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 BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2020-10-15 
Datum för anslags 
uppsättande 

2020-10-23 Datum för anslags 
nedtagande 

2020-11-16 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Kansliet, kommunhuset 

Underskrift  
Magdalena Lindberg 

Plats och tid Råda Rum kl. 18:00-22:50 
  
Beslutande ledamöter Per Vorberg (M) 

Evalotta Liljenzin (M) 
Grim Pedersen (M) 
Kersti Lagergren (M) 
Hans Larsson (M) 
Roger Nordman (M) (ordförande) 
Mikael Johannison (M) (kl 18.00-21.00) §§182-185 
Sven Karlsson (M) 
Rickard Rosengren (M) 
Kristina Andrén (M) 
Gunnar Häggström (M) (vice ordförande) 
Jan Andersson (M) 
Ulrika Nordenstam (M) 
Maria Kornevik Jakobsson (C) 
Gun Wågsjö (C) 
Fredrik Mossmark (C) 
David Dinsdale (L) 
Ing-Marie Rydén Höök (L) 
Anders Halldén (L) 
Anita Anger (L) 
Håkan Eriksson (KD) 
Lennart Winqvist (SP) 
Steinar Walsö-Kanstad (KP) 
Patrik Linde (S) 

1 / 52



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2020-10-15 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

Ej tjänstgörande ersättare 

Utses att justera 

Justeringens plats och tid 

Gunilla Wathne (S) 
Björn Magnusson (S) (2:e vice ordförande) 
Siw Hallbert (S) 
Lena Fredriksson (S) 
Robert Langholz (S) 
Oskar Sköld (S) 
Mats Werner (S) 
Kerstin Sandberg (V) 
Bengt Andersson (V) (kl 18.00-22.40) §§182-189 
Roland Jonsson (MP) 
Marie Strid (MP) 
Marcus Berggren (MP) 
Ida Rosengren (MP) 
Patrik Strömsten (SD) 
Peter Arvidsson (SD) 
Ingemar Lindblom (M) §§186-204 ersätter Mikael Johannison (M) 
Tony Wahl (C)  ersätter Ronny Sjöberg (C) 
Inger Axelsson (KD)  ersätter Patrik Nordgren (KD) 
Jonas Andersson (S)  ersätter Ulla-Karin Johansson (S) 
Varinder Bajwa (S)  ersätter Monica Bengtsson (S) 
Bengt Hellgren (SD) (kl 18.00-19.55) §§182-183 ersätter Calle Johansson 
(SD) 
Natalija Löfgren (SD)  ersätter Boris Leimar (SD) 
Inga-Lill Hellgren (SD) (kl 18.00-19.55) §§182-183 ersätter Nina Sjöstedt 
(SD) 
Martin Kronvall (SP)  ersätter Cecilia Grebert Flatow (SP) 
Martin Tengfjord (SP)  ersätter Jan Inge Forsberg (SP) 

Ingemar Lindblom (M) §§182-185 
Bengt Johansson (M) 
Eva Karlsson (M) 
Hengameh Mokhtari (M) 
Anders Norlin (M) (kl 18.00-22.00) §§182-188 
Elin Germgård (C) 
Lars Magnus Frisk (L) 
Erik Lagerström (L) 
Rolf Vestman (S) 
Ahmad Ahmadi (MP) 

Tony Wahl 
Oskar Sköld 

Kansliet, kommunhuset ,  2020-10-22   15:30 

Protokollet omfattar §§182-204
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2020-10-15 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

ÄRENDELISTA 

§ 182 Information från Förbo AB 
§ 183 Information från Landvetter Södra Utveckling AB 
§ 184 Information från Härryda Energi AB 

§ 185 Behandling av återremitterat ärende: Godkännande av översiktsinriktning för 
Härryda kommuns översiktsplan 

§ 186 Behandling av återremitterat ärende: Antagande av riktlinjer för uttag av 
gatukostnader, samt upphävande av nu gällande riktlinjer 

§ 187 Antagande av taxor för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 
§ 188 Fastställande av riktlinje för beräkning av avgiftsutrymme enligt socialtjänstlagen 
§ 189 Antagande av strategier och regler för stöd till ideella föreningar och folkbildning 

§ 190 Delgivning av välfärdsnämndens beslut med anledning av ekonomisk 
månadsuppföljning per juni 2020 

§ 191 Besvarande av motion om demokrati i Härryda kommun 
§ 192 Besvarande av motion om influensavaccination 
§ 193 Besvarande av motion om arrendeavtal, en central föreningsfråga 

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

§ 195 Besvarande av motion om arvode för förtroendevalda 
§ 196 Besvarande av interpellation till kommunstyrelsens ordförande - Hur väljs aktörer ut? 
§ 197 Remittering av inkomna medborgarförslag 
§ 198 Remittering av inkomna interpellationer 

§ 199 Fyllnadsval efter Mikael Hallén (S) som ledamot i beredningen för framtidens 
välfärd och samhällsutveckling 

§ 200 Beslut från Länsstyrelsen angående fyllnadsval efter Mikael Hallén (S) som ledamot 
i kommunfullmäktige 

§ 201 Avsägelse från Agneta Svensson (S) som ersättare i kommunfullmäktige 
§ 202 Avsägelse från Boris Leimar (SD) som ledamot i valberedningen 

§ 203 Avsägelse av eventuellt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige från Ingegerd 
Helén (S) 

§ 204 Ärende för kommunfullmäktiges kännedom 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2020-10-15 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

§182

Information från Förbo AB 

Vid ett tillfälle per år bjuds kommunens bolag in till kommunfullmäktige för att informera 
kommunfullmäktiges ledamöter om aktuella händelser som skett i bolaget under året. Peter 
Granstedt, VD i Förbo, presenterar. 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen. 

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

Paragrafen är justerad 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2020-10-15 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

§183

Information från Landvetter Södra Utveckling AB 

Vid ett tillfälle per år bjuds kommunens bolag in till kommunfullmäktige för att informera 
kommunfullmäktiges ledamöter om aktuella händelser som skett i bolaget under året. Maria 
Ådahl, VD i Landvetter Södra Utveckling AB, presenterar. 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen. 

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

Paragrafen är justerad 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2020-10-15 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

§184

Information från Härryda Energi AB 

Vid ett tillfälle per år bjuds kommunens bolag in till kommunfullmäktige för att informera 
kommunfullmäktiges ledamöter om aktuella händelser som skett i bolaget under året. Susanne 
Ernfridsson, VD i Härryda Energi AB, presenterar. 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen. 

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

Paragrafen är justerad 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2020-10-15 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

§ 185 Dnr 2017KS1014

Behandling av återremitterat ärende: Godkännande av 
översiktsinriktning för Härryda kommuns översiktsplan 

Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet om utvecklingsinriktning för Härryda 
kommuns översiktsplan till kommunstyrelsen, den 17 september 2020 § 172. Detta för att 
genomföra ett första samråd om planförslagets utvecklingsstrategi samt att förslaget behöver 
utvecklas utifrån förutsättningar enligt Trafikverkets utredning "Göteborg-Borås, en del av 
nya stambanor lokaliseringsutredning samrådshandlingar 2020-09-09". 

Kommunstyrelsen behandlade återremissen den 24 oktober 2020 § 339. 

Kommunfullmäktiges behandling 

Yrkanden 
Björn Magnusson (S) yrkar med instämmande av Marie Strid (MP), Patrik Strömsten (SD), 
Patrik Linde (S) och Mats Werner (S) att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen då 
kommunstyrelsen inte har tagit någon hänsyn till fullmäktiges tidigare beslut om återremiss. 

Roland Jonsson (MP) yrkar i första hand i enlighet med Björn Magnussons 
återremissyrkande. I andra hand yrkar han avslag på kommunstyrelsens förslag. 

Per Vorberg (M) yrkar med instämmande av Kersti Lagergren (M), Håkan Eriksson (KD), 
Tony Wahl (C) och David Dinsdale (L) bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Peter Arvidsson (SD) yrkar med instämmande av Patrik Strömsten (SD) att ärendet 
återremitteras till kommunstyrelsen för att planen ska göras om och kommunens riktlinjer ska 
följas. 

Propositionsordning 
Ordföranden redovisar att han först kommer ställa proposition på bifall respektive avslag på 
Björn Magnussons yrkande om återremiss och därefter proposition på bifall respektive avslag 
på Peter Arvidssons yrkande om återremiss. Beslutar kommunfullmäktige att avgöra ärendet 
idag kommer han ställa proposition på kommunstyrelsens förslag och avslag. 

Kommunfullmäktige godkänner redovisad propositionsordning. 

Propositioner 

Björn Magnussons återremissyrkande 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2020-10-15 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Efter ställd proposition på bifall respektive avslag på Björn Magnussons yrkande om 
återremiss finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat avslå återremissyrkandet. 
 
Voterings begäres. Följande voteringsproposition godkännes. 
 
Den som bifaller att ärendet återremitteras enligt Björn Magnussons motivering röstar Ja. Den 
som bifaller att motiveringen avslås röstar Nej. Voteringen utfaller så att 19 ledamöter röstar 
Ja och 27 röstar Nej. Bilaga 1 voteringsbilaga. 
 
Peter Arvidssons återremissyrkande 
Efter ställd proposition på bifall respektive avslag på Peter Arvidssons yrkande om 
återremiss finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat avslå återremissyrkandet. 
 
Voterings begäres. Följande voteringsproposition godkännes. 
 
Den som bifaller att ärendet återremitteras enligt Peter Arvidssons motivering röstar Ja. Den 
som bifaller att motiveringen avslås röstar Nej. Voteringen utfaller så att 5 ledamöter röstar 
Ja, 35 röstar Nej och 6 avstår. Bilaga 2 voteringsbilaga. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Efter ställd proposition på kommunstyrelsens förslag och avslag finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag. 
 
Voterings begäres. Följande voteringsproposition godkännes. 
 
Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar Ja. Den som avslår kommunstyrelsens 
förslag röstar Nej. Voteringen utfaller så att 33 ledamöter röstar Ja, 9 röstar Nej och 4 avstår. 
Bilaga 3 voteringsbilaga. 
 
Kommunfullmäktige har således beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige godkänner utvecklingsinriktningen enligt föreliggande förslag som 
underlag till fortsatt arbete med ny översiktsplan för Härryda kommun. 
 
Roland Jonsson (MP), Marie Strid (MP), Marcus Berggren (MP) och Ida Rosengren (MP) 
reserverar sig skriftligt enligt bilaga 4. 
 
Patrik Linde (S), Gunilla Wathne (S), Björn Magnusson (S), Siw Hallbert (S), Lena 
Fredriksson (S), Jonas Andersson (S), Robert Langholz (S), Varinder Bajwa (S), Oskar Sköld 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2020-10-15 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

(S) och Mats Werner (S) reserverar sig skriftligt enligt bilaga 5.

Peter Arvidsson (SD) reserverar sig skriftligt enligt bilaga 6. 

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

Paragrafen är justerad 
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VOTERINGSLISTA 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum

2020-10-15 

Voteringslista: § 185 
Ärende: Behandling av återremitterat ärende: Godkännande av översiktsinriktning för 
Härryda kommuns översiktsplan,  2017KS1014 

Bilaga 1 votering. Bifall eller avslag till Björn Magnussons återremiss. 

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 
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 
Håkan Eriksson (KD), 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 
Lena Fredriksson (S), ledamot X 
Robert Langholz (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 
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VOTERINGSLISTA 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum

2020-10-15 

Marcus Berggren (MP), ledamot X 
Ida Rosengren (MP), ledamot X 
Patrik Strömsten (SD), ledamot X 
Peter Arvidsson (SD), ledamot X 
Tony Wahl (C), ersättare X 
Inger Axelsson (KD), ersättare X 
Jonas Andersson (S), ersättare X 
Varinder Bajwa (S), ersättare X 
Natalija Löfgren (SD), ersättare X 
Martin Kronvall (SP), ersättare X 
Martin Tengfjord (SP), ersättare X 
Resultat 19 27 0 

Bilaga 2 votering. Bifall eller avslag till Peter Arvidssons återremiss. 

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 
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 
Håkan Eriksson (KD), 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 
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VOTERINGSLISTA 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum

2020-10-15 

Lena Fredriksson (S), ledamot X 
Robert Langholz (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 
Ida Rosengren (MP), ledamot X 
Patrik Strömsten (SD), ledamot X 
Peter Arvidsson (SD), ledamot X 
Tony Wahl (C), ersättare X 
Inger Axelsson (KD), ersättare X 
Jonas Andersson (S), ersättare X 
Varinder Bajwa (S), ersättare X 
Natalija Löfgren (SD), ersättare X 
Martin Kronvall (SP), ersättare X 
Martin Tengfjord (SP), ersättare X 
Resultat 5 35 6 

Bilaga 3 votering. Kommunstyrelsens förslag mot avslag. 

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 
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 
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2020-10-15 

Anita Anger (L), ledamot X 
Håkan Eriksson (KD), 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 
Lena Fredriksson (S), ledamot X 
Robert Langholz (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 
Ida Rosengren (MP), ledamot X 
Patrik Strömsten (SD), ledamot X 
Peter Arvidsson (SD), ledamot X 
Tony Wahl (C), ersättare X 
Inger Axelsson (KD), ersättare X 
Jonas Andersson (S), ersättare X 
Varinder Bajwa (S), ersättare X 
Natalija Löfgren (SD), ersättare X 
Martin Kronvall (SP), ersättare X 
Martin Tengfjord (SP), ersättare X 
Resultat 33 9 4 

14 / 52



Miljöpartiet i Härryda vill lämna följande skriftliga reservation. 

Ärende: Utvecklingsinriktningen för Härryda kommuns översiktsplan. 

Miljöpartiet i Härryda reserverar sig mot att godkänna utvecklingsinriktningen för Härryda kommuns 
översiktsplan.  

Vid kommunfullmäktige 2020-09-17 beslutades om en minoritetsremiss där Miljöpartiet yrkade på 
att utvecklingsstrategin skulle ut på en 1:a samråd så att medborgarna fick möjlighet att lämna sina 
synpunkter. 

Vid Kommunstyrelsemötet 2020-09-24 behandlades återremissen genom att majoriteten skickade 
tillbaka ärendet utan någon kommentar. 

I Boverkets beskrivning hur planprocessen skall gå till vid framtagande av översiktsplan anges tre 
områden som skall beskrivas: 

o Utvecklingsinriktning
o Mark och vattenanvändning
o Riksintresse, LIS och andra värden

Översiktsplanens innehåll och process är primärt styrd utifrån plan och bygglagen. Efter utarbetande 
av planförslag skall planförslaget ut på samråd. 

I den föreslagna utvecklingsstrategin beskrivs planprocessen för översiktsplan. I dokumentet skrivs 
att vi nu är under steg 1. ”Utarbetande av planförslag- ett samrådsförslag utarbetas fram av 
tjänstepersoner i dialog med politiken”. 

Konsekvenserna utifrån målen i Agenda 2030 är väl redovisade men ingen hänsyn tagen till 
konsekvensbeskrivningarna i utvecklingsinriktningarna och helt frånvarande i illustrationskartan. 

En ej beslutad järnvägsstation är inritad 

Genom att nu godkänna den föreslagna utvecklingsstrategin så kringgår man medborgarnas 
möjlighet i samråd ta del av en viktig del i planförslaget. 

Genom att utvecklingsstrategin är antagen av majoriteten så har kommunen låst in sig hur 
översiktsplanen skall utformas. 

Roland Jonsson 
Marcus Berggren 
Ida Rosengren 
Marie Strid 
Miljöpartiet de gröna i Härryda 

Bilaga 4 till kommunfullmäktiges protokoll den 15 oktober 2020 § 185.
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Reservation 

Godkännande av översiktsinriktning för Härryda kommuns översiktsplan 

När det handlar om ärenden som återremitteras av fullmäktige så skall dessa återremisser hanteras 
med respekt. Det skall man göra både för att det är lagmässigt och moraliskt rätt. Att låta ett 
återemitterat ärende skickas tillbaka till fullmäktige utan åtgärd är ett hot mot vår demokratiska 
modell. Av denna anledning så yrkade vi på att frågan ånyo skulle skickas tillbaka till KS för att 
beredas och återremissens intentioner bejakas.  

Patrik Linde, Gunilla Wathne, Björn Magnusson, Siw Hallbert, Lena Fredriksson, Jonas Andersson, 
Robert Langholz, Varinder Bajwa, Oskar Sköld och Mats Werner 

Socialdemokraterna Härryda 

Bilaga 5 till kommunfullmäktiges protokoll den 15 oktober 2020 § 185.
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Reservation 

Förslaget följer inte av kommunfullmäktige antagna riktlinjer och skall därför omarbetas så riktlinjer 
följs bl.a. vad gäller ”Riktlinjer för kommunens produktionsskog” och ”Riktlinjer för 
bostadsförsörjning”. Tidigare återremissyrkanden beaktades inte under återremissförfarandet till 
kommunstyrelsen. Sammantaget har kommunen nu ett underlag som inte tar tillräcklig hänsyn till 
omvärldsfaktorer vad gäller nationell infrastruktur eller följer kommunfullmäktiges antagna riktlinjer 
vilket riskerar negativa konsekvenser och onödiga kostnader i det fortsatta arbetet men 
översiktsplanen. 

Peter Arvidsson (SD) 

Bilaga 6 till kommunfullmäktiges protokoll den 15 oktober 2020 § 185.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2020-10-15 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

§ 186 Dnr 2020KS277

Behandling av återremitterat ärende: Antagande av riktlinjer för uttag av 
gatukostnader, samt upphävande av nu gällande riktlinjer 

Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet om riktlinjer för uttag av 
gatukostnader till kommunstyrelsen, den 17 september 2020 § 172, detta för att genomföra en 
konsekvensanalys. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 24 oktober 2020 § 338. 

Kommunfullmäktiges behandling 

Yrkanden 
Patrik Strömsten (SD) yrkar att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen för att ärendet 
bättre ska beredas så att; 
1. befintliga gator ska värderas rimligt,
2. lokala initiativ ska erbjudas,
3. fastighetsägarnas uppfattning ska vägleda beslut.

Per Vorberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden redovisar att han först kommer ställa proposition på Patrik Strömstens 
återremissyrkande och avgörande idag. Beslutar kommunfullmäktige att avgöra ärendet idag 
kommer han ställa proposition på kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktige godkänner redovisad propositionsordning. 

Proposition 

Återremiss 
Efter ställd proposition på Patrik Strömstens 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 43 ledamöter röstar Ja och 3 röstar Nej. Bilaga 
7 voteringsbilaga. 
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Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsens förslag 
Efter ställd proposition på kommunstyrelsens förslag finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutat enligt förslaget. 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige upphäver gällande regler för gatukostnader fastställd den 5 april 1982 § 
50. 

Kommunfullmäktige antar riktlinjer för uttag av gatukostnader i enlighet med föreliggande 
förslag. 

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

Paragrafen är justerad 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum

2020-10-15 

Voteringslista: § 186 
Ärende: Behandling av återremitterat ärende: Antagande av riktlinjer för uttag av 
gatukostnader, samt upphävande av nu gällande riktlinjer,  2020KS277 

Bilaga 7 votering. Avgörande idag eller återremiss. 

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 
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 
Håkan Eriksson (KD), 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 
Lena Fredriksson (S), ledamot X 
Robert Langholz (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 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum

2020-10-15 

Ida Rosengren (MP), ledamot X 
Patrik Strömsten (SD), ledamot X 
Peter Arvidsson (SD), ledamot X 
Ingemar Lindblom (M), ersättare X 
Tony Wahl (C), ersättare X 
Inger Axelsson (KD), ersättare X 
Jonas Andersson (S), ersättare X 
Varinder Bajwa (S), ersättare X 
Natalija Löfgren (SD), ersättare X 
Martin Kronvall (SP), ersättare X 
Martin Tengfjord (SP), ersättare X 
Resultat 43 3 0 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2020-10-15 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

§ 187 Dnr 2020KS407

Antagande av taxor för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 

Förbundsstyrelsen för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg beslutade den 7 maj 2020 § 30 
att överlämna till medlemskommunernas kommunstyrelser och kommunfullmäktige att 
besluta om taxor, taxebestämmelser, m.m. enligt bilaga 1–9. Därefter har 
räddningstjänstförbundet inkommit med ett ärende till kommunen avseende taxor för bl.a. 
tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO, samt tillsyn och 
tillståndsprövning enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, LBE. 

Gällande taxor på området fastställdes av kommunfullmäktige 2014. Taxorna har därefter 
justerats årligen med hänsyn till prisutvecklingen enligt Sveriges kommuner och regioners 
(SKR) prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Den 12 december 2019 § 172 beslutade 
kommunfullmäktige om förlängning till och med den 31 december 2020 av då gällande taxor 
för brandskyddskontroll och tillsyn enligt LSO samt tillsyn och tillståndsprövning enligt LBE. 

Vid framtagandet av nu föreslagna taxor har räddningstjänstförbundet använt SKR:s underlag 
och vägledning för konstruktion av LSO- och LBE-taxor samt SKR:s stöd för beräkning av 
handläggningskostnad per timme (självkostnadsberäkning). Samma underlag och metod för 
självkostnadsberäkning har använts för att ta fram handläggningskostnad per timme 
beträffande taxan för brandskyddskontroll. 

Föreslagna taxor för åtgärder enligt LSO och LBE har beräknats enligt självkostnadsprincipen 
och omfattar sådana åtgärder där avgiftsfinansiering är möjlig. Handläggningskostnaden per 
timme baseras på det totala avgiftsuttaget för tillsynsverksamheten respektive 
tillståndsprövningen inom räddningstjänstförbundet. Handläggningskostnaden per timme är 
gemensam för tillsyn enligt LSO och LBE samt för tillståndsprövning enligt LBE. Även taxan 
för brandskyddskontroll utgår från självkostnadsprincipen. Vidare har taxan konstruerats efter 
en modell som är vedertagen för brandskyddskontroll och som har tillämpats sedan 2004. 

Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 7 juli 2020. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 24 september 2020 § 336. 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 
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Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

1. att anta taxa för tillsyn, med stöd av 5 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor, i enlighet med
bilaga 1 till tjänsteskrivelsen,

2. att anta taxa för tillsyn, med stöd av 27 § lagen om brandfarliga och explosiva varor, i
enlighet med bilaga 2 till tjänsteskrivelsen,

3. att anta taxa för tillståndsprövning, med stöd av 27 § lagen om brandfarliga och explosiva
varor, i enlighet med bilaga 3 till tjänsteskrivelsen,

4. att anta taxa för brandskyddskontroll, med stöd av 3 kap. 6 § lagen om skydd mot olyckor, i
enlighet med bilaga 4 till tjänsteskrivelsen,

5. att anta taxa för utlämnande av allmän handling hos Räddningstjänstförbundet
Storgöteborg, i enlighet med bilaga 5 till tjänsteskrivelsen,

6. att anta taxebestämmelserna i enlighet med bilaga 6–7 till tjänsteskrivelsen,

7. att taxorna enligt beslutspunkt 1–4 gäller från och med den 1 januari 2021 till och med den
31 december 2025, med den justering som sker enligt beslutspunkt 9,

8. att taxa enligt beslutspunkt 5 gäller tillsvidare samt

9. att Räddningstjänstförbundet Storgöteborg för varje avgiftsår ska justera taxorna enligt
beslutspunkt 1–4 i enlighet med Sveriges kommuner och regioners (SKR) prisindex för
kommunal verksamhet (PKV). Vid justeringen tillämpas det PKV som SKR årligen
publicerar i februari i samband med cirkuläret som omfattar budgetförutsättningar och
skatteprognos. Taxan beräknas enligt PKV för två år före det år taxebeloppet ska gälla.

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

Paragrafen är justerad 
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§ 188 Dnr 2020KS504

Fastställande av riktlinje för beräkning av avgiftsutrymme enligt 
socialtjänstlagen 

Kommunfullmäktige fastställde nuvarande Tillämpningsanvisningar till taxa avseende 
insatser för äldre och funktionshindrade i Härryda kommun den 12 december 2016 § 164. 
Anvisningarna behandlar både taxor för avgifter inom hemtjänst och tillämpningen av 
socialtjänstlagens 8 kapitel (om avgifter). Kommunfullmäktige beslutade om nya 
taxebestämmelser avseende avgifter för hemtjänst, kommunal hälso- och sjukvård samt andra 
tjänster och nyttigheter inom socialtjänsten 27 februari 2020, § 30, varvid en del av 
tillämpningsanvisningarna, som rör taxesystemet, överfördes till det nya dokumentet. 

I föreliggande ärende om Riktlinjer för beräkning av avgiftsutrymme överförs resterande 
tillämpningsanvisningar, som rör inkomst- och förbehållsberäkningen, till ett eget dokument. 
En viss översyn av tillämpningsanvisningarna gentemot lagens bestämmelser har genomförts i 
syfte att revidera och förtydliga anvisningarna. 

Från sektorn för socialtjänst föreligger skrivelse daterad den 23 mars 2020. 

Välfärdsnämnden behandlade ärendet den 26 augusti 2020 § 205. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 24 september 2020 § 335. 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens och välfärdsnämndens förslag 

Kommunfullmäktige fastställer Riktlinjer för beräkning av avgiftsutrymme enligt 
socialtjänstlag (2001:453) att gälla från och med 1 januari 2021 enligt föreliggande förslag. 

Kommunfullmäktige upphäver Tillämpningsanvisningar till taxa avseende insatser för äldre 
och funktionshindrade i Härryda kommun, beslutad 12 december 2016 § 164, som dock 
tillämpas till och med 31 december 2020. 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 189 Dnr 2020KS534

Antagande av strategier och regler för stöd till ideella föreningar och 
folkbildning 

Kommunstyrelsen beslutade den 5 mars 2018 § 114 att ge förvaltningen i uppdrag att göra en 
totalöversyn av föreningsbidrag och taxor. Den 1 januari 2019 överfördes uppdraget till 
välfärdsnämnden. 

I uppdragshandlingen står att syftet med stöd till verksamheter inom förenings- och 
fritidsområdet är att bidra till ett aktivt föreningsliv och att skapa goda möjligheter för 
invånare i kommunens alla delar att ha ett gott liv genom en meningsfull fritid. Vidare står i 
uppdragshandlingen att översynen ska resultera i minst ett förslag på strategi, riktlinjer samt 
eventuellt taxeförslag. Översynen ska göras i samverkan med politik, föreningslivet och andra 
berörda. 

En del av översynen har gjorts genom en workshop med representanter från föreningslivet. 
Syftet med workshopen var att hitta skärningspunkten mellan ideella krafters ambitioner och 
kommunens vision Härryda – här vågar vi! Resultatet från workshopen ligger till grund för 
det förslag av ny modell för stöd som förvaltningen föreslår ska träda i kraft. 

Det föreslagna stödet sätter aktiviteter i centrum och prioriterar barn och unga. Stödformerna 
är möjliga att söka oavsett vilken inriktning en förening har. Stödet uppmuntrar till 
föreningsutveckling och till samarbete mellan föreningar. Stödet utgår från tillit till 
föreningslivets förmåga att ta ansvar och bygger på hjälp till självhjälp. Förvaltningen föreslår 
att ny modell för stöd införs från den 1 januari 2021 och att införandet sker med en 
övergångsbestämmelse. 

Välfärdsnämnden behandlade ärendet den 26 augusti 2020 § 206. 

Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad den 1 juli 2020. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 24 september 2020 § 334. 

Kommunfullmäktiges behandling 

Yrkanden 
Maria Kornevik Jakobsson (C) yrkar med instämmande av Sven Karlsson (M), Håkan 
Eriksson (KD) och Ing-Marie Rydén Höök (L) bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Patrik Linde (S) yrkar med instämmande av Robert Langholz (S), Siw Hallbert (S) och Mats 
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Werner (S) att ärendet i första hand återremitteras till kommunstyrelsen för att få till en 
ordentlig konsekvensanalys utifrån varje förenings förutsättningar och den påverkan som 
detta får för den enskilda föreningen. I andra hand yrkar han avslag på kommunstyrelsens 
förslag. 

Patrik Strömsten (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tre separata yrkanden 
1. "Ersättning ges ej till föreningar som har koppling till politiska organisationer.
2. Ersättning ges ej till föreningar som har religösa inslag, eller kopplingar till religösa
organisationer.
3. Ersättning ges endast för aktiviteter som utförs av kommuninvånare.”

Propositionsordning 
Ordföranden redovisar att han först kommer ställa proposition på Patrik Lindes 
återremissyrkande och avgörande idag. Han meddelar därefter att han ser Patrik Strömstens 
yrkande som ett självständigt förslag till beslut och att han därför kommer ställa proposition 
på kommunstyrelsens förslag, Patrik Strömstens yrkande i sin helhet och Patrik Lindes 
andrahandyrkande. 

Patrik Strömsten (SD) yrkar att om kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag 
ska ordföranden behandlar hans yrkande som tre separata ändringar av kommunstyrelsens 
förslag. 

Votering på propositionsordning begäres. 

Följande voteringsproposition godkännes. 

Den som bifaller ordförandens förslag till propositionsordning röstar Ja. Den som bifaller 
Patrik Strömstens förslag till propositionsordning röstar Nej. Voteringen utfaller så att 43 
ledamöter röstar Ja och 3 röstar Nej. Bilaga 8 voteringsbilaga. 

Kommunfullmäktige har således beslutat att behandling ska ske enligt ordförandens förslag 
till propositionsordning. 

Proposition 

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 33 ledamöter röstar Ja, 12 röstar Nej och 1 avstår. Bilaga 
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9 voteringsbilaga. 

Kommunfullmäktige har således beslutat avgöra ärendet idag. 

Kommunstyrelsens förslag, Patrik Strömstens yrkande och Patrik Lindes 
andrahandyrkande 
Efter ställd proposition på kommunstyrelsens förslag, Patrik Strömstens yrkande i sin helhet 
och Patrik Lindes yrkande om avslag på kommunstyrelsens förslag finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Votering begäres. 

Ordföranden meddelar att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag. 

Motförslag 
Efter ställd proposition på Patrik Strömstens yrkande i sin helhet och Patrik Lindes yrkande 
om avslag på kommunstyrelsens förslag finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat 
att Patrik Lindes yrkande ska vara motförslag i huvudvoteringen. 

Huvudvotering 
Följande voteringsproposition godkännes. 

Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar Ja. Den som avslår kommunstyrelsens 
förslag röstar Nej. Voteringen utfaller så att 32 ledamöter röstar Ja, 12 röstar Nej och 2 avstår. 
Bilaga 10 voteringsbilaga. 

Kommunfullmäktige har således beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens och välfärdsnämndens förslag 

Kommunfullmäktige antar strategi och regler för stöd till ideella föreningar och folkbildning 
från och med den 1 januari 2021. 

Kommunfullmäktige beslutar om övergångsbestämmelse för 2021 som innebär att hälften av 
budgeten betalas ut till föreningslivet första halvåret 2021 enligt nu gällande bidragsregler. 
Den andra hälften av budgeten betalas ut till föreningslivet andra halvåret 2021 enligt 
förslaget till nya regler om stöd till ideella föreningar och folkbildning. 

Kommunfullmäktige uppdrar åt välfärdsnämnden att följa upp och utvärdera det nya stödet 
2022. 
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Kommunfullmäktige uppdrar åt välfärdsnämnden att att aktualitetspröva stödet vart fjärde år. 

Kommunfullmäktige noterar att detta beslut ersätter samtliga tidigare regler för bidrag till 
föreningar. 

Patrik Linde (S), Gunilla Wathne (S), Björn Magnusson (S), Siw Hallbert (S), Lena 
Fredriksson (S), Jonas Andersson (S), Robert Langholz (S), Varinder Bajwa (S), Oskar Sköld 
(S) och Mats Werner (S) reserverar sig skriftligt enligt bilaga 11.

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

Paragrafen är justerad 
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Voteringslista: § 189 
Ärende: Antagande av strategier och regler för stöd till ideella föreningar och folkbildning,  
2020KS534 

Bilaga 8 votering. Roger Nordmans förslag till propositionsordning mot Patrik Strömstens förslag till 
propositionsordning 

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 
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 
Håkan Eriksson (KD), 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 
Lena Fredriksson (S), ledamot X 
Robert Langholz (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 
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Marcus Berggren (MP), ledamot X 
Ida Rosengren (MP), ledamot X 
Patrik Strömsten (SD), ledamot X 
Peter Arvidsson (SD), ledamot X 
Ingemar Lindblom (M), ersättare X 
Tony Wahl (C), ersättare X 
Inger Axelsson (KD), ersättare X 
Jonas Andersson (S), ersättare X 
Varinder Bajwa (S), ersättare X 
Natalija Löfgren (SD), ersättare X 
Martin Kronvall (SP), ersättare X 
Martin Tengfjord (SP), ersättare X 
Resultat 43 3 0 

Bilaga 9 votering. Avgörande idag eller återremiss. 

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 
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 
Håkan Eriksson (KD), 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 
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Lena Fredriksson (S), ledamot X 
Robert Langholz (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 
Ida Rosengren (MP), ledamot X 
Patrik Strömsten (SD), ledamot X 
Peter Arvidsson (SD), ledamot X 
Ingemar Lindblom (M), ersättare X 
Tony Wahl (C), ersättare X 
Inger Axelsson (KD), ersättare X 
Jonas Andersson (S), ersättare X 
Varinder Bajwa (S), ersättare X 
Natalija Löfgren (SD), ersättare X 
Martin Kronvall (SP), ersättare X 
Martin Tengfjord (SP), ersättare X 
Resultat 33 12 1 
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Reservation 

Antagande av strategier och regler för stöd till ideella föreningar och folkbildning 

Vi Socialdemokrater anser att detta dokument måste göras om från grunden. Detta för att göra 
dokumentet tydligt och transparent för föreningarna. Dokumentet som det ser ut nu kommer att 
leda till många problem för föreningslivet i Härryda kommun. Man kan inte utläsa vilka summor som 
kan bli aktuella. Man kan till exempel konstatera att detta innebär problem för våra 
pensionärsorganisationer. Ett annat påtagligt problem för föreningarna är att man inte kan förutsäga 
vilka summor som man får för ett år. Detta gör att det blir svårt att ta fram en budget för föreningen. 
Detta riskerar i sin tur att leda till att föreningar inte längre kan bedriva sin verksamhet. Den nya 
fördelningen riskerar att slå extra hårt mot de föreningar som verkar inom den östra delen av vår 
kommun. Vi ser också ett stort hot mot föreningar som verkar i flera kommuner. Detta kan till 
exempel vara föreningar med fokus på personer med funktionsvariationer där upptagningsområdet 
måste kunna vara större än Härryda kommun. 

När man använder sig av skrivelsen i särskild ordning så vore det tydlig om denna tillämpning 
beskrevs i texten.   

Vi anser att det är viktigt att reglerna ska vara förutsägbara, transparenta och präglas av enkelhet. 

Patrik Linde, Gunilla Wathne, Björn Magnusson, Siw Hallbert, Lena Fredriksson, Jonas Andersson, 
Robert Langholz, Varinder Bajwa, Oskar Sköld och Mats Werner 

Socialdemokraterna Härryda 

Bilaga 11 till kommunfullmäktiges protokoll den 15 oktober 2020 § 189.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2020-10-15 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

§ 190 Dnr 2020KS44

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

Välfärdsnämnden behandlade ekonomisk månadsuppföljning per juni 2020, den 
26 augusti 2020 § 208 och beslutade att delge kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
rapporten. 

Välfärdsnämndens budget uppgår till 1 969,5 mnkr och prognosen för 2020 är 1 952,6 mnkr 
vilket innebär en positiv budgetavvikelse om 16,9 mnkr. Detta innebär en förbättring jämfört 
med förra prognosen med drygt 3 mnkr. Socialtjänst försämrar sin prognos medan utbildning 
och kultur förbättrar sin. Sektor socialtjänst prognostiserar nu ett överskott om 10,9 mnkr och 
sektor utbildning och kultur ett överskott om 6 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 6 mnkr trots att 
grundskoleverksamhetens prognos, som är negativ om 3 mnkr, kvarstår. Underskottet 
återfinns främst inom särskoleverksamheten. Även kultur och fritid visar ett mindre 
underskott. 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 på 
verksamheterna grundskola, barn och familj samt 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. 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2020-10-15 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 24 september 2020 § 347 och beslutade att notera 
informationen.  

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen. 

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

Paragrafen är justerad 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2020-10-15 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 191        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 12 november 2020 och finner att så sker. 
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Kommunfullmäktige 
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2020-10-15 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges sammanträde 
den 12 november 2020. 

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

Paragrafen är justerad 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2020-10-15 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

§ 192 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 12 november 2020 och finner att så sker. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges sammanträde 
den 12 november 2020. 

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

Paragrafen är justerad 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2020-10-15 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 193        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 12 november 2020 och finner att så sker. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges sammanträde 
den 12 november 2020. 
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---------------------- 
 

Paragrafen är justerad 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2020-10-15 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

§ 194 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 12 november 2020 och finner att så sker. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges sammanträde 
den 12 november 2020. 

40 / 52



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2020-10-15 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 195        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 12 november 2020 och finner att så sker. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges sammanträde 
den 12 november 2020. 
 

---------------------- 
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Paragrafen är justerad 
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§ 196 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 kommunfullmäktige bordlägger ärendet till 
kommunfullmäktiges sammanträde den 12 november 2020 och finner att så sker. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges sammanträde 
den 12 november 2020. 

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

Paragrafen är justerad 
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§197 
Remittering av inkomna medborgarförslag 
 
Nedanstående medborgarförslag har inkommit. 
 
Dnr 2020KS520 
Från Anna Almroth om källsortering hemma. 
 
Dnr 2020KS521 
Från Anders Frilén om parkslide. 
 
Dnr 2020KS527 
Från Helena Neem om strandpromenad från Mölnlycke centrum till Råda Säteri. 
 
Dnr 2020KS565 
Från Louise Anvell om skatepark i Hindås. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar nedanstående medborgarförslag till kommunstyrelsen 
 Källsortering hemma 
 Parkslide 
 Strandpromenad från Mölnlycke centrum till Råda Säteri 

 
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att besluta i ovanstående ärenden. 
 
Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget om skatepark i Hindås till 
välfärdsnämnden. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§198 
Remittering av inkomna interpellationer 
 
Nedanstående interpellationer har inkommit. 
 
Dnr 2020KS 
Från Bengt Andersson (V) om svenska kraftnäts förnyelse av 400 kv kraftledning genom 
Härryda kommun. 
 
Dnr 2020VFN417 
Från Siw Hallbert (S) om verksamheten på Hjorten. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige medger att interpellationerna får ställas. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 199        Dnr 2020KS20 

Fyllnadsval efter Mikael Hallén (S) som ledamot i beredningen för 
framtidens välfärd och samhällsutveckling  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 17 september 2020 § 181 att entlediga Mikael Hallén (S) 
som ledamot i beredningen för framtidens välfärd och samhällsutveckling. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens förslag 
 
Kommunfullmäktige utser Thomas Gustavsson (S) till ledamot i beredningen för framtidens 
välfärd och samhällsutveckling för återstoden av mandatperioden. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 200 Dnr 2020KS20

Beslut från Länsstyrelsen angående fyllnadsval efter Mikael Hallén (S) 
som ledamot i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige entledigade Mikael Hallén (S) som ledamot i kommunfullmäktige den 
17 september 2020 § 181. 

Länsstyrelsen har i beslut daterat den 6 maj 2020 utsett ny ledamot och ersättare i 
kommunfullmäktige under perioden 1 maj 2020 till 14 oktober 2022. Ny ledamot i 
kommunfullmäktige är Lena Fredriksson (S) och ny ersättare är Agneta Svensson (S). 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen. 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 201        Dnr 2020KS20 

Avsägelse från Agneta Svensson (S) som ersättare i kommunfullmäktige  

  
Agneta Svensson (S) har i skrivelse daterad den 30 september 2020 avsagt sig uppdraget som 
ledamot i kommunfullmäktige. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Agneta Svensson (S) från ovanstående uppdrag. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 202        Dnr 2020KS20 

Avsägelse från Boris Leimar (SD) som ledamot i valberedningen  

  
Boris Leimar (SD) har i skrivelse daterad 6 oktober 2020 avsagt sig uppdraget som ledamot i 
valberedningen. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Boris Leimar (SD) från ovanstående uppdrag. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 203 Dnr 2020KS20

Avsägelse av eventuellt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige från 
Ingegerd Helén (S) 

Ingegerd Helén (S) har i skrivelse daterad 8 oktober 2020 avsagt sig eventuellt uppdrag som 
ersättare i kommunfullmäktige vid Länsstyrelsens sammanräkning efter avsägelse från Agneta 
Svensson (S). Detta eftersom uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige inte är förenligt 
med uppdraget som revisorernas ordförande i Härryda kommun. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att vid händelse av att Ingegerd Helén (S) blir utsedd till 
ersättare i kommunfullmäktige i Härryda kommun vid länsstyrelsens sammanräkning, 
entlediga henne från uppdraget. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2020-10-15 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

§ 204 Dnr 2020KS372

Ärende för kommunfullmäktiges kännedom 

Kommunfullmäktige delges följande: 
 Statistiska uppgifter per juni 2020.

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen. 
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