 juli 2020. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 27 augusti 2020 § 282. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Yrkanden 
Patrik Linde (S) yrkar med instämmande av Marcus Berggren (MP) att ärendet 
återremitteras till kommunstyrelsen för att genomföra en konsekvensanalys. 
 
Per Vorberg (M) yrkar med instämmande av David Dinsdale (L) och Eva-Lotta Liljenzin (M) 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden redovisar att han först kommer att ställa proposition på Patrik Lindes 
återremissyrkande och avgörande idag. Beslutar kommunfullmäktige att avgöra ärendet idag 
kommer han ställa proposition på kommunstyrelsens förslag. 
 
Proposition 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2020-09-17 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

 
Återremiss 
Efter ställd proposition på Patrik Lindes yrkande om återremiss och avgörande idag finner 
ordföranden att kommunfullmäktige beslutat avgöra ärendet idag. 
 
Voterings begäres. Följande voteringsproposition godkännes. 
 
Den som bifaller att ärendet avgörs idag röstar Ja. Den som bifaller att ärendet återremitteras 
röstar Nej. Voteringen utfaller så att 27 ledamöter röstar Ja och 24 röstar Nej. Bilaga 
6 voteringsbilaga. 
 
Eftersom mer än en tredjedel av ledamöterna röstar Nej har kommunfullmäktige med stöd av 
5 kap. 50§ kommunallagen beslutat återremittera ärendet. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att genomföra 
en konsekvensanalys. 
 
Mot beslutet reserverar sig skriftligen Peter Arvidsson (SD), bilaga 7. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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VOTERINGSLISTA 
Kommunfullmäktige 

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-09-17  

 

Voteringslista: § 172 
Ärende: Antagande av riktlinjer för uttag av gatukostnader, samt upphävande av nu gällande 
riktlinjer,  2020KS277 
 
Bilaga 6 votering 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ledamot X   
Evalotta Liljenzin (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Roger Nordman (M), ordförande 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   
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X   
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot X   
Gun Wågsjö (C), ledamot X   
Fredrik Mossmark (C), ledamot X   
David Dinsdale (L), ledamot X   
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot X   
Anders Halldén (L), ledamot X   
Anita Anger (L), ledamot X   
Patrik Nordgren (KD), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Cecilia Grebert Flatow (SP), ledamot X   
Lennart Winqvist (SP), ledamot X   
Steinar Walsö-Kanstad (KP), ledamot  X  
Patrik Linde (S), ledamot  X  
Gunilla Wathne (S), ledamot  X  
Björn Magnusson (S), 2:e vice ordförande  X  
Siw Hallbert (S), ledamot  X  
Monica Bengtsson (S), ledamot  X  
Oskar Sköld (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  
Boris Leimar (SD), ledamot  X  
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Patrik Strömsten (SD), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Anders Johansson (SD), ledamot X   
Ingemar Lindblom (M), ersättare X   
Bengt Johansson (M), ersättare X   
Eva Karlsson (M), ersättare X   
Tony Wahl (C), ersättare X   
Lena Fredriksson (S), ersättare  X  
Jonas Andersson (S), ersättare  X  
Ulrika Öst (S), ersättare  X  
Ahmad Ahmadi (MP), ersättare  X  
Jan Gustavsson (KP), ersättare  X  
Bengt Hellgren (SD), ersättare  X  
Natalija Löfgren (SD), ersättare  X  
Inga-Lill Hellgren (SD), ersättare  X  
Martin Tengfjord (SP), ersättare X   
Resultat 27 24 0 

33 / 49



Sverigedemokraterna Härryda Kommun 
1 

Reservation Kommunfullmäktige 2020-09-17, 

ärende 15, antagande av riktlinjer för uttag av gatukostnader, samt 
upphävande av nu gällande riktlinjer 

Under mötet yrkade SD Härryda, återremiss; 

Berörda fastighetsägares uppfattning ska väga tungt 
- att det även bereds, tydligare riktlinjer, att fastighetsägarnas uppfattning redovisas, samt vid
beslut ska väga mycket tungt i förhållande till andra förslag;

Övertar HK gator ska fastighetsägare ersättas med vad gatan 
verkligen är värd, dvs återanskaffningsvärdet 
-att det även bereds förslag, så att vid beräkning av gatukostnader som fastighetsägare ska
tvingas betala vid övertagande av huvudmannaskap, först återanskaffningsvärden dras av
innan uttag av gatukostnader beräknas; samt att det även kan innebära att HK ersätter berörda
fastighetsägare;

Berörda fastighetsägare ska inför övertagande erbjudas att gemensamt ta 
fram egna lösningar – billigare, bättre, snabbare och bättre acceptans 
-att det även i bereds förslag, som ger inför övertagande av gator ger berörda fastighetsägare
möjlighet att gå samman gemensamt och föreslå egna mer anpassade lösningar, med syfte att
detta kan bli billigare, bättre, gå snabbare och få större acceptens hos vanliga människor.

Peter Arvidsson 

Bilaga 7 till kommunfullmäktiges protokoll den 17 september 2020 §172.
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§ 173        Dnr 2020KS39 

Delgivning av kommunstyrelsens beslut med anledning av ekonomisk 
månadsuppföljning per juni 2020 för kommunstyrelsens förvaltning  

  
Totalt sett prognostiseras ett resultat för Härryda kommun om 123,3 mnkr för 2020 och med 
ett budgeterat resultat om 54,3 mnkr innebär det en positiv budgetavvikelse om 69 mnkr. 
Detta är en förbättring jämfört med föregående prognos om knappt 30 mnkr och den största 
förbättringen återfinns inom finansförvaltningens verksamhetsområde. I prognosen ingår inte 
eventuella intäkter från exploateringsverksamheten. 
 
Kommunstyrelsens verksamheter prognostiserar ett överskott om 9 mnkr. I månadsprognos 
per juni 2020 redovisas prognoser, avvikelser och vidtagna åtgärder. 
 
Från ekonomi- och upphandlingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 11 augusti 2020. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 27 augusti 2020 § 292 och beslutade då att notera 
prognosen samt att inte uppdra åt förvaltningen att vidta ytterligare 
åtgärder. Vidare beslutade kommunstyrelsen att delge kommunfullmäktige informationen.  
 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen.  
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 174        Dnr 2020KS44 

Delgivning av välfärdsnämndens beslut med anledning av ekonomisk 
månadsuppföljning per mars 2020  

  
Välfärdsnämnden behandlade ekonomisk månadsuppföljning per mars 2020, den 27 maj 2020 
§ 152 och beslutade att delge kommunstyrelsen och kommunfullmäktige rapporten. 
 
Välfärdsnämndens budget uppgår till 1 955,6 mnkr och prognosen för 2020 är 1 941,9 mnkr 
vilket innebär en positiv budgetavvikelse om 13,7 mnkr. Detta innebär en förbättring jämfört 
med förra prognosen med 5,5 mnkr. Både socialtjänst och utbildning och kultur förbättrar sina 
prognoser. Sektor socialtjänst prognostiserar nu ett överskott om 12,7 mnkr och sektor 
utbildning och kultur ett överskott om 1 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. Utbildning och kultur visar ett överskott om 1 mnkr trots att 
grundskoleverksamhetens prognos från februari om -2 mnkr kvarstår. Underskottet återfinns 
främst inom särskoleverksamheten. Övriga verksamheter inom sektorn visar överskott, 
framförallt gymnasiet och förskolan, och balanserar grundskoleverksamhetens underskott. 
Socialtjänst har fortsatt sitt arbete med åtgärder för att på sikt, med minskande ramar, anpassa 
sitt kostnadsläge till budgeterade nivåer. Inom försörjningsstödsenheten pågår arbetet med att 
sänka kostnaderna för hushåll med höga utbetalningar och arbetet enligt modellen Härryda 
framtid fortsätter. Barn och familj fortsätter arbetet med att omförhandla dygnspris i befintliga 
placeringar där det är möjligt, samt rekrytera och placera/omplacera i egna familjehem och 
kontrakterade jourhem. Inom hälsa och bistånd pågår en genomlysning av bostadsanpassning. 
Verksamheten fortsätter även genomlysningen av placeringar av vuxna med missbruk 
och/eller annat beroende för att sänka placeringskostnader och utföra vård i egen regi. 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. 
 
Inom välfärdsnämndens ansvarsområde finns underskott huvudsakligen inom verksamheterna 
grundskola och funktionsstöd. Strävan är att uppnå ekonomisk balans inom samtliga 
verksamheter, men då nämndens sammantagna prognos är positiv gör förvaltningen 
bedömningen att inga ytterligare åtgärder behöver fastställas av nämnden. I prognosen ingår 
ingen större nettoeffekt på kommunens egna kostnader för Coronakrisen. Den ekonomiska 
effekten kommer att bli tydligare under hösten. 
 
Välfärdsnämnden behandlade ärendet den 27 maj 2020 § 152 och beslutade då 
att notera prognosen samt att inte uppdra åt förvaltningen att vidta ytterligare 
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åtgärder. Vidare beslutade välfärdsnämnden att delge kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige informationen.  
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 28 augusti 2020 § 312 och beslutade då att notera 
informationen.  
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 175        Dnr 2020KS80 

Besvarande av motion om införande av porrfilter på datorer och 
accesspunkter  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 27 februari 2020 i § 42 att till kommunstyrelsen remittera 
motion från Jonas Andersson (S), Wiwiann Niklasson (S) och Patrik Linde (S) om införande 
av porrfilter på datorer och accesspunkter. Motionärerna framhåller vikten av att personer i 
kommunens verksamheter inte utsätts för kränkningar av något slag, och att porr i många 
sammanhang ses som en kränkning och därför i mesta möjliga mån bör tas bort från 
kommunens verksamheter. 
 
Motionärerna vill därför att: 
- Härryda kommun inför porrfilter på alla datorer kommunen tillhandahåller 
- Härryda kommun inför porrfilter på alla accesspunkter som kommunen tillhandahåller 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 29 maj 2019 att förvaltningen skulle utreda möjligheten att 
filtrera innehållet efter ålder i kommunens nätverk för utbildningssektorn. Arbetet med att 
hitta lämpliga verktyg för detta pågår och vissa tester har genomförts. 
  
Förvaltningen bedömer att det, som ett komplement till nuvarande licensformer för antivirus, 
kan finnas tekniska möjligheter att införa porrfilter för de digitala arbetsverktyg och 
accesspunkter som kommunen tillhandahåller. Förvaltningen konstaterar dock att ett 
införande skulle kunna innebära kostnader som i nuläget inte finansieras inom ram. 
  
Från sektorn för teknik och förvaltningsstöd föreligger skrivelse daterad den 26 juni 2020. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 27 augusti 2020 § 301. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Yrkande 
Maria Kornevik Jakobsson (C) yrkar med instämmande av Jonas Andersson (S) 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 bifaller motionen. 
 

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

Paragrafen är justerad 

39 / 49



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2020-09-17 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 176        Dnr 2019KS824 

Besvarande av motion om demokrati i Härryda kommun  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 30 januari 2020 § 17 att till kommunstyrelsen remittera 
motion från Boris Leimar (SD), Leo Welter (SD) och Patrik Strömsten (SD) rörande 
demokrati i Härryda kommun. I motionen anger motionärerna att Härryda kommun har ett 
förlegat system när det kommer till representation i presidierna eftersom oppositionen inte är 
enad. Motionärerna föreslår att Härryda kommun inför en 3:e vice ordförande i de nämnder 
som idag har ett presidium som består av tre ledamöter och en 2:e vice ordförande i nämnder 
och styrelser som har ett presidium bestående av två ledamöter. Som ett alternativ till detta 
föreslår motionärerna att Härryda kommun inför insynsplatser för det näst största 
oppositionspartiet i alla presidier. 
 
Härryda kommun har en ny politisk organisation med utökade presidier för mandatperioden 
2019-2022, antagen i kommunfullmäktige. Av 6 kap. 21 § kommunallagen (2017:725) följer 
att nämndernas presidier består av en ordförande och en eller två vice ordförande, dvs. tre 
ledamöter. Mot denna bakgrund saknas det möjlighet att utöka antalet ledamöter i 
kommunstyrelsens, välfärdsnämndens samt miljö- och bygglovsnämndens presidier, då dessa 
redan består av tre ledamöter. Däremot skulle det vara möjligt att utöka antalet ledamöter i 
valnämndens och överförmyndarnämndens presidier, då dessa består av två ledamöter. Det 
skulle även vara möjligt att utöka antalet ledamöter i kommunfullmäktiges presidium, då 
fullmäktige enligt 5 kap. 11 § kommunallagen kan utse en ordförande och en eller flera vice 
ordförande som tillsammans utgör fullmäktiges presidium. 
 
Som ett alternativ till utökade presidier föreslår motionärerna att man inför insynsplatser. Det 
finns olika sätt att hantera hur oppositionens insyn kan tillgodoses och hanteringen av detta är 
upp till politiken att komma överens om. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 5 maj 2020. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 27 augusti 2020 § 303. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Yrkande 
Roger Nordman (M) yrkar att kommunfullmäktige bordlägger ärendet till 
kommunfullmäktiges sammanträde den 15 oktober 2020. 
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges sammanträde 
den 15 oktober 2020. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 177        Dnr 2020KS245 

Besvarande av motion om influensavaccination  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2020 i § 87 att till kommunstyrelsen remittera 
motion från Boris Leimar (SD) angående influensavaccination. Motionären föreslår att 
arbetsgivaren ska erbjuda influensavaccination till samtliga medarbetare med brukarkontakt i 
Härryda kommun. 
 
Enligt gällande rutin har medarbetare som arbetar med utsatta grupper inom socialtjänsten 
eller medarbetare inom de av folkhälsomyndigheten definierade riskgrupperna, möjlighet att 
vaccinera sig för säsongsinfluensavaccin som sedan bekostas av arbetsgivaren. Medarbetare 
hänvisas efter godkännande av närmaste chef till ”sin” vårdcentral och därefter regleras det på 
lönen mot uppvisande av kvitto. Information och påminnelse om möjligheten läggs ut på 
intranätet varje höst. 
 
Från personalfunktionen föreligger skrivelse daterad den 5 juni 2020.  
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 27 augusti 2020 § 302. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Yrkande 
Roger Nordman (M) yrkar att kommunfullmäktige bordlägger ärendet till 
kommunfullmäktiges sammanträde den 15 oktober 2020. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges sammanträde 
den 15 oktober 2020. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 178        Dnr 2019KS721 

Besvarande av motion om arrendeavtal, en central föreningsfråga  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2019 § 192 att till kommunstyrelsen 
remittera motionen ”Arrendeavtal, en central föreningsfråga” från Ulla-Karin Johansson (S) 
och Patrik Linde (S). I motionen föreslås bland annat att förvaltningen ska göra en 
genomlysning av de arrendeavtal som finns med föreningar i kommunen, diskutera behovet 
av förlängning med varje enskild förening och redovisa detta för politiken. 
 
Kommunen försöker alltid arrendera ut den mark som går att arrendera ut och vid varje 
arrendeavtal sker en enskild bedömning gällande lämplig löptid på avtalet. Hänsyn tas då 
bland annat till arrendatorns syfte med arrendet och kommunens framtidsplaner för 
markområdet. 
 
Förvaltningen håller med motionärerna om att det är viktigt att föreningarna i kommunen 
vågar göra de investeringar som krävs för att de ska kunna utvecklas. Mark- och 
exploateringsverksamheten, som är den verksamhet som handlägger och hanterar kommunens 
arrendeavtal, brukar tillsammans med arrendatorn komma fram till en arrendeavtalstid som 
både passar arrendatorns ändamål och kommunens planer för markområdet. Utifrån detta 
anser förvaltningen inte att det finns ett behov av en genomlysning av de arrendeavtal som 
finns med föreningar i kommunen. De föreningar som anser att deras verksamhet inte kan 
utvecklas på det sätt de vill i och med att de har för korta arrendeavtal med kommunen har 
alltid möjlighet att ta kontakt med mark- och exploateringsverksamheten för att se om det är 
möjligt att avtala om en längre arrendetid. 
  
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 1 juli 2020. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 27 augusti 2020 § 300. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Yrkande 
Roger Nordman (M) yrkar att kommunfullmäktige bordlägger ärendet till 
kommunfullmäktiges sammanträde den 15 oktober 2020. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges sammanträde 
den 15 oktober 2020. 
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§ 179        Dnr 2019KS788 

Besvarande av motion om kommunala åtgärder för att minska 
konsekvenserna av fel i folkbokföringen och säkerställa röstlängden vid 
kommande val  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 30 januari 2020 § 17 att till kommunstyrelsen remittera 
motion från Patrik Strömsten (SD) om kommunala åtgärder för att minska konsekvenserna av 
fel i folkbokföringen och säkerställa röstlängden vid kommande val. Motionären föreslår att 
kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda omfattning och konsekvenser av 
hur fel i folkbokföringsregistret påverkar kommunen samt föreslå konkreta åtgärder för hur 
personidentitet säkerställs så att fel i folkbokföringen inte påverkar röstlängd, valresultat, 
kommunala myndighetsbeslut eller utbetalningar av ekonomiskt stöd. Vidare föreslår 
motionären att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att vid ringa misstanke om 
fel i folkbokföringsregistret utbyta information om personidentitet med andra berörda 
myndigheter samt att inom remisstid lämna synpunkter till regeringens utredare. 
 
Förvaltningens bedömning är att Härryda kommun bör avvakta resultatet av den utredning 
regeringen tillsatt, Utredningen om folkbokföring och samordningsnummer, vars syfte är just 
att åstadkomma ett regelverk som ökar förutsättningarna för att folkbokföringen är tillförlitlig 
och ändamålsenlig. Förvaltningen har vidare inte fått några indikationer på att fel i 
folkbokföringsregistret skulle utgöra ett problem i den utsträckningen att det påverkat 
röstlängd, valresultat eller kommunala myndighetsbeslut. Mot bakgrund av detta finner 
förvaltningen inte skäl till att kommunfullmäktige i aktuellt läge ger kommunstyrelsen 
uppdrag enligt motionärens förslag. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 13 maj 2020. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 27 augusti 2020 § 304. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Yrkande 
Roger Nordman (M) yrkar att kommunfullmäktige bordlägger ärendet till 
kommunfullmäktiges sammanträde den 15 oktober 2020. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges sammanträde 
den 15 oktober 2020. 
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§ 180        Dnr 2020KS173 

Besvarande av motion om arvode för förtroendevalda  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 26 mars 2020 § 64 att till kommunstyrelsen remittera en 
motion från Boris Leimar (SD) rörande arvode för förtroendevalda. I motionen anger 
motionären att politiker som studerar, har upparbetad tid eller ledig dag från sitt ordinarie 
arbete inte får någon ersättning vid deltagande på studiebesök, konferenser och liknande. 
Motionären föreslår att när ersättning för förlorad arbetsinkomst utbetalas för 
yrkesverksamma fritidspolitiker, ska för övriga förtroendevalda, arvode utbetalas enligt 
gällande arvodesbestämmelser. Motionären föreslår vidare att arvodesreglementet ses över, 
för att stimulera fritidspolitiker att delta på kurser, studiebesök eller konferenser dit de bjudits 
in. 
  
I 4 kap. 16 § kommunallagen (2017:725) anges att om kommunfullmäktige beslutar att arvode 
ska betalas till de förtroendevalda ska arvodet bestämmas till lika belopp för lika uppdrag. 
Mot denna bakgrund kan arvode inte utbetalas enbart till de förtroendevalda som inte uppbär 
ersättning för förlorad arbetsinkomst. 
 
Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda medger att ordförande fattar beslut om att 
arvode ska utbetalas för deltagande i en sammankomst. Förvaltningens bedömning är att 
arvodesreglementet därigenom ger möjlighet att stimulera förtroendevalda att delta på kurser, 
studiebesök, konferenser och liknande sammankomster. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den  4 maj 2020. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 27 augusti 2020 § 305. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Yrkande 
Roger Nordman (M) yrkar att kommunfullmäktige bordlägger ärendet till 
kommunfullmäktiges sammanträde den 15 oktober 2020. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges sammanträde 
den 15 oktober 2020. 
 

---------------------- 
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§181 
Avsägelse från Mikael Hallén (S) som ledamot i kommunfullmäktige och 
ledamot i beredningen för framtidens välfärd och samhällsutveckling 
 
Mikael Hallén (S) har i skrivelse daterad 8 september 2020 avsagt sig uppdragen som ledamot 
i kommunfullmäktige samt ledamot i beredningen för framtidens välfärd och 
samhällsutveckling. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Mikael Hallén (S) från ovanstående uppdrag. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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