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Gunnar Häggström (M) (vice ordförande) 
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Ulrika Nordenstam (M) 
Maria Kornevik Jakobsson (C) 
Ronny Sjöberg (C) 
Gun Wågsjö (C) 
Fredrik Mossmark (C) 
David Dinsdale (L) 
Ing-Marie Rydén Höök (L) 
Anders Halldén (L) 
Anita Anger (L) 
Patrik Nordgren (KD) (kl 18.00 - 19.50) §§231-237 
Håkan Eriksson (KD) 
Cecilia Grebert Flatow (SP) 
Lennart Winqvist (SP) 
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Brita Dermark (KP) (kl 18.00 - 19.50) §§231-237 
Patrik Linde (S) 
Björn Magnusson (S) (2:e vice ordförande) 
Siw Hallbert (S) 
Lena Fredriksson (S) 
Ulla-Karin Johansson (S) 
Robert Langholz (S) 
Oskar Sköld (S) 
Mats Werner (S) 
Roland Jonsson (MP) 
Marie Strid (MP) 
Marcus Berggren (MP) 
Ida Rosengren (MP) 
Boris Leimar (SD) (kl 19.05 - 22.30) §§236-258 
Patrik Strömsten (SD) 
Peter Arvidsson (SD) 
Ingemar Lindblom (M)  ersätter Mikael Johannison (M) 
Martin Tengfjord (SP)  ersätter Jan Inge Forsberg (SP) 
Jonas Andersson (S)  ersätter Gunilla Wathne (S) 
Rolf Vestman (S)  ersätter Monica Bengtsson (S) 
Björn Mattsson (V)  ersätter Kerstin Sandberg (V) 
Åsa Garberg (V)  ersätter Bengt Andersson (V) 
Natalija Löfgren (SD)  ersätter Calle Johansson (SD) 
Regina Strömstén (SD)  ersätter Leo Welter (-) 

  
Ej tjänstgörande ersättare Bengt Johansson (M) 

Eva Karlsson (M) 
Hengameh Mokhtari (M) 
Anders Norlin (M) 
Tony Wahl (C) 
Elin Germgård (C) 
Erik Lagerström (L) 
Varinder Bajwa (S) 
Mustafa Jamil (S) 
Ahmad Ahmadi (MP) 

  
Utses att justera Hans Larsson (M) 

Patrik Linde (S) 
  
Justeringens plats och tid Kansliet, kommunhuset ,  2020-12-16   15:30 
  
Protokollet omfattar §§231-258 
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ÄRENDELISTA 

§ 231 Fastställande av föredragningslista 
§ 232 Besvarande av interpellation till kommunstyrelsens ordförande - Hur väljs aktörer ut? 

§ 233 Besvarande av interpellation - Svenska kraftnäts förnyelse av 400 kv kraftledningen 
genom Härryda kommun 

§ 234 Besvarande av interpellation - Har det gjorts någon uppföljning av verksamheten på 
Hjorten sedan Nytida tog över? 

§ 235 Besvarande av interpellation om att använda kommunala kanaler för att sprida sin 
egna uppfattning och sitt politiska budskap 

§ 236 Antagande av plan "Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för tretton 
kommuner till 2030" 

§ 237 Antagande av ny borgenspolicy, samt upphävande av nu gällande 
§ 238 Överföring av verksamhet samt anläggningar till Härryda Vatten och Avfall AB 
§ 239 Utbetalning av partistöd 2021 
§ 240 Antagande av avgiftstaxa och riktlinjer för utlämnande av allmän handling 

§ 241 Återremitterat ärende: Fastställande av årsredovisning 2019, verksamheten för 
allmänna vattentjänster 

§ 242 Godkännande av förvärv för del av fastigheten Landvetter 4:107 
§ 243 Redovisning av medborgarförslag från välfärdsnämnden oktober 2020 

§ 244 Delgivning av välfärdsnämndens beslut med anledning av delårsrapport – 
verksamhetsberättelse inkl prognos 2020 för välfärdsnämnden 

§ 245 Delgivning av kommunstyrelsens beslut avseende budget- och verksamhetsplan 
2021-2025 - kommunstyrelsen 

§ 246 Delgivning av kommunstyrelsens beslut avseende bostadsförsörjningsprogrammet 
2021-2025 

§ 247 Remittering av inkomna motioner 
§ 248 Remittering av inkomna medborgarförslag 
§ 249 Remittering av inkomna interpellationer 
§ 250 Avsägelse från Åsa Garberg (V) som ersättare i kommunstyrelsen, samt fyllnadsval 

§ 251 Beslut från Göteborgs tingsrätt avseende avsägelse från Sven Karlsson som 
nämndeman, samt fyllnadsval 

§ 252 Entledigande av Leo Welter som ledamot i kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen, samt fyllnadsval 

§ 253 Besvarande av motion rörande demokrati i Härryda 
§ 254 Besvarande av motion rörande influensavaccination 
§ 255 Besvarande av motion om arrendeavtal, en central föreningsfråga 

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

§ 257 Besvarande av motion rörande arvode förtroendevalda 
§ 258 Besvarande av motion angående Landvetter Södra Utveckling AB 
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§231 
Fastställande av föredragningslista 
Beslut 

Kommunfullmäktige fastställer föredragningslistan med följande tillkommande ärenden: 
 Ärende 25, remittering av inkomna interpellationer. 
 Ärende 28, entledigande av Leo Welter som ledamot i kommunfullmäktige och 

ledamot i kommunstyrelsen samt fyllnadsval. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 232        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. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Per Vorberg (M) besvarar interpellationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 233        Dnr 2020KS570 

Besvarande av interpellation - Svenska kraftnäts förnyelse av 400 kv 
kraftledningen genom Härryda kommun  

  
Från Bengt Andersson (V) föreligger interpellation till kommunstyrelsens ordförande om 
svenska kraftnäts förnyelse av 400 kv kraftledningen genom Härryda kommun 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 15 oktober § 198 att interpellationen får ställas. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Yrkande 
Roger Nordman (M) yrkar att kommunfullmäktige bordlägger ärendet till sammanträdet den 
25 januari 2021. 
 
Proposition 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan bifalla Roger Nordmans yrkande och finner 
att så sker. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till sammanträdet den 25 januari 2021. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 234        Dnr 2020KS571 

Besvarande av interpellation - Har det gjorts någon uppföljning av 
verksamheten på Hjorten sedan Nytida tog över?  

  
Från Siw Hallbert (S) föreligger interpellation till välfärdsnämndens ordförande om någon 
uppföljning av verksamheten på Hjorten gjorts sedan Nytida tog över?  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 15 oktober § 198 att interpellationen får ställas. 
 
Välfärdsnämndens ordförande Maria Kornevik Jakobsson (C) besvarar interpellationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 235        Dnr 2020KS630 

Besvarande av interpellation om att använda kommunala kanaler för att 
sprida sin egna uppfattning och sitt politiska budskap  

  
Från Patrik Linde (S) föreligger interpellation till kommunstyrelsens ordförande om att 
använda kommunala kanaler för att sprida sin egna uppfattning och sitt politiska budskap. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 12 november § 223 att interpellationen får ställas. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Per Vorberg (M) besvarar interpellationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 236        Dnr 2020KS512 

Antagande av plan "Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för 
tretton kommuner till 2030"  

  
Enligt miljöbalken ska alla kommuner ha en renhållningsordning som består av en avfallsplan 
och avfallsföreskrifter. Den kommunala avfallsplanen med tillhörande avfallsföreskrifter styrs 
av EU:s avfallsdirektiv, miljöbalken, Naturvårdsverkets föreskrifter och förordningar. 
Avfallsplanen ska innehålla mål för långsiktig planering samt förebyggande och hantering av 
avfall inom kommunen. 
 
Härryda kommun har idag en gällande avfallsplan som antogs av kommunfullmäktige den 19 
september 2011, § 101. Denna avfallsplan gäller fram till 2020. Därmed har 
göteborgsregionens 13 medlemskommuner gemensamt, på samma sätt som med den gällande 
planen, arbetat fram en ny avfallsplan som ska ta vid. Den 3 april 2020 antogs 
”Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för tretton kommuner till 2030” av 
Göteborgsregionens förbundsstyrelse. I beslutet rekommenderar GR:s förbundsstyrelse 
medlemskommunerna att anta den regionala avfallsplanen som sin egen. 
 
Avfallsplanen med tillhörande avfallsföreskrifter har ställts ut under perioden 1 juli–15 
september 2019. Ett regiongemensamt remisseminarium anordnades på GR i juni 2019. Det 
nu föreliggande förslaget till regional avfallsplan är justerat efter inkomna synpunkter. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 3 september 2020. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 22 oktober 2020 § 377. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Yttrande 
Peter Arvidsson (SD) meddelar att han avstår från att delta i beslutet. 
 
Yrkanden 
Maria Kornevik Jakobsson (C) yrkar med instämmande av Marcus Berggren (MP), Håkan 
Eriksson (KD), Martin Tengfjord (SP) och Per Vorberg (M) bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Propositionsordning 
Efter ställd proposition på kommunstyrelsens förslag finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget. 
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Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige antar ”Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för tretton 
kommuner till 2030” att gälla från och med 1 januari 2021. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 237        Dnr 2020KS511 

Antagande av ny borgenspolicy, samt upphävande av nu gällande  

  
Kommunstyrelsen beslutade den 29 maj 2020 § 238 i ärende gällande ansökan om kommunal 
borgen (dnr 2019KS796) att uppdra åt förvaltningen att lämna förslag till ny borgens-policy. I 
samma ärende uppdrogs även åt förvaltningen att lämna förslag till avtal om 
borgensförbindelse med föreningen Pixbo tennisklubb, vilket godkändes av 
kommunfullmäktige den 17 september 2020 § 171. 
 
En policy är en avsiktsförklaring i syfte att fungera vägledande inom ett visst sakområde och 
ska spegla kommunens intentioner. 
 
Gällande borgenspolicy fastställdes av kommunfullmäktige den 22 maj 2017 § 96. I det nya 
förslaget har befintlig policy reviderats och uppdaterats med riktlinjer för hantering av 
tecknande av kommunal borgen för organisationer utan kommunalt ägande och inflytande, 
vilket företrädesvis gäller föreningar och andra organisationer som bedriver verksamhet som 
främjar kommunens invånare. 
 
Jämfört med befintlig policy innebär det nya förslaget att föreningar i större utsträckning kan 
beviljas kommunal borgen. Policyn beskriver även de begränsningar som finns vad avser 
bland annat omfattning och ändamål. Varje nytt borgensåtagande ska föregås av en 
bedömning av den risk som åtagandet medför. Kommunfullmäktige beslutar även 
fortsättningsvis i varje enskilt borgensärende. 
 
Från ekonomi- och upphandlingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 15 september 
2020. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 22 oktober 2020 § 393. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Yrkanden 
Patrik Linde (S) yrkar med instämmande av Peter Arvidsson (SD), Robert Langholz (S), 
Roland Jonsson (MP), Ulla-Karin Johansson (S), Siw Hallbert (S) och Björn Mattsson (V) 
avslag på kommunstyrelsens förslag. 
 
Per Vorberg (M) yrkar med instämmande av Håkan Eriksson (KD), Martin Tengfjord (SP), 
Patrik Nordgren (KD), David Dinsdale (L), Maria Kornevik Jakobsson (C) och Sven Karlsson 
(M) bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Proposition 
Efter ställd proposition på kommunstyrelsens förslag och Patrik Lindes avslagsyrkande finner 
ordföranden att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Voterings begäres. Följande voteringsproposition godkännes. 
 
Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar Ja. Den som bifaller Patrik Lindes 
avslagsyrkande röstar Nej. Voteringen utfaller så att 27 ledamöter röstar Ja och 21 röstar Nej. 
Bilaga 1 voteringslista. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
  
Kommunfullmäktige antar Borgenspolicy enligt föreliggande förslag. 
 
Kommunfullmäktige upphäver borgenspolicy antagen av kommunfullmäktige den 22 maj 
2017 § 96. 
 
Mot beslutet reserverar sig skriftligen Patrik Linde (S), enligt bilaga 2. 
 
Mot beslutet reserverar sig Jonas Andersson (S), Björn Magnusson (S), Siw Hallbert (S), 
Lena Fredriksson (S), Ulla-Karin Johansson (S), Robert Langholz (S), Rolf Vestman (S), 
Oskar Sköld (S), Mats Werner (S), Roland Jonsson (MP), Åsa Garberg (V) och Peter 
Arvidsson (SD). 
 

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

Paragrafen är justerad 
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Voteringslista: § 237 
Ärende: Antagande av ny borgenspolicy, samt upphävande av nu gällande,  2020KS511 
 
Bilaga 1, voteringslista. 

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   
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   
Patrik Nordgren (KD), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Cecilia Grebert Flatow (SP), ledamot X   
Lennart Winqvist (SP), ledamot X   
Brita Dermark (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  
Oskar Sköld (S), ledamot  X  
Mats Werner (S), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Marie Strid (MP), ledamot  X  
Marcus Berggren (MP), ledamot  X  
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Ida Rosengren (MP), ledamot  X  
Boris Leimar (SD), ledamot  X  
Patrik Strömsten (SD), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Ingemar Lindblom (M), ersättare X   
Martin Tengfjord (SP), ersättare X   
Jonas Andersson (S), ersättare  X  
Rolf Vestman (S), ersättare  X  
Björn Mattsson (V), ersättare  X  
Åsa Garberg (V), ersättare  X  
Natalija Löfgren (SD), ersättare  X  
Regina Strömstén (SD), ersättare  X  
Resultat 27 21 0 
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Reservation från Socialdemokraterna 

Antagande av ny borgenspolicy, samt upphävande av nu gällande 

Vi Socialdemokrater väljer att reservera oss mot beslutet om införande av en ny borgenspolicy. 
Detta då vi tycker att det finns stora risker med att tillåta höga borgensåtaganden. Höga 
borgensåtagande kan leda till en kraftigt ökad skuldsättning för kommunen om inte den som fått 
kommunal borgen kan betala.  

Vår utgångspunkt är att det finns stora risker med detta. En av våra uppgifter som kommunpolitiker 
är att se till att kommande generationer har bra ekonomiska förutsättningar (Ekonomisk hållbarhet). 
För att tillgodose detta skall kommunen inte ta onödiga risker. Ett dokument som tillåter ökade 
borgensåtaganden riskerar att minska den ekonomiska hållbarheten. Detta dokument kommer att 
leda till en ökad mängd förfrågningar och förfrågningar på andra ekonomiska nivåer än tidigare. 

För Socialdemokraterna 

Patrik Linde 

Bilaga 2 till kommunfullmäktiges protokoll den 10 december 2020 § 237.
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§ 238        Dnr 2020KS614 

Överföring av verksamhet samt anläggningar till Härryda Vatten och 
Avfall AB  

  
I samband med beslut om budget för 2020-2024 den 17 juni 2019 § 93 uppdrog 
kommunfullmäktige åt kommunstyrelsen att bolagisera kommunens verksamhet för vatten 
och avfall. Bolaget ska tillsvidare vara helägt av Härryda kommun. Inför arbetet med 
verksamhetsövergång beslutade kommunfullmäktige den 23 april 2020 § 69 att bilda bolaget 
Härryda Vatten och Avfall AB. 
 
Härryda kommuns vatten-, avlopps- och avfallsverksamhet ska enligt föreliggande förslag 
överföras till bolaget Härryda Vatten och Avfall AB per den 1 januari 2021. Överföringen 
omfattar dels verksamhetsövergång och dels verksamhetens anläggningstillgångar. 
Anläggningstillgångarna bedöms vid överlåtelsetillfället ha ett bokfört värde på 670 mnkr. 
 
I samband med rörelseöverlåtelsen till bolaget behöver kommunfullmäktige fastställa 
förändringar i bolagsordningen samt ägardirektiv till bolaget. 
 
Bolaget föreslås finansieras genom dels eget kapital om 150 mnkr och dels genom upptagande 
av lån om cirka 325 mnkr mot kommunal borgen. Bolaget övertar även skulder till vatten- och 
avloppskollektivet om cirka 195 mnkr gällande anslutningsavgifter samt ackumulerade 
ekonomiska överskott. 
 
Från ekonomi- och upphandlingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 9 november 
2020. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 19 november 2020 § 428. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Yrkanden 
Peter Arvidsson (SD) yrkar med instämmande av Patrik Strömsten (SD) i första hand att 
ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för att utreda ägardirektivet så att det 
stämmer med sig själv. I andra hand yrkar han avslag på kommunstyrelsens förslag. 
 
Per Vorberg (M) yrkar med instämmande av Eva Lotta Liljenzin (M) och Kersti Lagergren 
(M) bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden redovisar att han först kommer ställa proposition på återremiss och avgörande 
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idag. Beslutar kommunfullmäktige att avgöra ärendet idag kommer ordföranden ställa 
proposition på kommunstyrelsens förslag och avslag. 
 
Kommunfullmäktige godkänner redovisad propositionsordning. 
  
Proposition 
 
Återremiss och avgörande idag 
Efter ställd proposition på Peter Arvidssons yrkande om återremiss och avgörande idag finner 
ordföranden att kommunfullmäktige beslutat att 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 42 ledamöter röstar Ja, 3 röstar Nej och 1 avstår. Bilaga 3 
voteringslista. 
 
Kommunstyrelsens förslag och Peter Arvidssons andrahandsyrkande 
Efter ställd proposition på kommunstyrelsens förslag och Peter Arvidssons avslagsyrkande 
finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag. 
 
Voterings begäres. Följande voteringsproposition godkännes. 
 
Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar Ja. Den som bifaller Peter Arvidssons 
avslagsyrkande röstar Nej. Voteringen utfaller så att 43 ledamöter röstar Ja och 3 röstar Nej. 
Bilaga 4 voteringslista. 
 
Kommunfullmäktige har således beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige fastställer bolagsordning för Härryda Vatten och Avfall AB enligt bilaga 
1 till tjänsteskrivelsen. 
  
Kommunfullmäktige fastställer ägardirektiv för Härryda Vatten och Avfall AB enligt bilaga 2 
till tjänsteskrivelsen. 
  
Kommunfullmäktige beslutar att aktiekapitalet i Härryda Vatten och Avfall AB ska uppgå till 
tio miljoner kronor (10 000 000 kronor) och att nio miljoner niohundrafemtio tusen kronor (9 
950 000 kronor) tillförs bolaget genom kvittningsemission. 
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Kommunfullmäktige beslutar att tillföra Härryda Vatten och Avfall AB ett villkorat 
aktieägartillskott på etthundrafyrtio miljoner kronor (140 000 000 kronor). 
  
Kommunfullmäktige beviljar Härryda Vatten och Avfall AB borgen med maximalt 
fyrahundra miljoner kronor (400 000 000 kronor) för upptagande av lån. 
  
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna rörelseöverlåtelseavtal, samt avtalsbilagor, mellan 
Härryda kommun och Härryda Vatten och Avfall AB enligt bilaga 3 till tjänsteskrivelsen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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Voteringslista: § 238 
Ärende: Överföring av verksamhet samt anläggningar till Härryda Vatten och Avfall AB,  
2020KS614 
 
Bilaga 3, voteringslista. Avgörande idag och 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   
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   
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   
Oskar Sköld (S), ledamot X   
Mats Werner (S), ledamot X   
Roland Jonsson (MP), ledamot X   
Marie Strid (MP), ledamot X   
Marcus Berggren (MP), ledamot X   
Ida Rosengren (MP), ledamot X   
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Boris Leimar (SD), ledamot   X 
Patrik Strömsten (SD), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Ingemar Lindblom (M), ersättare X   
Martin Tengfjord (SP), ersättare X   
Jonas Andersson (S), ersättare X   
Rolf Vestman (S), ersättare X   
Björn Mattsson (V), ersättare X   
Åsa Garberg (V), ersättare X   
Natalija Löfgren (SD), ersättare X   
Regina Strömstén (SD), ersättare  X  
Resultat 42 3 1 

Bilaga 4, voteringslista. 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   
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   
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   
Patrik Linde (S), ledamot X   
Björn Magnusson (S), 2:e vice ordförande X   
Siw Hallbert (S), ledamot X   
Lena Fredriksson (S), ledamot X   
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Ulla-Karin Johansson (S), ledamot X   
Robert Langholz (S), ledamot X   
Oskar Sköld (S), ledamot X   
Mats Werner (S), ledamot X   
Roland Jonsson (MP), ledamot X   
Marie Strid (MP), ledamot X   
Marcus Berggren (MP), ledamot X   
Ida Rosengren (MP), ledamot X   
Boris Leimar (SD), ledamot X   
Patrik Strömsten (SD), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Ingemar Lindblom (M), ersättare X   
Martin Tengfjord (SP), ersättare X   
Jonas Andersson (S), ersättare X   
Rolf Vestman (S), ersättare X   
Björn Mattsson (V), ersättare X   
Åsa Garberg (V), ersättare X   
Natalija Löfgren (SD), ersättare X   
Regina Strömstén (SD), ersättare  X  
Resultat 43 3 0 
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§ 239        Dnr 2020KS454 

Utbetalning av partistöd 2021  

  
Kommunfullmäktige antog den 26 februari 2018 i § 29 reglemente för partistöd i Härryda 
kommun. 
 
Av bestämmelserna framgår att partistödet består av ett grundstöd, som uppgår till 80 % av ett 
prisbasbelopp per parti och år, samt ett mandatstöd, som uppgår till 40 % av ett prisbasbelopp 
per mandat och år. Partistöd betalas ut årligen i förskott under januari månad efter beslut av 
fullmäktige. 
 
En förutsättning för erhållande av partistöd är att partiet senast den 30 juni året före det år som 
partistödet avser, lämnat en skriftlig redovisning som visar att föregående års partistöd har 
använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket kommunallagen. Till 
redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. 
 
Av de partier som erhållit partistöd för 2019 har Moderaterna, Socialdemokraterna, 
Sverigedemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet, Miljöpartiet, Sportpartiet, Vänsterpartiet, 
Kommunpartiet och Kristdemokraterna inkommit med redovisning och granskningsintyg 
inom föreskriven tid. Partistödet för 2021 föreslås därför betalas ut i enlighet med gällande 
reglemente till nämnda partier. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 7 oktober 2020. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 19 november 2020 § 444. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar att partistöd för 2021 ska betalas ut till Moderaterna, 
Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet, Miljöpartiet, 
Sportpartiet, Vänsterpartiet, Kommunpartiet och Kristdemokraterna. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 240        Dnr 2020KS450 

Antagande av avgiftstaxa och riktlinjer för utlämnande av allmän 
handling  

  
Härryda kommuns nuvarande taxa för utlämnande av allmän handling beslutades av 
kommunfullmäktige den 21 juni 1999 § 57. Taxan saknar bestämmelser som reglerar bl.a. 
avgift för utlämnanden som sker elektroniskt. Mot bakgrund härav gör förvaltningen 
bedömningen att Härryda kommun bör ta fram och anta en ny reviderad taxa för utlämnande 
av allmänna handlingar. 
 
En kommun får endast ta ut en avgift vid utlämnande av allmän handling om det finns stöd för 
avgiften i en av kommunfullmäktige antagen taxa. När en kommun tar ut en sådan avgift har 
kommunen att förhålla sig till likställighets- och självkostnadsprincipen. 
 
Förvaltningen gör bedömningen att avgifterna fortsatt bör baseras på den statliga 
avgiftsförordningen (1992:191). 
 
Den nuvarande taxan saknar möjligheter att ta betalt för porto. I linje med 
självkostnadsprincipen finner förvaltningen att en sådan möjlighet bör införas i kommunens 
avgiftstaxa. Det bör även införas en möjlighet att ta betalt för kostnader för hårdvara, som 
t.ex. DVD-skivor och USB-minnen. 
 
Utlämnanden som sker elektroniskt är, precis som utlämnanden i pappersform, förenade med 
kostnader. Förvaltningen finner därför att Härryda kommuns taxa för utlämnande av allmänna 
handlingar bör innehålla bestämmelser om avgift vid sådan begäran. 
 
Det kan uppkomma situationer då en strikt tillämpning av taxan skulle leda till ett kraftigt 
över- eller underuttag av avgift. För att skapa möjligheter att efterleva de grundläggande 
principerna bör det därför införas en möjlighet till undantag om särskilda skäl föreligger. 
Särskilda skäl att göra undantag från taxan bör även anses föreligga när skolungdomar, 
studenter eller forskare söker tillgång till offentlig information förvarad hos kommunen. 
 
För att skapa bättre förutsättningar för en korrekt, förutsebar och enhetlig tillämpning av taxan 
finner förvaltningen att det bör antas riktlinjer för taxans tillämpning. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 19 oktober 2020. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärende den 19 november 2020 § 441. 
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Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige antar avgiftstaxa för utlämnande av allmänna handlingar enligt 
föreliggande förslag, att gälla från och med den 1 januari 2021. 
 
Kommunfullmäktige antar riktlinjer för att ta betalt för utlämnande av allmänna handlingar 
enligt föreliggande förslag, att gälla från och med den 1 januari 2021. 
 
Kommunfullmäktiges beslut om avgiftstaxa från den 21 juni 1999 § 57 upphävs från och med 
den 1 januari 2021. 
 

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

Paragrafen är justerad 

25 / 59



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2020-12-10 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 241        Dnr 2020KS58 

Återremitterat ärende: Fastställande av årsredovisning 2019, 
verksamheten för allmänna vattentjänster  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 17 september 2020 § 166 att återremittera ärendet till 
kommunstyrelsen för att rätta till skrivfel i årsredovisningen. Kommunstyrelsen beslutade den 
24 september 2020 § 337 att uppdra åt förvaltningen att rätta till skrivfel i årsredovisningen i 
enlighet med återremissen från kommunfullmäktige, samt att säkerställa att årsredovisningen 
är korrekt. 
 
Enligt 50 § lagen om allmänna vattentjänster (2006:413), som trädde i kraft 1 januari 2007, 
ska vatten- och avloppsverksamheten särredovisas. En särskild verksamhetsberättelse med en 
balans- och resultaträkning i enlighet med god redovisningssed ska upprättas och hållas 
tillgänglig för brukarna. 
 
I lagstiftningen är det krav på särredovisning där det ska framgå hur huvudmannen har 
fördelat kostnaderna. Enligt regelverket ska verksamhetens avgifter motsvara självkostnaden. 
Verksamheten redovisar varje år en särskild balans- och resultaträkning som ett led i att 
tydliggöra de ekonomiska förutsättningarna för såväl drift och investeringar. 
 
Vatten- och avloppsverksamheten (VA) finansieras genom avgifter via intäkter från en 
fastställd VA-taxa. 
 
Verksamheten har arbetat fram ett förslag till årsredovisning för 2019, och har i enlighet med 
uppdrag från kommunstyrelsen rättat skrivfel samt säkerställt att årsredovisningen är korrekt. 
Fastställd redovisning ska finnas tillgänglig för fastighetsägarna. Årsredovisningen kommer 
att finnas på kommunens hemsida. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 30 september 2020 samt 
årsredovisning och bilaga med redaktionella ändringar daterad 12 november 2020. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 22 oktober 2020 § 380. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige fastställer årsredovisningen 2019 för verksamheten för allmänna 
vattentjänster. 
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---------------------- 
 

Paragrafen är justerad 
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§ 242        Dnr 2020KS576 

Godkännande av förvärv för del av fastigheten Landvetter 4:107  

  
Sektorn för samhällsbyggnad har upprättat förslag till överenskommelse om 
fastighetsreglering avseende markförvärv av del av fastigheten Landvetter 4:107. 
Överenskommelsen innebär att Härryda kommun förvärvar ett område om ca 18,4 ha 
obebyggd skogsmark. Ersättningen för markförvärvet är 8 277 300 kronor. Området som 
förvärvas är utpekat som framtida utbyggnadsområde i översiktsplan 2012 samt inom 
planområdet för pågående fördjupad översiktsplan för Landvetter Södra. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 24 september 2020. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 19 november 2020 § 431. 
 
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 bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Proposition 
 
Bordläggning och avgörande idag 
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 Peter Arvidssons yrkande 
om bordläggning röstar Nej. Voteringen utfaller så att 39 ledamöter röstar Ja, 4 röstar Nej och 
3 avstår. Bilaga 5 voteringslista. 
 
Kommunstyrelsens förslag och Peter Arvidssons andrahandsyrkande 
Efter ställd proposition på kommunstyrelsens förslag och Peter Arvidssons 
avslagsyrkande finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Voterings begäres. Följande voteringsproposition godkännes. 
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Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar Ja. Den som bifaller Peter Arvidssons 
avslagsyrkande röstar Nej. Voteringen utfaller så att 37 ledamöter röstar Ja, 4 röstar Nej och 5 
avstår. Bilaga 6 voteringslista. 
 
Kommunfullmäktige har således beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige godkänner överenskommelse om fastighetsreglering mellan Härryda 
kommun och fastighetsägarna för Landvetter 4:107 enligt föreliggande förslag. Markförvärvet 
finansieras inom ramen för tidigare beslutad upplåning. 
 
Mot beslutet reserverar sig Peter Arvidsson (SD). 
 

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

 
  
 
 

Paragrafen är justerad 
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Voteringslista: § 242 
Ärende: Godkännande av förvärv för del av fastigheten Landvetter 4:107,  2020KS576 
 
Bilaga 5, voteringslista. Avgörande idag och bordläggning. 

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   
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   
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   
Oskar Sköld (S), ledamot X   
Mats Werner (S), ledamot X   
Roland Jonsson (MP), ledamot   X 
Marie Strid (MP), ledamot X   
Marcus Berggren (MP), ledamot   X 
Ida Rosengren (MP), ledamot X   
Boris Leimar (SD), ledamot   X 
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Patrik Strömsten (SD), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Ingemar Lindblom (M), ersättare X   
Martin Tengfjord (SP), ersättare X   
Jonas Andersson (S), ersättare X   
Rolf Vestman (S), ersättare X   
Björn Mattsson (V), ersättare X   
Åsa Garberg (V), ersättare X   
Natalija Löfgren (SD), ersättare  X  
Regina Strömstén (SD), ersättare  X  
Resultat 39 4 3 

Bilaga 6, voteringslista. Kommunstyrelsens förslag och Peter Arvidssons yrkande. 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ledamot X   
Evalotta Liljenzin (M), ledamot X   
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Hans Larsson (M), ledamot X   
Roger Nordman (M), ordförande X   
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   
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   
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   
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Robert Langholz (S), ledamot X   
Oskar Sköld (S), ledamot X   
Mats Werner (S), ledamot X   
Roland Jonsson (MP), ledamot   X 
Marie Strid (MP), ledamot   X 
Marcus Berggren (MP), ledamot   X 
Ida Rosengren (MP), ledamot   X 
Boris Leimar (SD), ledamot   X 
Patrik Strömsten (SD), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Ingemar Lindblom (M), ersättare X   
Martin Tengfjord (SP), ersättare X   
Jonas Andersson (S), ersättare X   
Rolf Vestman (S), ersättare X   
Björn Mattsson (V), ersättare X   
Åsa Garberg (V), ersättare X   
Natalija Löfgren (SD), ersättare  X  
Regina Strömstén (SD), ersättare  X  
Resultat 37 4 5 
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§ 243        Dnr 2020KS525 

Redovisning av medborgarförslag från välfärdsnämnden oktober 2020  

  
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 välfärdsnämndens beslut gällande sex 
medborgarförslag, samtliga beslut var att avslå medborgarförslaget. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 16 september 2020. 
 
Välfärdsnämnden behandlade ärendet den 21 oktober 2020 § 255. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 244        Dnr 2020KS44 

Delgivning av välfärdsnämndens beslut med anledning av delårsrapport 
– verksamhetsberättelse inkl prognos 2020 för välfärdsnämnden  

  
Välfärdsnämndens budget uppgår till 1 969,5 mnkr och prognosen för 2020 är 1 946,3 mnkr 
vilket innebär en positiv budgetavvikelse om 23,3 mnkr. Det är en förbättring jämfört med 
förra prognosen med 6,4 mnkr. Båda sektorerna förbättrar sina prognoser. 
 
Utbildning och kultur prognostiserar ett överskott om 8,5 mnkr och det är främst ett resultat 
av färre barn och elever inom sektorns verksamheter framförallt inom förskolan. Grundskolan 
visar underskott trots färre elever och det beror på ökade kostnader för särskoleverksamheten 
och tillhörande skolskjuts. Socialtjänstens överskott förklaras till stor del av att det nya 
särskilda boendet i Säteriet är försenat och både behovet och kostnaden för 
ersättningslösningar är lägre än förväntat. 
 
Inom välfärdsnämndens ansvarsområde finns underskott huvudsakligen på verksamheterna 
grundskola, hälsa och bistånd, kultur och fritid 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. 
 
Från ekonomi- och upphandlingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 17 september 
2020. 
 
Välfärdsnämnden behandlade ärendet den 21 oktober 2020 § 251. Välfärdsnämnden noterade 
prognosen och uppdrog inte åt förvaltningen att vidta ytterligare åtgärder, de beslutade även 
att delge kommunstyrelsen och kommunfullmäktige rapporten.  
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 19 november 2020 § 449 och beslutade då att 
notera informationen.  
 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen.  
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 245        Dnr 2020KS43 

Delgivning av kommunstyrelsens beslut avseende budget- och 
verksamhetsplan 2021-2025 - kommunstyrelsen  

  
Kommunfullmäktige fattade den 15 juni 2020 §117 beslut om budget/plan 2021-2023 
avseende drift och 2021-2025 avseende investeringar och exploateringar. Anslagen 
fastställdes på nämndsnivå. Kommunstyrelsen ska fatta beslut om driftbudget 2021-2023 på 
verksamhetsnivå samt verksamhetsplan för 2021-2023. Investeringar och exploateringar 
fastställs på projektnivå för åren 2021-2025. 
 
Kommunstyrelsen uppdrog den 24 september § 328 åt förvaltningen att utarbeta förslag till 
verksamhetsplan och budget för 2021, samt perioden 2022-2025 utifrån dokumentet 
Kommunstyrelsens budget 2021 med plan för perioden 2022-2025 samt mål och inriktningar 
samt utifrån övergripande inriktning och mål fastställda av kommunfullmäktige enligt ovan. 
 
Från ekonomi- och upphandlingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 17 september 
2020, samt förslag till verksamhetsplan reviderad den 21 oktober 2020. Vision, Sacorådet och 
Lärararförbundet har kommit in med synpunkter till kommunstyrelsens sammanträde den 19 
november 2020. Socialdemokraterna och Miljöpartiet har kommit in med särskilda yttranden 
till kommunstyrelsens sammanträde den 19 november 2020. 
 
Kommunstyrelsen beslutade att bordlägga ärendet den 22 oktober 2020 § 384, till dagens 
sammanträde.  
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 19 november 2020 § 426 och fastställde 
då verksamhetsplan för 2021-2023, driftbudget per verksamhetsnivå 2021-2023 samt 
investering och exploateringsbudget på projektnivå avseende åren 2021-2025. 
Kommunstyrelsen beslutade även notera att Lokalresursplanen 2021-2025 (LRP) ligger till 
grund för budgetförslaget samt att delge kommunfullmäktige beslutet. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 246        Dnr 2020KS566 

Delgivning av kommunstyrelsens beslut avseende 
bostadsförsörjningsprogrammet 2021-2025  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 23 maj 2019 § 80 om nya riktlinjer för 
bostadsförsörjningen i Härryda kommun. Enligt lagen om kommunernas 
bostadsförsörjningsansvar ska riktlinjerna för bostadsförsörjningsprogram antas av 
kommunfullmäktige varje mandatperiod. Riktlinjerna för bostadsförsörjningen och 
bostadsförsörjningsprogrammet ska läsas tillsammans för att ge en komplett helhetsbild 
utifrån lagstiftningen. 
 
Sektorn för samhällsbyggnad tar fram förslag till bostadsförsörjningsprogram. 
Bostadsförsörjningsprogrammets målsättningar och riktlinjer utgår från beslutade riktlinjer för 
bostadsförsörjningen. Bostadsförsörjningsprogrammet är också baserat på och samordnat med 
kommunens årliga program för lokalresursplanering, verksamhets- och finansieringsplan. 
 
Bostadsförsörjningsprogrammet 2021–2025 utgör ett verktyg för kommunen att prioritera 
vilka bostadsprojekt som ska genomföras inom tidsperioden 2021–2025 med utblick till 
tidsperioden 2026–2030. Bostadsförsörjningsprogrammet är ett av kommunens verktyg för 
långsiktig planering av nyproduktion av bostäder i kommunen. Programmet utgör också ett 
underlag för planering av detaljplaner, kommunala investeringar i form av vägar, vatten- och 
avloppsledningar samt annan kommunal infrastruktur och service. Programmet utgör även 
underlag för framtagande av befolkningsprognoser. 
 
Bostadsförsörjningsprogrammet 2021–2025 har arbetats fram under våren 2020. Inför 
kommunfullmäktiges arbete med budget för år 2021 lämnade sektorn för samhällsbyggnad 
utkast till bostadsförsörjningsprogram, olika scenarier och befolkningsprognoser samt förslag 
på olika tänkbara framtida bostadsprojekt inom kommunen. Bostadsförsörjningsprogrammet 
har under perioden 25 juni– 20 oktober 2020 skickats på remiss till mottagare i enlighet med 
bilaga 3 till tjänsteskrivelsen. En sammanställning av inkomna yttranden återfinns i bilaga 4 
till tjänsteskrivelsen. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 1 oktober 2020. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 19 november 2020 § 427 och beslutade då 
godkänna bostadsförsörjningsprogrammet 2021–2025 daterat den 1 oktober 2020. Vidare 
uppdrog kommunstyrelsen åt förvaltningen att komplettera bostadsförsörjningsprogrammet 
med de planbesked, som kommunstyrelsen har beviljat efter att programmet tagits fram, 
bostäder och äldreboende på Bårekulla 1:3, byggstart 2024 samt Landvetter 6:638 - gammal 
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förskola som ska omvandlas till ca 6 bostäder, byggstart 2024. Kommunstyrelsen beslutade 
vidare att delge kommunfullmäktige bostadsförsörjningsprogrammet. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§247 
Remittering av inkomna motioner 
 
Nedanstående motion har inkommit. 
 
Dnr 2020KS666 
Från Steinar Walsö Kanstad (KP) om att utreda en gång- och cykelväg mellan bostadsområdet 
Björröd och bostadsområdet Skällsjöås. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunfullmäktiges presidiums förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar att remittera ärendet till kommunstyrelsen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§248 
Remittering av inkomna medborgarförslag 
 
Följande medborgarförslag har inkommit. 
 
Dnr 2020KS645 
Från Martin Bech om belysning av utegym på Finnsjögården. 
 
Dnr 2020KS646 
Från Lars Rune Bengtsson om att binda ihop Härryda kommuns tätorter med cykelbanor. 
 
Dnr 2020KS678 
Från Mattias Dotevall om elljus till styrketräningsplatsen vid Finnsjön. 
 
Dnr 2020KS701 
Från Joanna Lindskog om att förbjuda biltrafik på delar av Fagerhultvägen, Hindås. 
 
Dnr 2020KS711 
Från Max Jisonsund om om allmän padelbana. 
 
Dnr 2020KS723 
Från Johan Engblom om elljusspår i Pixbo 
 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunfullmäktiges presidiums förslag 
 
Kommunfullmäktige remitterar samtliga medborgarförslag till kommunstyrelsen samt uppdrar 
åt kommunstyrelsen att besluta i ärendena. 
 

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

Paragrafen är justerad 

39 / 59



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2020-12-10 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§249 
Remittering av inkomna interpellationer 
 
Nedanstående interpellationer har inkommit. 
 
Dnr 2020KS777 
Från Roland Jonsson (MP) om naturreservatet Hålsjön - Rambo Mosse. 
 
Dnr 2020KS776 
Från Marie Strid (MP) om skolfrågan i Härryda kommun; Internationella Engelska Skolan i 
Mölnlycke. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige medger att interpellationerna får ställas. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 250        Dnr 2020KS20 

Avsägelse från Åsa Garberg (V) som ersättare i kommunstyrelsen, samt 
fyllnadsval  

  
Åsa Garberg (V) har i skrivelse daterad 23 november 2020 avsagt sig uppdraget som ersättare 
i kommunstyrelsen från och med 1 januari 2021. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Åsa Garberg (V) från ovanstående uppdrag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens förslag 
Kommunfullmäktige utser Björn Mattsson (V) som ersättare i kommunstyrelsen för 
återstoden av mandatperioden.  
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 251        Dnr 2020KS20 

Beslut från Göteborgs tingsrätt avseende avsägelse från Sven Karlsson 
som nämndeman, samt fyllnadsval  

  
Göteborgs tingsrätt har i beslut daterat 2 december 2020 meddelat att Sven Karlsson 
entledigats från sitt uppdrag som nämndeman vid Göteborgs tingsrätt. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens förslag 
Kommunfullmäktige i Härryda kommun utser Åsa Lindén som nämndeman vid Göteborgs 
tingsrätt för tjänsteperioden 2020-2023. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 252        Dnr 2020KS20 

Entledigande av Leo Welter som ledamot i kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen, samt fyllnadsval  

  
Länsstyrelsen i Västra Götaland har den 3 december 2020 meddelat att Leo Welter (SD) har 
valbarhetshinder avseende sitt uppdrag i kommunfullmäktige då han inte längre är 
folkbokförd i Härryda kommun. Leo Welter inkom därefter med en avsägelse daterad den 9 
december 2020 för uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige och som ledamot i 
kommunstyrelsen. 
  
 

Beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Leo Welter från uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige samt uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens förslag 
Kommunfullmäktige utser Peter Arvidsson (SD) till ledamot i kommunstyrelsen för 
återstoden av mandatperioden. 
 
Kommunfullmäktige utser Per Olov Risman (SD) till förste ersättare i kommunstyrelsen för 
återstoden av mandatperioden. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 253        Dnr 2019KS824 

Besvarande av motion rörande 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. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelse daterad den 5 maj 2020 
från utvecklingsfunktionen. 
 

---------------------- 
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§ 254        Dnr 2020KS245 

Besvarande av motion rörande 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 
Boris Leimar (SD) yrkar bifall till motionen.  
 
Proposition 
Efter ställd proposition på kommunstyrelsens förslag och Boris Leimars yrkande finner 
ordföranden att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till skrivelse från 
personalfunktionen daterad den 5 juni 2020. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 255        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 
Ulla-Karin Johansson (S) yrkar bifall till motionen.  
 
Proposition 
Efter ställd proposition på kommunstyrelsens förslag och Ulla-Karin Johanssons yrkande 
finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag. 
 
Voterings begäres. Följande voteringsproposition godkännes. 
 
Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar Ja. Den som bifaller Ulla-Karin Johanssons 
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yrkande röstar Nej. Voteringen utfaller så att 29 ledamöter röstar Ja, 16 röstar Nej och 1 
avstår. Bilaga 7 voteringsbilaga. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelse från sektorn för 
samhällsbyggnad daterad den 1 juli 2020. 
 
Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), Jonas Andersson (S), Björn Magnusson (S), Siw 
Hallbert (S), Lena Fredriksson (S), Ulla-Karin Johansson (S), Robert Langholz (S), Rolf 
Vestman (S), Oskar Sköld (S) och Mats Werner (S). 
 

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

Paragrafen är justerad 
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Voteringslista: § 255 
Ärende: Besvarande av motion om arrendeavtal, en central föreningsfråga,  2019KS721 
 
Bilaga 7, voteringslista. Kommunstyrelsens förslag och Ulla-Karin Johanssons yrkande. 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ledamot X   
Evalotta Liljenzin (M), ledamot X   
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Hans Larsson (M), ledamot X   
Roger Nordman (M), ordförande X   
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   
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   
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  
Oskar Sköld (S), ledamot  X  
Mats Werner (S), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Marie Strid (MP), ledamot  X  
Marcus Berggren (MP), ledamot  X  
Ida Rosengren (MP), ledamot  X  
Boris Leimar (SD), ledamot X   
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Patrik Strömsten (SD), ledamot X   
Peter Arvidsson (SD), ledamot   X 
Ingemar Lindblom (M), ersättare X   
Martin Tengfjord (SP), ersättare X   
Jonas Andersson (S), ersättare  X  
Rolf Vestman (S), ersättare  X  
Björn Mattsson (V), ersättare  X  
Åsa Garberg (V), ersättare  X  
Natalija Löfgren (SD), ersättare X   
Regina Strömstén (SD), ersättare X   
Resultat 29 16 1 
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§ 256        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 
Patrik Strömsten (SD) yrkar i första hand att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för 
att utreda information som tillkommit efter att ärendet beretts. I andra hand yrkar han bifall 
till motionen. 
 
Per Vorberg (M) yrkar med instämmande av David Dinsdale (L) bifall till kommunstyrelsens 
förslag.  
 
Proposition 
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Avgörande idag och 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 41 ledamöter röstar Ja och 5 röstar Nej. Bilaga 8 
voteringsbilaga. 
 
Kommunstyrelsens förslag och Patrik Strömstens yrkande 
Efter ställd proposition på kommunstyrelsens förslag och Patrik Strömstens 
andrahandsyrkande finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat bifalla 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Voterings begäres. Följande voteringsproposition godkännes. 
 
Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar Ja. Den som bifaller Patrik Strömstens 
yrkande röstar Nej. Voteringen utfaller så att 41 ledamöter röstar Ja och 5 röstar Nej. Bilaga 9 
voteringslista. 
 
Kommunfullmäktige har således beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelse daterad den 13 maj 2020 
från utvecklingsfunktionen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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Voteringslista: § 256 
Ärende: Besvarande av motion om kommunala åtgärder för att minska konsekvenser av fel i 
folkbokföringen och säkerställa röstlängden vid kommande val,  2019KS788 
 
Bilaga 8, voteringslista. Avgörande idag och 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   
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   
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   
Oskar Sköld (S), ledamot X   
Mats Werner (S), ledamot X   
Roland Jonsson (MP), ledamot X   
Marie Strid (MP), ledamot X   
Marcus Berggren (MP), ledamot X   
Ida Rosengren (MP), ledamot X   
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Boris Leimar (SD), ledamot  X  
Patrik Strömsten (SD), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Ingemar Lindblom (M), ersättare X   
Martin Tengfjord (SP), ersättare X   
Jonas Andersson (S), ersättare X   
Rolf Vestman (S), ersättare X   
Björn Mattsson (V), ersättare X   
Åsa Garberg (V), ersättare X   
Natalija Löfgren (SD), ersättare  X  
Regina Strömstén (SD), ersättare  X  
Resultat 41 5 0 

Bilaga 9, voteringslista. Kommunstyrelsens förslag och Patrik Strömstens yrkande. 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ledamot X   
Evalotta Liljenzin (M), ledamot X   
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Hans Larsson (M), ledamot X   
Roger Nordman (M), ordförande X   
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   
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   
Patrik Linde (S), ledamot X   
Björn Magnusson (S), 2:e vice ordförande X   
Siw Hallbert (S), ledamot X   
Lena Fredriksson (S), ledamot X   
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Ulla-Karin Johansson (S), ledamot X   
Robert Langholz (S), ledamot X   
Oskar Sköld (S), ledamot X   
Mats Werner (S), ledamot X   
Roland Jonsson (MP), ledamot X   
Marie Strid (MP), ledamot X   
Marcus Berggren (MP), ledamot X   
Ida Rosengren (MP), ledamot X   
Boris Leimar (SD), ledamot  X  
Patrik Strömsten (SD), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Ingemar Lindblom (M), ersättare X   
Martin Tengfjord (SP), ersättare X   
Jonas Andersson (S), ersättare X   
Rolf Vestman (S), ersättare X   
Björn Mattsson (V), ersättare X   
Åsa Garberg (V), ersättare X   
Natalija Löfgren (SD), ersättare  X  
Regina Strömstén (SD), ersättare  X  
Resultat 41 5 0 
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§ 257        Dnr 2020KS173 

Besvarande av motion rörande 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 till sammanträdet den 
25 januari 2021. 
 
Proposition 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan bifalla Roger Nordmans yrkande och finner 
att så sker. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till sammanträdet den 25 januari 2021. 
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§ 258        Dnr 2020KS379 

Besvarande av motion angående Landvetter Södra Utveckling AB  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2020 § 133 att till kommunstyrelsen remittera 
motion från Marie Strid (MP) och Roland Jonsson (MP) om Landvetter Södra Utveckling AB. 
Motionärerna föreslår följande: 
  

 Landvetter Södra Utveckling AB får ett nytt ägardirektiv för att utveckla hållbara 
samhällen i kommunen. 

 Landvetter Södra Utveckling AB verkar för förstärkningsalternativet med 
pendeltågsstation i Landvetter längs befintliga Kust-till-kustbanan. 

 Landvetter Södra Utveckling AB byter namn till ”Hela Härrydas utveckling AB”. 
  

Uppdraget att utveckla Landvetter södra härrör från flera politiska beslut utöver ägardirektivet 
för Landvetter Södra Utveckling AB. För att ändra inriktning krävs att kommunfullmäktige 
upphäver nuvarande ägardirektiv för bolaget Landvetter Södra Utveckling AB, 
utvecklingsuppdraget och de politiska inriktningsmålen för Landvetter södra samt att den 
nuvarande översiktsplanen och förslag till ny utvecklingsinriktning för översiktsplan ändras. 
 
Förvaltningen bedömer att motionärernas förslag att utveckla hållbara samhällen i hela 
kommunen ingår i kommunens grunduppdrag samt i kommunens befintliga hållbarhetsarbete 
och inte är en fråga som bör bedrivas i bolagsform. Vidare ser förvaltningen ingen 
motsättning i att kommunen verkar för förstärkningsalternativet och för en framtida station i 
Landvetter södra längs den nya stambanan. Förvaltningen föreslår att motionen avslås. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 1 oktober 2020. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 19 november 2020 § 445. 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Yrkande 
Roger Nordman (M) yrkar att kommunfullmäktige bordlägger ärendet till sammanträdet den 
25 januari 2021. 
 
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 till sammanträdet den 25 januari 2021. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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