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Siw Hallbert (S) 
Lena Fredriksson (S) 
Ulla-Karin Johansson (S) 
Robert Langholz (S) 
Monica Bengtsson (S) 
Oskar Sköld (S) 
Kerstin Sandberg (V) 
Bengt Andersson (V) 
Marie Strid (MP) 
Marcus Berggren (MP) 
Ida Rosengren (MP) 
Peter Arvidsson (SD) 
Nina Sjöstedt (SD) 
Ingemar Lindblom (M)  ersätter Mikael Johannison (M) 
Bengt Johansson (M)  ersätter Kristina Andrén (M) 
Eva Karlsson (M)  ersätter Jan Andersson (M) 
Elin Germgård (C)  ersätter Maria Kornevik Jakobsson (C) 
Madeleine Söderlund (KD)  ersätter Patrik Nordgren (KD) 
Martin Tengfjord (SP)  ersätter Jan Inge Forsberg (SP) 
Jonas Andersson (S)  ersätter Gunilla Wathne (S) 
Varinder Bajwa (S)  ersätter Mats Werner (S) 
Ahmad Ahmadi (MP)  ersätter Roland Jonsson (MP) 
Bengt Hellgren (SD)  ersätter Calle Johansson (SD) 
Natalija Löfgren (SD)  ersätter Boris Leimar (SD) 
Inga-Lill Hellgren (SD)  ersätter Patrik Strömsten (SD) 

  
Ej tjänstgörande ersättare Hengameh Mokhtari (M) 

Anders Norlin (M) 
Karin Wickman (M) 
Erik Lagerström (L) 
Jan Gustavsson (KP) 
Rolf Vestman (S) 

  
Utses att justera Gun Wågsjö 

Peter Arvidsson 
  
Justeringens plats och tid Kommunhuset, kansliet ,  2020-11-19   15:30 
  
Protokollet omfattar §§205-230 

 

  

 

 

2 / 44



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2020-11-12 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    
 

  

3 / 44



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2020-11-12 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

ÄRENDELISTA 

§ 205 Godkännande av delårsbokslut per den 31 augusti samt helårsprognos för 2020 

§ 206 Fastställande av taxa för anläggningsavgifter och brukningsavgifter avseende 
vattentjänster 2021, samt upphävande av nu gällande taxa 

§ 207 Fastställande av taxa för avfall och slam 2021, samt upphävande av nu gällande taxa 
§ 208 Godkännande av köpekontrakt för fastigheten Bårekulla 1:48 
§ 209 Godkännande av avtalssamverkan av familjerätt i Härryda, Mölndal och Partille 
§ 210 Inrättande av en tillfällig beredning för demokratifrågor 
§ 211 Tillfälligt avsteg från villkor vid nyttjande av allmän plats avseende uteserveringar 
§ 212 Redovisning av medborgarförslag oktober 2020 för kommunstyrelsen 

§ 213 Delgivning av kommunstyrelsens beslut med anledning av delårsrapport - 
verksamhetsberättelse inkl prognos 2020 för kommunstyrelsen 

§ 214 Delgivning av kommunstyrelsens beslut gällande yttrande av kommunrevisorernas 
rapport "Löpande granskning 2019" 

§ 215 Besvarande av interpellation till kommunstyrelsens ordförande - Hur väljs aktörer ut? 
§ 216 Besvarande av motion om demokrati i Härryda 
§ 217 Besvarande av motion om influensa vaccination 
§ 218 Besvarande av motion om arrendeavtal, en central föreningsfråga 

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

§ 220 Besvarande av motion om arvode förtroendevalda 
§ 221 Remittering av inkomna medborgarförslag 
§ 222 Remittering av inkomna motioner 
§ 223 Remittering av inkomna interpellationer 

§ 224 Avsägelse från Natalija Löfgren (SD) som ledamot i beredningen för framtidens 
välfärd och samhällsutveckling, samt fyllnadsval 

§ 225 Val av ledamöter till tillfällig beredning för demokratifrågor 

§ 226 Beslut från Länsstyrelsen angående fyllnadsval efter Agneta Svensson (S) som 
ersättare i kommunfullmäktige 

§ 227 Val av ledamöter till styrelsen för Härryda Vatten och Avfall AB 
§ 228 Fyllnadsval efter Boris Leimar (SD) som ledamot i valberedningen 

§ 229 Avsägelse från Boris Leimar (SD) som ersättare i kommunstyrelsen samt ledamot i 
beredningen för framtidens välfärd och samhällsutveckling 

§ 230 Avsägelse från Bengt Hellgren (SD) som ledamot i valnämnden 
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§ 205        Dnr 2020KS40 

Godkännande av delårsbokslut per den 31 augusti samt helårsprognos 
för 2020  

  
Kommunallagen anger att kommuner ska upprätta minst ett delårsbokslut under löpande 
redovisningsår. Härryda kommun framställer delårsbokslut per den 31 augusti. I samband 
med delårsbokslutet görs även prognos för helåret. 
 
Delårsbokslutet redovisar ett stort positivt resultat på 234,4 mnkr, vilket är i linje med vad 
som kan förväntas utifrån prognosen för året. 
 
Det ekonomiska resultatet för Härryda kommun är prognostiserat till 226,8 mnkr, vilket 
innebär en positiv budgetavvikelse med 172,6 mnkr. I prognosen ingår vinster från 
slutredovisningar av exploateringsprojekt samt exploateringsbidrag med sammanlagt 44 
mnkr. Tillskott från regering och riksdag avseende extra tillfälliga välfärdsmiljarder och 
statsbidrag uppgår till 88 mnkr. Den sammanlagda prognosen för skatter, bidrag och 
utjämning beräknas därmed till 60,2 mnkr bättre än budget. 
 
Kommunfullmäktige beviljade, den 15 juli 2020, ett utökat investeringsutrymme med 100 
mnkr till 500 mnkr. Kommunens nettoinvesteringar uppgår till 436 mnkr, vilket innebär att 
prognosen ligger inom kommunfullmäktiges godkända maxnivå. 
 
De finansiella målen för god ekonomisk hushållning mäts och analyseras i rullande 
fyraårsperioder och målen förväntas uppnås. Prognostiserat resultat uppgår till 10,8 procent av 
verksamhetens nettokostnad för år 2020 vilket är högre än målsättningen 2,5 procent. Trots ett 
svagt resultat 2018 nås målen sett över en fyraårsperiod tack vare relativt höga resultat övriga 
år. Det finansiella målet "soliditeten ökar med en procentenhet per år" beräknas uppnås både 
under 2020 och för fyraårsperioden. Tack vare det goda resultatet ökar soliditeten med 2 
procentenheter och beräknas till 33 procent för år 2020. Av de fyra verksamhetsmålen 
förväntas ett uppnås och tre delvis. Den sammanfattande bedömningen av måluppfyllelse för 
god ekonomisk hushållning är att den uppfylls delvis. 
  
Kommunen följer antagen finanspolicy. Nyupplåning har gjorts med 200 mnkr till 900 mnkr. 
 
Den verksamhet som bedrivs i form av aktiebolag har sammanställts med kommunens bokslut 
och koncernredovisning ingår i delårsbokslutet. 
 
Från ekonomi- och upphandlingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 20 september 
2020. 
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Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 22 oktober 2020 § 382. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslut per den 31 augusti 2020. 
 
Kommunfullmäktige noterar helårsprognos för år 2020. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 206        Dnr 2020KS514 

Fastställande av taxa för anläggningsavgifter och brukningsavgifter 
avseende vattentjänster 2021, samt upphävande av nu gällande taxa  

  
Nuvarande taxa för anläggningsavgifter och brukningsavgifter avseende vattentjänster 
fastställdes av kommunfullmäktige den 12 december 2019 § 175 och gäller från den 1 januari 
2020. 
 
Taxan bygger på självkostnadsprincipen och kostnadstäckningen ska vara 100 %. 
Förvaltningen föreslår att de fasta och rörliga brukningsavgifterna höjs med 6 % från och med 
1 januari 2021. 
 
Härryda kommuns VA-verksamhet står inför stora och kostsamma investeringar under de 
närmaste åren. Förutom ett helt nytt vattenverk och överföringsledningar mellan Hindås och 
Landvetter planeras även överföringsledningar mellan Hällingsjö och Rävlanda. Ett flertal 
stora investeringar krävs vidare för att öka kapaciteten i det befintliga ledningsnätet för att 
klara VA-försörjningen till såväl nya detaljplaner som till områden som behöver anslutas till 
kommunalt VA. Kapitalkostnader för dessa investeringar kommer på sikt att orsaka kraftiga 
höjningar på brukningstaxan. En översyn har gjorts av anläggningsavgifterna och 
reduktionsreglerna på dessa som finns inarbetade i VA-taxan. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 11 september 2020. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 22 oktober 2020 § 379. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige fastställer taxa för anläggningsavgifter och brukningsavgifter avseende 
vattentjänster 2021 att gälla från och med 1 januari 2021 enligt föreliggande förslag. 
 
Kommunfullmäktige upphäver taxa för anläggningsavgifter och brukningsavgifter avseende 
vattentjänster 2020, beslutad 12 december 2019 § 175, som dock tillämpas till och med 31 
december 2020. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 207        Dnr 2020KS513 

Fastställande av taxa för avfall och slam 2021, samt upphävande av nu 
gällande taxa  

  
Avfallsverksamheten är affärsdrivande och finansierad med avgifter enligt taxa. Nuvarande 
taxa för avfall och slam fastställdes av kommunfullmäktige den 12 december 2019 § 176 och 
gäller från den 1 januari 2020. I takt med att verksamhetens kostnader förändras, behöver 
taxan anpassas i samma omfattning. 
  
För att kunna möta upp indexhöjningar samt en förbränningsskatt med 100 kr/ton föreslås en 
ny taxa för år 2021 med en generell höjning av sophämtningsavgiften med 7 % på den fasta 
avgiften. Viktavgiften och avgift för extratjänster samt avgiften för hämtning av avloppsslam 
från enskilda anläggningar förblir oförändrade enligt föreliggande förslag. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 3 september 2020. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 22 oktober 2020 § 378. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige fastställer taxa för avfall och slam 2021 att gälla från och med 1 januari 
2021 enligt föreliggande förslag. 
  
Kommunfullmäktige upphäver taxa för avfall och slam 2020, beslutad den 12 december 2019 
§ 176, som dock tillämpas till och med 31 december 2020. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 208        Dnr 2020KS526 

Godkännande av köpekontrakt för fastigheten Bårekulla 1:48  

  
Sektorn för samhällsbyggnad har upprättat förslag till köpekontrakt avseende förvärv av 
fastigheten Bårekulla 1:48. Fastigheten består av 64,4 hektar obebyggd skogsmark. 
Köpeskillingen för fastigheten är 15 800 000 kronor. Fastigheten är belägen inom område 
utpekat som framtida utbyggnadsområde i översiktsplan 2012 samt inom planområdet för 
fördjupad översiktsplan för Landvetter södra. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 31 augusti 2020. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 22 oktober 2020 § 375. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Yrkanden 
Peter Arvidsson (SD) yrkar i första hand att ärendet bordläggs, i andra hand yrkar han avslag 
på kommunstyrelsens förslag. 
 
Per Vorberg (M) yrkar med instämmande av Håkan Eriksson (KD) och Anders Halldén (L) 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden redovisar att han först kommer ställa proposition på Peter Arvidssons yrkande 
om bordläggning och avgörande idag. Beslutar kommunfullmäktige att avgöra ärendet idag 
kommer ordföranden ställa proposition på kommunstyrelsens förslag och avslag. 
 
Kommunfullmäktige godkänner redovisad propositionsordning. 
 
Propositioner 
 
Bordläggning 
Efter ställd proposition på Peter Arvidssons yrkande om bordläggning 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 
bordläggs röstar Nej. Voteringen utfaller så att 44 ledamöter röstar Ja och 5 röstar Nej. Bilaga 
1 voteringslista. 
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Kommunstyrelsens förslag mot avslag 
Efter ställd proposition på kommunstyrelsens förslag och Peter Arvidssons 
avslagsyrkande finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat enligt 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 44 ledamöter röstar Ja och 5 röstar Nej. Bilaga 
2 voteringslista. 
 
Kommunfullmäktige har således beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige godkänner köpekontrakt mellan Sven Åke Andersson och Härryda 
kommun enligt föreliggande förslag. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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Voteringslista: § 208 
Ärende: Godkännande av köpekontrakt för fastigheten Bårekulla 1:48,  2020KS526 
 
Bilaga 1 votering. Bordläggning och avgörande idag. 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ledamot X   
Evalotta Liljenzin (M), ledamot X   
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Hans Larsson (M), ledamot X   
Roger Nordman (M), ordförande X   
Sven Karlsson (M), ledamot X   
Rickard Rosengren (M), ledamot X   
Gunnar Häggström (M), vice ordförande X   
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
Gun Wågsjö (C), ledamot X   
Fredrik Mossmark (C), ledamot X   
David Dinsdale (L), ledamot X   
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot X   
Anders Halldén (L), ledamot X   
Anita Anger (L), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Cecilia Grebert Flatow (SP), ledamot X   
Lennart Winqvist (SP), ledamot X   
Brita Dermark (KP), ledamot X   
Steinar Walsö-Kanstad (KP), ledamot X   
Patrik Linde (S), ledamot X   
Björn Magnusson (S), 2:e vice ordförande X   
Siw Hallbert (S), ledamot X   
Lena Fredriksson (S), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot X   
Robert Langholz (S), ledamot X   
Monica Bengtsson (S), ledamot X   
Oskar Sköld (S), ledamot X   
Kerstin Sandberg (V), ledamot X   
Bengt Andersson (V), ledamot X   
Marie Strid (MP), ledamot X   
Marcus Berggren (MP), ledamot X   
Ida Rosengren (MP), ledamot X   
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
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Nina Sjöstedt (SD), ledamot  X  
Ingemar Lindblom (M), ersättare X   
Bengt Johansson (M), ersättare X   
Eva Karlsson (M), ersättare X   
Elin Germgård (C), ersättare X   
Madeleine Söderlund (KD), ersättare X   
Martin Tengfjord (SP), ersättare X   
Jonas Andersson (S), ersättare X   
Varinder Bajwa (S), ersättare X   
Ahmad Ahmadi (MP), ersättare X   
Bengt Hellgren (SD), ersättare  X  
Natalija Löfgren (SD), ersättare  X  
Inga-Lill Hellgren (SD), ersättare  X  
Resultat 44 5 0 

Bilaga 2 votering. Kommunstyrelsens förslag och 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   
Sven Karlsson (M), ledamot X   
Rickard Rosengren (M), ledamot X   
Gunnar Häggström (M), vice ordförande X   
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
Gun Wågsjö (C), ledamot X   
Fredrik Mossmark (C), ledamot X   
David Dinsdale (L), ledamot X   
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot X   
Anders Halldén (L), ledamot X   
Anita Anger (L), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Cecilia Grebert Flatow (SP), ledamot X   
Lennart Winqvist (SP), ledamot X   
Brita Dermark (KP), ledamot X   
Steinar Walsö-Kanstad (KP), ledamot X   
Patrik Linde (S), ledamot X   
Björn Magnusson (S), 2:e vice ordförande X   
Siw Hallbert (S), ledamot X   
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Lena Fredriksson (S), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot X   
Robert Langholz (S), ledamot X   
Monica Bengtsson (S), ledamot X   
Oskar Sköld (S), ledamot X   
Kerstin Sandberg (V), ledamot X   
Bengt Andersson (V), ledamot X   
Marie Strid (MP), ledamot X   
Marcus Berggren (MP), ledamot X   
Ida Rosengren (MP), ledamot X   
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Nina Sjöstedt (SD), ledamot  X  
Ingemar Lindblom (M), ersättare X   
Bengt Johansson (M), ersättare X   
Eva Karlsson (M), ersättare X   
Elin Germgård (C), ersättare X   
Madeleine Söderlund (KD), ersättare X   
Martin Tengfjord (SP), ersättare X   
Jonas Andersson (S), ersättare X   
Varinder Bajwa (S), ersättare X   
Ahmad Ahmadi (MP), ersättare X   
Bengt Hellgren (SD), ersättare  X  
Natalija Löfgren (SD), ersättare  X  
Inga-Lill Hellgren (SD), ersättare  X  
Resultat 44 5 0 
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§ 209        Dnr 2020KS366 

Godkännande av avtalssamverkan av familjerätt i Härryda, Mölndal och 
Partille  

  
Den 1 juli 2018 infördes en generell rätt till kommunal avtalssamverkan i 9 kap. 37 § 
kommunallagen (2017:725), KL. Socialtjänstens område har identifierats som ett område där 
avtalssamverkan kan vara ett sätt att underlätta, effektivisera och öka kvaliteten. Skäl för 
avtalssamverkan kan till exempel vara behovet av att klara kompetensförsörjning och 
kompetensutveckling, att säkerställa tillgången till specialistkompetens, att bibehålla och 
utveckla kommunal service inom ramen för knappa resurser, men också att minska 
sårbarheten. 
 
Mot denna bakgrund har Partille kommun tillsammans med Härryda kommun och 
Mölndals stad undersökt möjligheten att skapa en samverkansorganisation 
kring respektive kommuners familjerättsverksamhet och funnit detta lämpligt. 
Kommunfullmäktige föreslås därför att tillstyrka en avtalsbaserad samverkan avseende 
familjerättens verksamhet. 
 
Från sektorn för socialtjänst föreligger skrivelse daterad den 18 augusti 2020. 
 
Välfärdsnämnden behandlade ärendet den 23 september 2020 § 233. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 22 oktober 2020 § 391. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med välfärdsnämndens och kommunstyrelsens förslag  
 
Kommunfullmäktige godkänner avtalssamverkan avseende familjerätten inom socialtjänsten 
med Mölndals stad och Partille kommun. 
 
Kommunfullmäktige uppdrar åt välfärdsnämnden att för detta ändamål ingå samverkansavtal 
med Mölndals stad och Partille kommun under förutsättning att avtal kan träffas med båda 
kommunerna. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 210        Dnr 2020KS591 

Inrättande av en tillfällig beredning för demokratifrågor  

  
Kommunfullmäktige inrättade den 19 oktober 2015 en tillfällig demokratiberedning för att 
genomföra en översyn av styrmodell och politisk organisation. Den 16 oktober 2017 i § 159 
fastställde kommunfullmäktige en ny politisk organisation och styrmodell enligt förslag från 
demokratiberedningen. Den nya organisationen började gälla från och med januari 2019. 
 
Demokratiberedningen rekommenderade kommunfullmäktige att följa upp den politiska 
organisationen under mandatperioden inför kommande mandatperiod. Kommun-fullmäktiges 
presidium föreslår nu att en tillfällig beredning för demokratifrågor inrättas. Kostnaden ska 
rymmas inom ramen för den politiska organisationen. 
 
Från Roger Nordman (M), kommunfullmäktiges ordförande, föreligger skrivelse daterad den 
5 oktober 2020 om inrättande av tillfällig beredning för demokratifrågor. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 22 oktober 2020 § 390 och beslutade då att föreslå 
kommunfullmäktige att inrätta en tillfällig beredning för demokratifrågor för att 
genomföra en utvärdering av den politiska organisationen som beslutades i 
kommunfullmäktige 16 oktober 2017 § 159, samt att genomföra en översyn av nu gällande 
arvodesreglemente. Vidare föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige noterar att 
kostnaden för beredningen inte ryms inom ramen för den politiska organisationen. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Yrkande 
Roger Nordman (M) yrkar att: 
 
"Kommunfullmäktige beslutar att inrätta en tillfällig beredning för demokratifrågor för att 
genomföra en utvärdering av den politiska organisationen som beslutades i 
kommunfullmäktige 16 oktober 2017 § 159, samt att genomföra en översyn av nu gällande 
arvodesreglemente. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att ordföranden i den tillfälliga beredningen arvoderas med 14% 
av en riksdagsledamots arvode samt att beredningens vice ordförande arvoderas med 8% av 
en riksdagsledamots arvode. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att budgeten för demokratiberedningen är 250 tkr för år 2021, 
och noterar att budgeten för den politiska organisationen därmed överskrids." 
 
Proposition 
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Efter ställd proposition på Roger Nordmans yrkande och kommunstyrelsens förslag finner 
ordföranden att kommunfullmäktige beslutat bifalla Roger Nordmans yrkande. 
  
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att inrätta en tillfällig beredning för demokratifrågor för att 
genomföra en utvärdering av den politiska organisationen som beslutades i 
kommunfullmäktige 16 oktober 2017 § 159, samt att genomföra en översyn av nu gällande 
arvodesreglemente. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att ordföranden i den tillfälliga beredningen arvoderas med 14% 
av en riksdagsledamots arvode samt att beredningens vice ordförande arvoderas med 8% av 
en riksdagsledamots arvode. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att budgeten för demokratiberedningen är 250 tkr för år 2021, 
och noterar att budgeten för den politiska organisationen därmed överskrids. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 211        Dnr 2020KS617 

Tillfälligt avsteg från villkor vid nyttjande av allmän plats avseende 
uteserveringar  

  
I Härryda kommun finns villkor för nyttjande av allmän plats antagna av kommunfullmäktige 
19 april 2010 i § 80. Där regleras bland annat villkor för uteserveringar enligt följande: 
  

 Skyltar i reklamsyfte får ej stå utanför eller inne på uteserveringen (undantag är 
matsedel direkt på avgränsning) 

 Tillståndshavare är skyldig att ansvara för bortplockning av papper och annat avfall 
som härrör från den upplåtna platsen 

 Uteserveringen skall vara tillgänglig för personer med rullstol eller rollator 
 Uteservering är enbart tillåtet mellan 1 april – 31 oktober 

 
Det är polismyndigheten som prövar ansökan om tillstånd för uteserveringar och fattar beslut 
efter yttrande från kommunen. 
 
Den aktuella situationen till följd av konsekvenserna av spridning av coronasmitta/covid-19 
skapar extraordinära omständigheter i samhället. Uteserveringen är en viktig del av 
verksamheten för företagare då den ger möjlighet till fler sittande gäster. Den bidrar till 
minskad trängsel och smittspridning i samhället och ger företagaren möjlighet till bättre 
lönsamhet under en svår tid. Uteserveringar bidrar också till att stadskärnan känns attraktiv 
och bjuder in invånarna till att uppehålla sig i centrum även vintertid. 
 
Många kommuner i regionen har nu valt att tillåta uteserveringar under vintern samt att inte ta 
ut någon avgift för upplåtelsen. 
 
Det bedöms angeläget att skapa möjligheter även i Härryda kommun att hålla uteserveringar 
öppna under det kommande vinterhalvåret. Detta kan göras genom ett tillfälligt avsteg från 
villkoren för uteserveringar. Det är därefter upp till varje företag att söka de tillstånd från 
andra myndigheter som krävs för att hålla uteserveringarna öppna. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 12 oktober 2020. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 22 oktober 2020 § 392. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
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Kommunfullmäktige beslutar att ett tillfälligt avsteg görs vad gäller villkoren för 
uteserveringar i Härryda kommun på så sätt att uteserveringar kan tillåtas under tidsperioden 1 
november 2020 - 31 mars 2021. Ingen upplåtelseavgift tas ut under perioden. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 212        Dnr 2020KS524 

Redovisning av medborgarförslag oktober 2020 för kommunstyrelsen  

  
Två gånger per år informeras kommunfullmäktige om de beslut som fattats med anledning av 
medborgarförslag samt vilka medborgarförslag som inte avgjorts eller beretts färdigt. 
 
Förvaltningen redovisar en sammanställning över kommunstyrelsens beslut gällande nio 
medborgarförslag. Fem medborgarförslag avslogs, tre besvarades och ett är under beredning. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 16 september 2020. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 22 oktober 2020 § 395. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige noterar redovisningen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 213        Dnr 2020KS41 

Delgivning av kommunstyrelsens beslut med anledning av delårsrapport 
- verksamhetsberättelse inkl prognos 2020 för kommunstyrelsen  

  
Nettokostnaden för kommunstyrelsen uppgår till 170,5 mnkr, vilket avviker positivt med 58 
mnkr jämfört mot budget. I ovanstående ingår slutredovisningar av exploateringsprojekt för 
bland annat Björkås, Björkelid och Stenhuggeriet om totalt 16,5 mnkr samt 
exploateringsbidrag från Wallenstam om 27,1 mnkr. Exklusive slutredovisningar och 
exploateringsbidrag är nämndens budgetavvikelse 14,4 mnkr. 
 
Samhällsbyggnads prognos, exklusive bidrag och exploateringar, uppgår till 11,4 mnkr och 
hälften av överskottet kan härledas till ökade intäkter för taxor och avgifter inom plan- och 
bygglov. Investeringsvolymen är lägre än budgeterat och därför prognostiseras också ett 
överskott av kapitaltjänstkostnader. Den avgiftsfinansierade verksamhetens överskott 
förklaras främst av att en långdragen tvist utfallit till VA-kollektivets fördel. Teknik och 
förvaltningsstöd prognostiserar ett underskott om 3,1 mnkr vilket främst beror på ett större 
underskott inom måltidsverksamheten, till följd av lägre intäkter än budgeterat, och IT-
funktionen. IT-funktionen underskott förklaras av högre licenskostnader än budgeterat. Dessa 
är delvis är av engångskaraktär.  
 
Till följd av vakanta tjänster och att det kommunövergripande anslaget för 
kompetensutveckling inte kommer användas fullt ut visar kommunledningen ett överskott. 
 
Inom kommunstyrelsens ansvarsområde finns underskott huvudsakligen på verksamheterna 
måltid och IT. 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 styrelsen. 
 
I ”Verksamhetsberättelse och prognos -delår 2020” redovisas prognoser, avvikelser och 
vidtagna åtgärder. 
 
Från ekonomi- och upphandlingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 17 september 
2020. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 22 oktober 2020 § 383 och beslutade då notera 
prognosen samt att inte uppdra åt förvaltningen att vidta ytterligare åtgärder. Vidare beslutade 
kommunstyrelsen att delge kommunfullmäktige rapporten. 
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Beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 214        Dnr 2020KS184 

Delgivning av kommunstyrelsens beslut gällande yttrande av 
kommunrevisorernas rapport "Löpande granskning 2019"  

  
Ernst & Young (EY) har på uppdrag av kommunens revisorer i Härryda kommun 2019 
genomfört en löpande granskning av intern kontroll.  Syftet med rapporten är att ge 
kommunens revisorer underlag för bedömning av kommunens redovisning och interna 
kontroll. 
 
Sammanfattningsvis är revisionens bedömning att det inom den interna kontrollen finns vissa 
områden där förbättringar kan ske. Förvaltningen delar i viss mån revisionens bedömningar. 
 
Från ekonomi- och upphandlingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 21 september 
2020. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 22 oktober 2020 § 394 och beslutade då notera 
förvaltningens yttrande och godkänna de av förvaltningen redovisade åtgärderna. Vidare 
beslutade kommunstyrelsen delge kommunfullmäktige och kommunens revisorer beslutet. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 215        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 tills vidare. 
 
Proposition 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan bifalla Roger Nordmans yrkande och finner 
att så sker. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet tills vidare. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 216        Dnr 2019KS824 

Besvarande av motion om demokrati i Härryda  

  
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 tills vidare. 
 
Proposition 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan bifalla Roger Nordmans yrkande och finner 
att så sker. 
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet tills vidare. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 217        Dnr 2020KS245 

Besvarande av motion om influensa vaccination  

  
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 behandlande ärendet den 27 augusti 2020 § 302. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Yrkande 
Roger Nordman (M) yrkar att kommunfullmäktige bordlägger ärendet tills vidare. 
 
Proposition 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan bifalla Roger Nordmans yrkande och finner 
att så sker. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet tills vidare. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 218        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 tills vidare. 
 
Proposition 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan bifalla Roger Nordmans yrkande och finner 
att så sker. 
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Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet tills vidare. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 219        Dnr 2019KS788 

Besvarande av motion om kommunala åtgärder för att minska 
konsekvenser 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 tills vidare. 
 
Proposition 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan bifalla Roger Nordmans yrkande och finner 
att så sker. 
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Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet tills vidare. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 220        Dnr 2020KS173 

Besvarande av motion om arvode 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 tills vidare. 
 
Proposition 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan bifalla Roger Nordmans yrkande och finner 
att så sker. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet tills vidare. 
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---------------------- 
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§221 
Remittering av inkomna medborgarförslag 
 
Nedanstående medborgarförslag har inkommit. 
Dnr 2020KS582 
Från Beatrice Mattsson om utveckling av hundrastgård. 
 
Dnr 2020KS592 
Från Åsa Gunnarsdotter, Kerstin Lindgren och Eva Enemar om satsning på syn- och 
hörselinstruktör. 
 
Dnr 2020KS603 
Från Pontus De Salareff Månsson om att tända el-belysningen på när-fotbollsplanen på 
Säteriet. 
 
Dnr 2020KS604 
Från Martin Dencker om utegym i Hindås. 
 
Dnr 2020KS628 
Från Joakim Roos om båtplats vid Rådasjön. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar nedanstående medborgarförslag till välfärdsnämnden 
 Utveckling av hundrastgård 
 Satsning på syn- och hörselinstruktör 
 Att tända el-belysningen på när-fotbollsplanen på Säteriet. 
 Utegym i Hindås 

 
Kommunfullmäktige uppdrar åt välfärdsnämnden att besluta i ovanstående ärenden. 
 
Kommunfullmäktige remitterar nedanstående medborgarförslag till kommunstyrelsen 

 Båtplats i Rådasjön 
 
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet om båtplats vid 
Rådasjön. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§222 
Remittering av inkomna motioner 
 
Nedanstående motioner har inkommit. 
 
Dnr 2020KS634 
Från Oskar Sköld (S), Lena Fredriksson (S) och Ulla-Karin Johansson (S) om att göra 
Härryda till en kranmärkt kommun. 
 
Dnr 2020KS632 
Från Robert Langholz (S) och Patrik Linde (S) om att konkurrensutsätta 
näringslivsverksamheten. 
 
Dnr 2020KS631 
Från Monica Bengtsson (S), Lena Fredriksson (S) och Oskar Sköld (S) om håll Sverige rent 
dagen. 
 
Dnr 2020KS629 
Från Robert Langholz (S), Patrik Linde (S) och Monica Bengtsson (S) om införande av 
hållbarhetspris i Härryda kommun. 
 
Dnr 2020KS636 
Från Robert Langholz (S) och Patrik Linde (S) om hedersomnämnande hållbarhet. 
 
Dnr 2020KS633 
Från Oskar Sköld (S), Siw Hallbert (S) och Jonas Andersson (S) om resursfördelning i 
kommunens skolor. 
 
Dnr 2020KS635 
Från Oskar Sköld (S), Siw Hallbert (S) om barnkonventionen som lag. 
 
Dnr 2020KS637 
Från Gunilla Wathne (S), Oskar Sköld (S) och Ulla-Karin Johansson (S) om 
hedersomnämnande HBTQ. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar nedanstående motioner till kommunstyrelsen 
 Kranmärkt kommun 
 Konkurrensutsättning av näringslivsverksamheten 
 Håll Sverige rent 
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 Införande av hållbarhetspris 
 Hedersomnämnande hållbarhet 
 Barnkonventionen som lag 

 
Kommunfullmäktige remitterar nedanstående motioner till välfärdsnämnden 

 Resursfördelning i kommunens skolor 
 Hedersomnämnande HBTQ 

 

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

Paragrafen är justerad 
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§223 
Remittering av inkomna interpellationer 
 
Nedanstående interpellation har inkommit. 
 
Dnr 2020KS630 
Från Patrik Linde (S) om att använda kommunala kanaler för att sprida sin egna uppfattning 
och sitt politiska budskap. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 224        Dnr 2020KS20 

Avsägelse från Natalija Löfgren (SD) som ledamot i beredningen för 
framtidens välfärd och samhällsutveckling, samt fyllnadsval  

  
Natalija Löfgren (SD) har i skrivelse daterad 16 oktober 2020 avsagt sig uppdraget som 
ledamot i beredningen för framtidens välfärd och samhällsutveckling. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Natalija Löfgren (SD) från ovanstående uppdrag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens förslag 
 
Kommunfullmäktige utser Stefan Arveros (SD) som ledamot i beredningen för framtidens 
välfärd och samhällsutveckling för återstoden av mandatperioden. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§225 
Val av ledamöter till tillfällig beredning för demokratifrågor 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 12 november 2020 § 210 inrätta en tillfällig beredning för 
demokratifrågor.  
 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens förslag 
 
Kommunfullmäktige utser följande ledamöter till tillfällig beredning för demokratifrågor till 
och med 31 december 2021. 
 
Anders Halldén (L), ordförande 
Gunilla Wathne (S), vice ordförande 
Eva Karlsson (M) 
Frida Lindström (C) 
Madeleine Söderlund (KD) 
Lennart Winqvist (SP) 
Ulf Dermark (KP) 
Lina Eiserman Ålund (MP) 
Björn Mattsson (V) 
Peter Arvidsson (SD) 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 226        Dnr 2020KS20 

Beslut från Länsstyrelsen angående fyllnadsval efter Agneta Svensson 
(S) som ersättare i kommunfullmäktige  

  
Kommunfullmäktige entledigade Agneta Svensson (S) som ersättare i kommunfullmäktige 
den 15 oktober 2020 § 201. 
 
Länsstyrelsen har i beslut daterat den 9 november 2020 utsett ny ersättare i 
kommunfullmäktige under perioden 15 oktober 2020 till 14 oktober 2022. Ny ersättare i 
kommunfullmäktige är Mustafa Jamil (S). 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 227        Dnr 2020KS20 

Val av ledamöter till styrelsen för Härryda Vatten och Avfall AB  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2020 § 69 att bilda bolaget Härryda Vatten och 
Avfall AB. Kommunfullmäktige utsåg då en interimistisk styrelse bestående av ordförande 
Peter Lönn, ledamot Bo Ekström och ledamot Anders Ohlsson. Ledamöternas uppdrag gäller 
till dess kommunfullmäktige utsett ny styrelse, dock som längst till och med den 31 december 
2020. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar att styrelsen för Härryda Vatten och Avfall AB består av sju 
ledamöter och inga suppleanter. 
 
Kommunfullmäktige utser följande ledamöter till styrelsen för Härryda Vatten och Avfall AB 
från och med 1 januari 2021 till och med ordinarie bolagsstämma 2023. 
 
Bengt Johansson (M), ordförande 
Roland Jonsson (MP), vice ordförande 
Håkan Söderström (M) 
Hans Jakobsson (C) 
Martin Tengfjord (SP) 
Oskar Sköld (S) 
vakant (SD) 
  
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 228        Dnr 2020KS20 

Fyllnadsval efter Boris Leimar (SD) som ledamot i valberedningen  

  
Kommunfullmäktige entledigade Boris Leimar (SD) från uppdraget som ledamot i 
valberedningen den 15 oktober 2020. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens förslag 
 
Kommunfullmäktige utser Patrik Strömsten (SD) som ledamot i valberedningen till och med 
14 oktober 2022. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 229        Dnr 2020KS20 

Avsägelse från Boris Leimar (SD) som ersättare i kommunstyrelsen samt 
ledamot i beredningen för framtidens välfärd och samhällsutveckling  

  
Boris Leimar (SD) avsäger sig i skrivelse daterad 12 november 2020 uppdraget som ersättare 
i kommunstyrelsen samt ledamot i beredningen för framtidens välfärd och 
samhällsutveckling. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Boris Leimar (SD) från ovanstående uppdrag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens förslag 
 
Kommunfullmäktige utser Peter Arvidsson (SD) som ersättare i kommunstyrelsen för 
återstoden av mandatperioden. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 230        Dnr 2020KS20 

Avsägelse från Bengt Hellgren (SD) som ledamot i valnämnden  

  
Bengt Hellgren (SD) har i skrivelse daterad 12 november 2020 avsagt sig uppdraget som 
ledamot i valnämnden. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Bengt Hellgren (SD) från ovanstående uppdrag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens förslag 
 
Kommunfullmäktige utser Erik Holm (SD) som ledamot i valnämnden till och med 31 
december 2022. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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