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Brita Dermark (KP) 
Steinar Walsö-Kanstad (KP) 
Patrik Linde (S) 
Gunilla Wathne (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) 
Kerstin Sandberg (V) 
Bengt Andersson (V) 
Roland Jonsson (MP) 
Marie Strid (MP) 
Marcus Berggren (MP) 
Ida Rosengren (MP) 
Boris Leimar (SD) 
Patrik Strömsten (SD) 
Bengt Hellgren (SD) (Kl 18.00-20.15) §§1-16 
Peter Arvidsson (SD) 
Ingemar Lindblom (M)  ersätter Mikael Johannison (M) 
Martin Tengfjord (SP)  ersätter Jan Inge Forsberg (SP) 
Jonas Andersson (S)  ersätter Monica Bengtsson (S) 

  
Ej tjänstgörande ersättare Bengt Johansson (M) 

Eva Karlsson (M) 
Hengameh Mokhtari (M) 
Anders Norlin (M) 
Tony Wahl (C) 
Elin Germgård (C) 
Erik Lagerström (L) 
Inger Axelsson (KD) 
Martin Kronvall (SP) 
Jan Gustavsson (KP) 
Varinder Bajwa (S) 
Rolf Vestman (S) 
Mustafa Jamil (S) 
Björn Mattsson (V) 
Ahmad Ahmadi (MP) 

  
Utses att justera David Dinsdale 

Lena Fredriksson 
  
Justeringens plats och tid Kansliet, kommunhuset ,  2021-02-01   14:30 
  
Protokollet omfattar §§1-23 
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ÄRENDELISTA 

§ 1 Fastställande av föredragningslista 
§ 2 Information från revisorerna 

§ 3 Beslut från Länsstyrelsen angående fyllnadsval efter Leo Welter (S) som ledamot i 
kommunfullmäktige 

§ 4 Avsägelse från Regina Strömsten (SD) som ersättare i kommunfullmäktige 

§ 5 Avsägelse från Thomas Anderberg (M) som ledamot i beredningen för framtidens 
välfärd och samhällsutveckling, samt fyllnadsval 

§ 6 Entledigande av Nina Sjöstedt (SD) som ledamot i kommunfullmäktige 

§ 7 Entledigande av Nina Sjöstedt (SD) som ledamot i välfärdsnämnden, samt 
fyllnadsval 

§ 8 Fyllnadsval efter Boris Leimar (SD) som ledamot i beredningen för framtidens 
välfärd och samhällsutveckling 

§ 9 Avsägelse från Matina Dureesén (M) som ledamot i beredningen för framtidens 
välfärd och samhällsutveckling 

§ 10 Remittering av inkomna medborgarförslag 

§ 11 Delgivning av välfärdsnämndens beslut avseende verksamhetsplan och driftbudget 
för 2021-2023 samt investeringsbudget för 2021-2025 

§ 12 Delgivning av kommunstyrelsens beslut avseende ekonomisk månadsuppföljning per 
oktober 2020 

§ 13 Delgivning av välfärdsnämndens beslut avseende ekonomisk månadsuppföljning per 
oktober 2020 

§ 14 Ärende för kommunfullmäktiges kännedom 
§ 15 Revidering av taxa för brandskyddskontroll 
§ 16 Antagande av taxa för sotning och rengöring samt frister för sotning och rengöring 

§ 17 
Lokalkostnadsersättningsmodell vid nybyggnation till fristående verksamhet inom 
förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola eller fritidshem som anordnas vid 
en skolenhet med förskoleklass, grundskola eller grundsärskola i Härryda kommun 

§ 18 Överläggning av rapport "Framtidens vård och omsorg" från Beredningen för 
framtidens välfärd och samhällsutveckling 

§ 19 Besvarande av motion angående Landvetter Södra Utveckling AB 
§ 20 Besvarande av motion rörande arvode förtroendevalda 

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

§ 22 Besvarande av interpellation om Naturreservat Hårsjön - Rambo Mosse 

§ 23 Besvarande av interpellation om skolfrågan i Härryda kommun; Internationella 
Engelska Skolan i Mölnlycke 
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§1 
Fastställande av föredragningslista 
Beslut 

Kommunfullmäktige fastställer föredragningslistan med följande ändringar: 
  

 Ärende 10, Inkommen fråga. Inga inkomna frågor och därmed utgår ärendet. 
 Ärende 11, Remittering av inkomna interpellationer. Inga interpellationer har 

inkommit och därmed utgår ärendet. 
 
Numreringen för de ursprungliga ärendena uppdateras som en följd av ovanstående. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§2 
Information från revisorerna 
 
Revisorernas ordförande Ingegerd Helén informerar om det arbete som revisorerna har 
genomfört under sista halvåret under 2020 samt vad revisorerna planerar att genomföra under 
2021. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 3        Dnr 2020KS20 

Beslut från Länsstyrelsen angående fyllnadsval efter Leo Welter (S) som 
ledamot i kommunfullmäktige  

  
Länsstyrelsen meddelade den 3 december 2020 att Leo Welter (SD) inte längre är valbar i 
Härryda kommun. Kommunfullmäktige entledigade honom den 10 december 2020 § 252 från 
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. 
 
Länsstyrelsen har i beslut daterat den 9 november 2020 utsett Bengt Hellgren (SD) till ny 
ledamot i kommunfullmäktige under perioden 15 oktober 2020 till 14 oktober 2022. Ny 
ersättare i kommunfullmäktige är Reine Wahlberg (SD). 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen.  
 

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

Paragrafen är justerad 

7 / 38



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2021-01-25 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§4 
Avsägelse från Regina Strömsten (SD) som ersättare i 
kommunfullmäktige 
 
Regina Strömsten (SD) har i skrivelse daterad den 14 december 2020 avsagt sig uppdraget 
som ersättare i kommunfullmäktige. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Regina Strömsten (SD) från ovanstående uppdrag. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 5        Dnr 2021KS17 

Avsägelse från Thomas Anderberg (M) som ledamot i beredningen för 
framtidens välfärd och samhällsutveckling, samt fyllnadsval  

  
Thomas Anderberg (M) avsäger sig i skrivelse daterad den 1 januari 2021 uppdraget som 
ledamot i beredningen för framtidens välfärd och samhällsutveckling. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Thomas Anderberg (M) från ovanstående uppdrag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens förslag 
 
Kommunfullmäktige utser Owe Willingskär (M) som ledamot i beredningen för framtidens 
välfärd och samhällsutveckling för återstoden av mandatperioden. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 6        Dnr 2021KS17 

Entledigande av Nina Sjöstedt (SD) som ledamot i kommunfullmäktige  

  
Länsstyrelsen i Västra Götaland har den 5 januari 2021 meddelat att Nina Sjöstedt (SD) har 
valbarhetshinder avseende sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige då hon inte längre 
är folkbokförd i Härryda kommun. Efter kontroll i folkbokföringsregistret kan förvaltningen 
konstatera att Nina Sjöstedt inte är folkbokförd i Härryda kommun. 
 
I 4 kap. 7 § kommunallagen anges att när en förtroendevald upphör att vara valbar upphör 
uppdraget genast. 
 
Med hänsyn till att Nina Sjöstedt inte är valbar ska hon därför entledigas som ledamot i 
kommunfullmäktige.  
 

Beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Nina Sjöstedt (SD) från uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 7        Dnr 2021KS17 

Entledigande av Nina Sjöstedt (SD) som ledamot i välfärdsnämnden, 
samt fyllnadsval  

  
Länsstyrelsen i Västra Götaland har den 5 januari 2021 meddelat att Nina Sjöstedt (SD) har 
valbarhetshinder då hon inte längre är folkbokförd i Härryda kommun. Efter kontroll i 
folkbokföringsregistret kan förvaltningen konstatera att Nina Sjöstedt inte är folkbokförd i 
Härryda kommun. 
 
I 4 kap. 7 § kommunallagen anges följande. 
För en förtroendevald som valts av fullmäktige upphör uppdraget vid nästa 
fullmäktigesammanträde om inte fullmäktige, efter ansökan, beslutar att den förtroendevalde 
får ha kvar sitt uppdrag under återstoden av mandattiden. 
 
Eftersom att Nina Sjöstedt inte har inkommit med någon ansökan om att ha kvar sitt uppdrag 
som ledamot i välfärdsnämnden ska hon även entledigas från detta uppdrag.  
 

Beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Nina Sjöstedt (SD) från ovanstående uppdrag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens förslag 
 
Kommunfullmäktige utser Per Olov Risman (SD) till ledamot i välfärdsnämnden för 
återstoden av mandatperioden. 
 
Kommunfullmäktige utser Peter Ljunggren (SD) till ersättare i välfärdsnämnden för 
återstoden av mandatperioden.  
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 8        Dnr 2021KS17 

Fyllnadsval efter Boris Leimar (SD) som ledamot i beredningen för 
framtidens välfärd och samhällsutveckling  

  
Kommunfullmäktige entledigade Boris Leimar (SD) som ledamot i beredningen för 
framtidens välfärd och samhällsutveckling den 12 november 2020 § 229. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslut i enlighet med valberedningens förslag 
 
Kommunfullmäktige utser Danuta Wahlberg (SD) som ledamot i beredningen för framtidens 
välfärd och samhällsutveckling för återstoden av mandatperioden.  
 

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

Paragrafen är justerad 

12 / 38



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2021-01-25 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 9        Dnr 2021KS17 

Avsägelse från Matina Dureesén (M) som ledamot i beredningen för 
framtidens välfärd och samhällsutveckling  

  
Matina Dureesén (M) avsäger sig i skrivelse daterad den 25 januari 2021 uppdraget som 
ledamot i beredningen för framtidens välfärd och samhällsutveckling. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Matina Dureesén (M) från ovanstående uppdrag. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§10 
Remittering av inkomna medborgarförslag 
 
Nedanstående medborgarförslag har inkommit. 
 
Dnr 2020KS745 
Från Tobias Pettersson om pump track. 
 
Dnr 2020KS778 
Från Kajsa Ryrberg om padelhall på grusplanen Djupedal. 
 
Dnr 2020KS789 
Från Magnus Johnsson om gång- och cykelbana vid Bårhults företagspark. 
 
Dnr 2020KS791 
Från Gunilla Jalbin om tjänstemannadragning. 
 
Dnr 2020KS811 
Från Frida Wallström om utökat skolbusskort vid växelvis boende i annan kommun. 
 
Dnr 2020KS815 
Från Maria Sundbrandt om upplyst väg till skolan, Östergårdsvägen. 
 
Dnr 2020KS819 
Från Pär Jalbin om ny lokaliseringsutredning för ny skola i Mölnlycke. 
 
Dnr 2020KS824 
Från Bengt Håkan Karlsson om ny cykel-led mellan R40 och E20. 
 
Dnr 2021KS15 
Från Matts Samuelsson och Uno Wictorsson om att flytta återvinningsanläggningen vid 
Salmeredsvägen. 
 
Dnr 2021KS16 
Från Lillemor Tanered om att bättre säkerhet är nödvändig för barn i Hindås.  
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Yrkanden 
Roger Nordman (M) yrkar med instämmande av Per Vorberg (M) att kommunfullmäktige 
remitterar samtliga medborgarförslag till kommunstyrelsen och att kommunstyrelsen får i 

14 / 38



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2021-01-25 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

uppdrag att besluta i medborgarförslagen. 
 
Patrik Strömsten (SD) yrkar bifall till Roger Nordmans yrkande med tillägget "att beslut ska 
tas av kommunfullmäktige där frågor gäller av principiell art”. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden redovisar att han först kommer ställa proposition på Roger Nordmans yrkande. 
Därefter kommer han ställa proposition på Patrik Strömstens tillägg mot avslag. 
 
Kommunfullmäktige godkänner redovisad propositionsordning. 
 
Propositioner 
 
Roger Nordmans yrkande 
Efter ställd proposition på Roger Nordmans yrkande finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutat bifalla yrkandet. 
 
Patrik Strömstens tillägg 
Efter ställd proposition på Patrik Strömstens tillägg finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutat avslå tillägget. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunfullmäktiges presidies förslag 
 
Kommunfullmäktige remitterar ovanstående medborgarförslag till kommunstyrelsen. 
 
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att besluta i ovanstående 
medborgarförslag. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 11        Dnr 2020KS44 

Delgivning av välfärdsnämndens beslut avseende verksamhetsplan och 
driftbudget för 2021-2023 samt investeringsbudget för 2021-2025  

  
Kommunfullmäktige delges välfärdsnämndens verksamhetsplan och driftbudget för 2021-
2023 samt investeringsbudget för 2021-2025.  
 
Den 18 november 2020 § 268 fastställde välfärdsnämnden verksamhetsplan för 2021-2023, 
driftbudget per verksamhetsnivå 2021-2023 samt investering på projektnivå avseende åren 
2021-2025, med ändringen på sidan 25 i sista stycket, rad tre, där ” Hur eller om eller” stryks. 
Vilket ger lydelsen: ”På vilket sätt fler utförare ska ingå i kulturskolans organisation får en 
utredning utvisa.” Verksamhetsplan daterad den 21 oktober 2020 förelåg. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 7 januari 2021 § 24 och noterade då 
informationen.  
 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 12        Dnr 2020KS39 

Delgivning av kommunstyrelsens beslut avseende ekonomisk 
månadsuppföljning per oktober 2020  

  
Totalt sett prognostiseras ett resultat för Härryda kommun om 215 mnkr för 2020 och med ett 
budgeterat resultat om 54 mnkr innebär det en positiv budgetavvikelse om 161 mnkr. Detta är 
en försämring jämfört med föregående prognos om 12 mnkr och den största försämringen 
återfinns inom finansförvaltningens verksamhetsområde. I prognosen ingår intäkter från 
exploateringsverksamheten med knappt 44 mnkr. 
 
Nettokostnaden för kommunstyrelsen uppgår till 175,5 mnkr, vilket avviker positivt med 53 
mnkr jämfört mot budget. Det är en försämring jämfört med delårsprognosen om 5 mnkr. 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 9,4 mnkr. 
 
I "Månadsprognos per oktober 2020” redovisar förvaltningen prognoser, avvikelser och 
vidtagna åtgärder. 
 
Från ekonomi- och upphandlingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 3 november 
2020. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 3 december 2020 § 471 och beslutade då 
att fastställa prognosen och uppdrar inte åt förvaltningen att vidta ytterligare 
åtgärder. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen.  
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 13        Dnr 2020KS44 

Delgivning av välfärdsnämndens beslut avseende ekonomisk 
månadsuppföljning per oktober 2020  

  
Den 16 december 2020 § 301 fastställde välfärdsnämnden prognosen och uppdrog inte åt 
förvaltningen att vidta ytterligare åtgärder. Välfärdsnämndens budget uppgår till 1 969,5 mnkr 
och prognosen för 2020 är 1 970,0 mnkr vilket innebär en positiv budgetavvikelse om 36,5 
mnkr. Detta innebär en förbättring jämfört med förra prognosen med drygt 13 mnkr. Båda 
sektorerna, utbildning, kultur och fritid samt socialtjänsten, förbättrar sin prognos. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 7 januari 2021 § 23 och beslutade då notera 
informationen.  
 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 14        Dnr 2020KS372 

Ärende för kommunfullmäktiges kännedom  

  
Kommunfullmäktige delges följande: 

 Statistiska uppgifter per september 2020. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen.  
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 15        Dnr 2020KS665 

Revidering av taxa för brandskyddskontroll  

  
Räddningstjänsten Storgöteborg svarar för att fullgöra kommunens uppgifter som följer av 
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO, för sotning, rengöring och 
brandskyddskontroll. Kommunen får föreskriva att avgift ska tas ut för sådan sotning och 
brandskyddskontroll, vilket görs genom sotningstaxa respektive taxa för brandskyddskontroll. 
 
Den 15 oktober 2020 § 187 antog kommunfullmäktige taxa för brandskyddskontroll med stöd 
av 3 kap. 7 § LSO. 
 
Den 8 oktober 2020 behandlade förbundsstyrelsen ett ärende om ny sotningstaxa. Ärendet har 
skickats till förbundets medlemmar för beslut. Vid framtagandet av sotningstaxan 
uppmärksammades att avgiften för ombokning inte regleras på samma vis i taxan för 
brandskyddskontroll. Enligt gällande taxa för brandskyddskontroll ska en ombokningsavgift 
alltid tas ut vid ombokning till en annan dag medan förslaget till ny sotningstaxa innebär att 
avgift ska tas ut endast då ombokningen skett senare än 48 helgfria timmar för aviserat besök. 
 
Förbundsstyrelsen bedömer att det är rimligt att avgiften för ombokning regleras på samma 
sätt i de två nämnda taxorna och överlämnar till medlemskommunernas kommunstyrelser och 
kommunfullmäktige att besluta att taxan för brandskyddskontroll revideras enligt följande. 
 
Föreslagen lydelse 
1.4 Avgift för ombokning 
Då fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren ombokat senare än 48 timmar före aviserat 
besök, uttas en grundavgift. 
 
Nuvarande lydelse 
1.4 Avgift för ombokning 
Då kontrollen inte kunnat utföras enligt ordinarie avisering och fastighetsägaren eller 
nyttjanderättshavararen ombokat till en annan dag än den aviserade. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 3 november 2020. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 7 januari 2021 § 8. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
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Kommunfullmäktige beslutar att revidera taxan för brandskyddskontroll på så sätt att 
p. 1.4 Avgift för ombokning ska ha följande formulering. 
 
”Då fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren ombokat senare än 48 helgfria timmar före 
aviserat besök, uttas en grundavgift” 
 
Formuleringen träder i kraft då alla medlemskommuner i Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborg beslutat därom, dock tidigast den 1 januari 2021. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 16        Dnr 2020KS667 

Antagande av taxa för sotning och rengöring samt frister för sotning och 
rengöring  

  
Förbundsstyrelsen för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg beslutade den 8 oktober 2020 § 
64 att överlämna till medlemskommunernas kommunstyrelser och kommunfullmäktige att 
besluta om taxa för sotning och rengöring samt frister för sotning och rengöring m.m. enligt 
bilaga 1–2, att gälla från den 1 januari 2022. Aktuellt ärende har föranletts av att 
räddningstjänstförbundet ska genomföra en ny upphandling av sotningstjänster. 
Upphandlingen kommer kunna baseras på kvalitetskriterier i stället för pris, om taxan för 
sotning och rengöring är fastställd på förhand inför nästkommande avtalsperiod. Befintliga 
avtal med nuvarande sotningsleverantörer löper ut den 31 december 2021. 
 
De förändringarna som föreslås i taxan är mindre justeringar och tillägg avseende följande 
delar. 
 
• Rengöring utom ordinarie arbetstid med OB-tillägg 
• Omfattande sotningsbehov inom ordinarie sotningsfrist samt enstaka sotning vid behov 
mellan ordinarie sotningstillfällen 
• Avgift för ej tillträde 
• Avgift för ombokning 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 3 november 2020. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 7 januari 2021 § 9. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar följande. 
 
1. att anta Taxa sotning och rengöring, i enlighet med bilaga 1 till tjänsteskrivelsen, med stöd 
av 3 kap. 6 § lagen om skydd mot olyckor, 
 
2. att anta Frister sotning och rengöring, i enlighet med bilaga 2 till tjänsteskrivelsen, med 
stöd av 3 kap. 1 § förordningen om skydd mot olyckor, 
 
3. att taxan enligt beslutspunkt 1 gäller från och med den 1 januari 2022, med den justering 
som sker enligt beslutspunkt 6, 
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4. att fristerna enligt beslutspunkt 2 gäller från och med den 1 januari 2022, 
 
5. att taxans basår är 2019 samt 
 
6. att Räddningstjänstförbundet Storgöteborg för varje avgiftsår ska justera taxan i 
beslutspunkt 1 enligt följande. Taxan revideras årligen från och med år 2020 i enlighet med 
aktuellt sotningsindex, som överenskommits mellan Sveriges Skorstensfejarmästares 
Riksförbund och Sveriges Kommuner och Regioner. Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 
ska från och med ikraftträdandet år 2022 årligen justera taxan i enlighet med det nationella 
Sotningsindex (Cirkulär 2002:83) som meddelas av Sveriges Kommuner och Regioner. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 17        Dnr 2020KS686 

Lokalkostnadsersättningsmodell vid nybyggnation till fristående 
verksamhet inom förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola 
eller fritidshem som anordnas vid en skolenhet med förskoleklass, 
grundskola eller grundsärskola i Härryda kommun  

  
Kommunstyrelsen uppdrog den 5 november 2020 § 419 åt förvaltningen att ta fram ett förslag 
till modell som ger kommunen och andra utförare i fristående verksamheter samma 
förutsättningar att bygga och etablera nya skolor. Modellen ska eftersträva en så likartad 
hantering som möjligt mellan verksamhet i egen regi och i annans regi. 
 
Den 19 november 2020 § 439 redovisade förvaltningen ett förslag till modell som 
kommunstyrelsen beslutade att remittera till välfärdsnämnden. Välfärdsnämnden yttrade 
sig över förslaget till modell genom beslut den 16 december § 304. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet återigen den 7 januari 2021 § 7. Till kommunstyrelsens 
sammanträde den 7 januari 2021 inkom skrivelse från den politiska majoriteten i Härryda 
kommun daterad den 5 januari 2021. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Yrkanden 
Per Vorberg (M) yrkar med instämmande av Maria Kornevik Jakobsson (C), David Dinsdale 
(L), Håkan Eriksson (KD), Ing-Marie Rydén Höök (L), Kristina Andrén (M), Kersti 
Lagergren (M), Martin Tengfjord (SP), Fredrik Mossmark (C) och Evalotta Liljenzin (M) 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Robert Langholz (S) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen och att modellen 
kompletteras så att kommunens behov av skolplatser ingår som kriterium, samt att de 
juridiska möjligheterna för Härryda kommun att använda sig av undantagsregeln tydliggörs. 
Detta i enlighet med välfärdsnämndens beslut. 
 
Peter Arvidsson (SD) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för att utreda 
konsekvenser av kommunstyrelsens förslag till beslut och alternativ där kommunen äger och 
driver skolbyggnader utreds. 
 
Mats Werner (S) yrkar i första hand bifall till Robert Langholz (S) återremissyrkande. I andra 
hand yrkar han avslag på kommunstyrelsens förslag. 
 
Vidare yrkar Per Vorberg (M) med instämmande av Evalotta Liljenzin (M) avslag på 
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återremissyrkandena från Robert Langholz (S) och Peter Arvidsson (SD). 
 
Marie Strid (MP) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för att utreda 
konsekvenserna av beslutet ur ett barnperspektiv i enlighet med barnkonventionen. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden redovisar att han först kommer att fråga om kommunfullmäktige vill 
återremittera ärendet eller avgöra ärendet idag. Detta kommer han göra genom att ställa 
proposition på Peter Arvidssons, Robert Langholz och Marie Strids återremissyrkanden mot 
avslag var för sig. Väljer kommunfullmäktige att bifalla något av återremissyrkandena 
återremitteras ärendet till kommunstyrelsen. 
 
Beslutar kommunfullmäktige att avslå samtliga återremissyrkande kommer ordförande ställa 
proposition på kommunstyrelsens förslag och avslag. 
 
Kommunfullmäktige godkänner redovisad propositionsordning. 
 
Proposition 
Peter Arvidssons återremissyrkande 
Efter ställd proposition på bifall respektive avslag på Peter Arvidssons yrkande om 
återremiss finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat avslå yrkandet. 
 
Voterings begäres. Följande voteringsproposition godkännes. 
 
Den som avslår Peter Arvidssons återremiss röstar Ja. Den som bifaller att röstar Nej. 
Voteringen utfaller så att 28 ledamöter röstar Ja, 18 röstar Nej och 1 avstår. Bilaga 1 
voteringsbilaga. 
 
Eftersom mer än en tredjedel av ledamöterna röstar Nej har kommunfullmäktige med stöd av 
5 kap. 50 § kommunallagen beslutat återremitterat ärendet med Peter Arvidssons motivering. 
 
Robert Langholz återremissyrkande 
Efter ställd proposition på bifall respektive avslag på Robert Langholz yrkande om återremiss 
finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat avslå yrkandet. 
 
Voterings begäres. Följande voteringsproposition godkännes. 
 
Den som avslår Robert Langholz återremiss röstar Ja. Den som bifaller röstar Nej. Voteringen 
utfaller så att 27 ledamöter röstar Ja, 19 röstar Nej och 1 avstår. Bilaga 2 voteringsbilaga. 
 
Eftersom mer än en tredjedel av ledamöterna röstar Nej har kommunfullmäktige med stöd av 
5 kap. 50 § kommunallagen beslutat återremitterat ärendet med Robert Langholz motivering. 
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Marie Strids återremissyrkande 
Efter ställd proposition på bifall respektive avslag på Marie Strids yrkande om återremiss 
finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat avslå yrkandet. 
 
Voterings begäres. Följande voteringsproposition godkännes. 
 
Den som avslår Marie Strids återremiss röstar Ja. Den som bifaller röstar Nej. Voteringen 
utfaller så att 27 ledamöter röstar Ja, 19 röstar Nej och 1 avstår. Bilaga 3 voteringsbilaga. 
 
Eftersom mer än en tredjedel av ledamöterna röstar Nej har kommunfullmäktige med stöd av 
5 kap. 50 § kommunallagen beslutat återremitterat ärendet med Marie Strids motivering. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att 
  

 utreda konsekvenser av kommunstyrelsens förslag till beslut och alternativ där 
kommunen äger och driver skolbyggnader utreds. 

 komplettera modellen så att kommunens behov av skolplatser ingår som kriterium, 
samt att de juridiska möjligheterna för Härryda kommun att använda sig av 
undantagsregeln tydliggörs. 

 utreda konsekvenserna av beslutet ur ett barnperspektiv i enlighet med 
barnkonventionen. 

 

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

Paragrafen är justerad 
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Voteringslista: § 17 
Ärende: Lokalkostnadsersättningsmodell vid nybyggnation till fristående verksamhet inom 
förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola eller fritidshem som anordnas vid en 
skolenhet med förskoleklass, grundskola eller grundsärskola i Härryda kommun,  2020KS686 
 
Bilaga 1, Peter Arvidssons återremissyrkande 

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   
Steinar Walsö-Kanstad (KP), ledamot X   
Patrik Linde (S), ledamot  X  
Gunilla Wathne (S), ledamot  X  
Björn Magnusson (S), 2:e vice ordförande  X  
Siw Hallbert (S), ledamot  X  
Lena Fredriksson (S), ledamot  X  
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Oskar Sköld (S), ledamot  X  
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Mats Werner (S), ledamot  X  
Kerstin Sandberg (V), ledamot  X  
Bengt Andersson (V), ledamot X   
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Marie Strid (MP), ledamot  X  
Marcus Berggren (MP), ledamot  X  
Ida Rosengren (MP), ledamot  X  
Boris Leimar (SD), ledamot  X  
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  
Resultat 28 18 1 

Bilaga 2, Robert Langholz återremissyrkande 

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   
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Steinar Walsö-Kanstad (KP), ledamot X   
Patrik Linde (S), ledamot  X  
Gunilla Wathne (S), ledamot  X  
Björn Magnusson (S), 2:e vice ordförande  X  
Siw Hallbert (S), ledamot  X  
Lena Fredriksson (S), ledamot  X  
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Oskar Sköld (S), ledamot  X  
Mats Werner (S), ledamot  X  
Kerstin Sandberg (V), ledamot  X  
Bengt Andersson (V), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Marie Strid (MP), ledamot  X  
Marcus Berggren (MP), ledamot  X  
Ida Rosengren (MP), ledamot  X  
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  
Resultat 27 19 1 

Bilaga 3, Marie Strids återremissyrkande 

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   
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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   
Steinar Walsö-Kanstad (KP), ledamot X   
Patrik Linde (S), ledamot  X  
Gunilla Wathne (S), ledamot  X  
Björn Magnusson (S), 2:e vice ordförande  X  
Siw Hallbert (S), ledamot  X  
Lena Fredriksson (S), ledamot  X  
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Oskar Sköld (S), ledamot  X  
Mats Werner (S), ledamot  X  
Kerstin Sandberg (V), ledamot  X  
Bengt Andersson (V), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Marie Strid (MP), ledamot  X  
Marcus Berggren (MP), ledamot  X  
Ida Rosengren (MP), ledamot  X  
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  
Resultat 27 19 1 
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§ 18        Dnr 2020KS663 

Överläggning av rapport "Framtidens vård och omsorg" från 
Beredningen för framtidens välfärd och samhällsutveckling  

  
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Yrkande 
Roger Nordman (M) yrkar att kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 
 
Proposition 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan bifalla Roger Nordmans yrkande och finner 
att så sker. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 19        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. 
 
Proposition 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan bifalla Roger Nordmans yrkande och finner 
att så sker. 
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Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 20        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. 
 
Proposition 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan bifalla Roger Nordmans yrkande och finner 
att så sker. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 
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§ 21        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. 
 
Proposition 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan bifalla Roger Nordmans yrkande och finner 
att så sker. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 
 

---------------------- 
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§ 22        Dnr 2020KS777 

Besvarande av interpellation om Naturreservat Hårsjön - Rambo Mosse  

  
Från Roland Jonsson (MP) föreligger interpellation till kommunstyrelsens ordförande om 
naturreservat Hårsjön - Rambo Mosse. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 10 december § 249 att interpellationen får ställas. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Yrkande 
Roger Nordman (M) yrkar att kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 
 
Proposition 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan bifalla Roger Nordmans yrkande och finner 
att så sker. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 
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§ 23        Dnr 2020KS776 

Besvarande av interpellation om skolfrågan i Härryda kommun; 
Internationella Engelska Skolan i Mölnlycke  

  
Från Marie Strid (MP) föreligger interpellation till kommunstyrelsens ordförande om 
skolfrågan i Härryda kommun; Internationella Engelska Skolan i Mölnlycke. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 10 december § 249 att interpellationen får ställas. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Yrkande 
Roger Nordman (M) yrkar att kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 
 
Proposition 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan bifalla Roger Nordmans yrkande och finner 
att så sker. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 
 

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