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Anita Anger (L) 
Patrik Nordgren (KD) (kl. 18.00-22.50) §§38-44 
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Brita Dermark (KP) (kl. 18.00-22.50) §§38-44 
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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) 
Monica Bengtsson (S) 
Oskar Sköld (S) 
Mats Werner (S) 
Kerstin Sandberg (V) 
Bengt Andersson (V) 
Roland Jonsson (MP) 
Marie Strid (MP) 
Marcus Berggren (MP) 
Boris Leimar (SD) (kl. 18.00-22.50) §§38-44 
Patrik Strömsten (SD) 
Bengt Hellgren (SD) (kl. 18.00-22.50) §§38-44 
Peter Arvidsson (SD) 
Natalija Löfgren (SD) (kl. 18.00-22.50) §§38-44 
Ingemar Lindblom (M)  ersätter Kristina Andrén (M) 
Tony Wahl (C) §§43-47 ersätter Ronny Sjöberg (C) 
Lars Magnus Frisk (L)  ersätter Ing-Marie Rydén Höök (L) 
Inger Axelsson (KD) §§45-47 ersätter Patrik Nordgren (KD) 
Martin Tengfjord (SP)  ersätter Jan Inge Forsberg (SP) 
Jan Gustavsson (KP) §§45-47 ersätter Brita Dermark (KP) 
Ahmad Ahmadi (MP)  ersätter Ida Rosengren (MP) 
Inga-Lill Hellgren (SD)  ersätter Calle Johansson (SD) 
Danuta Wahlberg (SD)  ersätter Anders Johansson (SD) 

  
Ej tjänstgörande ersättare Bengt Johansson (M) 

Eva Karlsson (M) 
Hengameh Mokhtari (M) 
Anders Norlin (M) 
Tony Wahl (C) §§38-42 
Elin Germgård (C) 
Erik Lagerström (L) 
Madeleine Söderlund (KD) (kl. 18.00-22.50) §§38-44 
Inger Axelsson (KD) §§38-44 
Martin Kronvall (SP) (kl. 18.00-21.55) §§38-43 
Jan Gustavsson (KP) §§38-44 
Jonas Andersson (S) 
Rolf Vestman (S) 
Mustafa Jamil (S) (kl. 18.00-23.30) §§38-45 
Björn Mattsson (V) 
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Utses att justera Sven Karlsson 
Ulla-Karin Johansson 

  
Justeringens plats och tid Kansliet, kommunhuset ,  2021-03-01   00:00 
  
Protokollet omfattar §§38-47 
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ÄRENDELISTA 

§ 38 Fastställande av föredragningslista 

§ 39 Inkommen fråga beträffande beslut om fördjupat samarbetsavtal om Landvetter 
södra, kommunstyrelsen 4 februari 2021 

§ 40 Inkommen fråga beträffande undertecknande av fördjupat samarbetsavtal, LSUAB 

§ 41 Delgivning av kommunstyrelsens beslut med anledning av yttrande över 
kommunrevisionens rapport ”Granskning av intern kontroll i löneprocessen” 

§ 42 Allmänpolitisk debatt 
§ 43 Antagande av pensionspolicys för förtroendevalda 
§ 44 Godkännande av arrendeavtal för Aktivitetspark i Mölnlycke 
§ 45 Kapitalisering av Kommuninvest ekonomisk förening 
§ 46 Värdeöverföring från Förbo AB 

§ 47 
Återremitterat: Lokalkostnadsersättningsmodell vid nybyggnation till fristående 
verksamhet inom förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola eller fritidshem 
som anordnas vid skolenhet med förskoleklass, grundskola eller grundsärskola i 
Härryda kommu 
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§38 
Fastställande av föredragningslista 
Beslut 

Kommunfullmäktige fastställer föredragningslistan med följande ändringar: 
  

Inga avsägelser eller fyllnadsval har inkommit och därför utgår ärende 2. 
  

Inga interpellationer har inkommit för remittering och därför utgår ärende 3. 
 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 39 Dnr 2021KS116

Inkommen fråga beträffande beslut om fördjupat samarbetsavtal om 
Landvetter södra, kommunstyrelsen 4 februari 2021 

Fråga har inkommit den 11 februari 2021 till kommunstyrelsens ordförande från Peter 
Arvidsson (SD) angående beslut om fördjupat samarbetsavtal om Landvetter Södra i 
kommunstyrelsen den 4 februari 2021.  

Kommunfullmäktige medger att frågan får ställas. 

Kommunstyrelsens ordförande Per Vorberg (M) besvarar frågan. 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 40 Dnr 2021KS115

Inkommen fråga beträffande undertecknande av fördjupat 
samarbetsavtal, LSUAB 

Fråga har inkommit den 11 februari 2021 till styrelseordförande för Landvetter Södra 
Utveckling AB från Peter Arvidsson (SD) angående undertecknande av fördjupat 
samarbetsavtal med Landvetter Södra Utveckling AB. 

Kommunfullmäktige medger att frågan får ställas. 

Styrelseordförande Per Vorberg (M) besvarar frågan. 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 41 Dnr 2020KS615

Delgivning av kommunstyrelsens beslut med anledning av yttrande över 
kommunrevisionens rapport ”Granskning av intern kontroll i 
löneprocessen” 

Härryda kommuns revisorer har gett PwC i uppdrag att utföra en granskning avseende 
kommunens lönehantering. Rapporten visar på en inte helt tillfredställande och ändamålsenlig 
lönehantering och löneutbetalningsprocess samt att den interna kontrollen inte är helt 
tillräcklig. 

Förvaltningen delar i viss mån revisionens bedömningar. Förvaltningen kommenterar 
rekommendationerna i yttrande över kommunrevisionens rapport. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 4 februari 2021 och noterade då förvaltningens 
yttrande och godkände de åtgärder som förvaltningen redovisat med anledning av revisorernas 
granskning. Vidare godkände de förvaltningens förenklade tillämpning av redovisning som 
innebär att kvitto för kortare kollektivtrafikresor inte behöver redovisas. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 4 februari 2021 § 56
 Tjänsteskrivelse 8 januari 2021
 Yttrande över kommunrevisionens rapport ”Granskning av intern kontroll i

löneprocessen”, 8 januari 2021
 Granskning av intern kontroll i löneprocessen, 5 oktober 2020

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen. 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 42 Dnr 2021KS7

Allmänpolitisk debatt 

Kommunfullmäktige håller allmänpolitisk debatt. 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar debatten. 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 43 Dnr 2020KS669

Antagande av pensionspolicys för förtroendevalda 

Härryda kommun har en pensionspolicy för medarbetare och förtroendevalda som antogs av 
kommunstyrelsen 31 augusti 2015. Med anledning av att lag, regelverk och pensionsavtal har 
förändrats ser förvaltningen behov av ny pensionspolicy. Förslaget på ny pensionspolicy är 
även marknadsmässigt anpassad som en del i kommunens arbete med arbetsgivarvarumärket. 
Förvaltningen har i dialog med KPA pension tagit fram ett förslag på ny pensionspolicy. 

Med anledning av att det är olika regelverk och pensionsavtal för medarbetare respektive 
förtroendevalda föreslår förvaltningen separata pensionspolicys för förtroendevalda och 
medarbetare. Separata policys innebär även att det blir enklare för respektive målgrupp att 
hitta aktuell information. 

Kommunfullmäktige beslutar i ärendet som rör pensionspolicy för förtroendevalda. 

 Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 4 februari 2021 § 44
 Tjänsteskrivelse 15 december 2020
 Förslag till ny - Pensionspolicy för medarbetare, 15 december 2020
 Förslag till ny - Pensionspolicy för förtroendevalda, 15 december 2020
 Gällande – Pensionspolicy, antagen av kommunstyrelsen 31 augusti 2015 § 232

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige antar Pensionspolicy för förtroendevalda. 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 44 Dnr 2021KS35

Godkännande av arrendeavtal för Aktivitetspark i Mölnlycke 

Aktivitetspark i Mölnlycke AB har inkommit med en förfrågan om att arrendera mark för att 
anlägga aktivitetsparker i Härryda kommun. Aktivitetsparkerna består huvudsakligen av 
anläggningar för bangolf (minigolf) och padeltennis. Aktivitetsparkerna ska finansieras och 
drivas i privat regi av Aktivitetspark i Mölnlycke AB. 

Härryda kommun har tillsammans med Aktivitetspark i Mölnlycke AB funnit två lämpliga 
platser för aktivitetsparkerna, varav en är belägen på västra sidan om Massetjärn i Mölnlycke. 
Sektorn för samhällsbyggnad har upprättat förslag till arrendeavtal för aktivitetsparken i 
Mölnlycke. Arrendeavtalet är ett så kallat anläggningsarrende och berör fastigheterna 
Hulebäck 1:133, Hulebäck 1:134, Hulebäck 1:153 och Hulebäck 1:282. 

 Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 4 februari 2021 § 48
 Tjänsteskrivelse 20 januari 2021
 Avtal om anläggningsarrende
 Stadsbyggnadsstudie – Mölnlycke centrum, antagen av kommunfullmäktige den 30

januari 2020
 Riktlinjer för arrenden, antagen av kommunfullmäktige den 14 november 2019.

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Patrik Linde (S), Maria Kornevik Jakobsson 
(C), Kersti Lagergren (M), David Dinsdale (L) och Håkan Eriksson (KD) att 
kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen "för att ge Reine Lindqvist 
möjlighet att presentera sitt förslag 'Mölnlycke bangolf' innan kommunstyrelsen tar förnyad 
ställning till förslag till arrende." 

Patrik Nordgren (KD) föreslår att kommunfullmäktige avslår kommunstyrelsen förslag. 

Roland Jonsson (MP) föreslår att kommunfullmäktige återremitterar ärendet till 
kommunstyrelsen och att förvaltningen ges i "uppdrag att återkomma med ett genomarbetat 
förslag hur stadsparken ska utformas och ta tillvara idéer från stadsbyggnadsstudien och en 
medborgardialog bör även ligga till grund för utvecklingen av stadsparken." 

Brita Dermark (KP) föreslår att kommunfullmäktige återremitterar ärendet till 
kommunstyrelsen som "får i uppdrag att utreda en bättre plats för aktivitetspark i Mölnlycke". 
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Ajournering   
Sammanträdet ajourneras kl. 22.16-22.31 

Beslutsgång   
Ordföranden redovisar att han först kommer att fråga om kommunfullmäktige vill 
återremittera ärendet eller avgöra ärendet idag. Detta kommer han göra genom att fråga om 
kommunfullmäktige bifaller eller avslår förslag om återremiss från Per Vorberg, Roland 
Jonsson och Brita Dermark var för sig. Väljer kommunfullmäktige att bifalla något av 
förslagen om återremiss återremitteras ärendet till kommunstyrelsen. Om kommunfullmäktige 
beslutar att avgöra ärendet idag kommer ordföranden att ställa kommunstyrelsens förslag mot 
Patrik Nordgrens förslag om avslag. 

Kommunfullmäktige godkänner redovisad beslutsgång. 

Per Vorbergs förslag om återremiss och avslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige avslår Per 
Vorbergs förslag. 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att avslå Per Vorbergs förslag 
Nej-röst för att bifalla Per Vorbergs förslag 

Med 2 ja-röster, 45 nej-röster och 4 som avstår bifaller kommunfullmäktige Per Vorbergs 
förslag. Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 1.    

Roland Jonssons förslag om återremiss och avslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige avslår Roland 
Jonssons förslag. 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att avslå Roland Jonssons förslag 
Nej-röst för att bifalla Roland Jonssons förslag 

Med 37 ja-röster, 10 nej-röster och 4 som avstår avslår kommunfullmäktige Roland Jonssons 
förslag. Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 2. 

Brita Dermarks förslag om återremiss och avslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige avslår Brita 
Dermarks förslag. 
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Beslut 

Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen för att ge Reine Lindqvist 
möjlighet att presentera sitt förslag "Mölnlycke bangolf" innan kommunstyrelsen tar förnyad 
ställning till förslag till arrende. 

Reservation 
Roland Jonsson (MP) reserverar sig mot beslutet skriftligt i bilaga 1. 

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

Paragrafen är justerad 
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VOTERINGSLISTA 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum

2021-02-22 

Voteringslista: § 44 
Ärende: Godkännande av arrendeavtal för Aktivitetspark i Mölnlycke,  2021KS35 

Omröstningslista 1. 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ledamot X 
Evalotta Liljenzin (M), ledamot X 
Grim Pedersen (M), ledamot X 
Kersti Lagergren (M), ledamot X 
Hans Larsson (M), ledamot X 
Roger Nordman (M), ordförande X 
Mikael Johannison (M), ledamot X 
Sven Karlsson (M), ledamot X 
Rickard Rosengren (M), ledamot X 
Gunnar Häggström (M), vice ordförande X 
Jan Andersson (M), ledamot X 
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X 
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot X 
Gun Wågsjö (C), ledamot X 
Fredrik Mossmark (C), ledamot X 
David Dinsdale (L), ledamot X 
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 
Monica Bengtsson (S), ledamot X 
Oskar Sköld (S), ledamot X 
Mats Werner (S), ledamot X 
Kerstin Sandberg (V), ledamot X 
Bengt Andersson (V), ledamot X 
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Roland Jonsson (MP), ledamot X 
Marie Strid (MP), ledamot X 
Marcus Berggren (MP), ledamot X 
Boris Leimar (SD), ledamot X 
Patrik Strömsten (SD), ledamot X 
Bengt Hellgren (SD), ledamot X 
Peter Arvidsson (SD), ledamot X 
Natalija Löfgren (SD), ledamot X 
Ingemar Lindblom (M), ersättare X 
Tony Wahl (C), ersättare X 
Lars Magnus Frisk (L), ersättare X 
Martin Tengfjord (SP), ersättare X 
Ahmad Ahmadi (MP), ersättare X 
Inga-Lill Hellgren (SD), ersättare X 
Danuta Wahlberg (SD), ersättare X 
Resultat 2 45 4 

Omröstningslista 2. 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ledamot X 
Evalotta Liljenzin (M), ledamot X 
Grim Pedersen (M), ledamot X 
Kersti Lagergren (M), ledamot X 
Hans Larsson (M), ledamot X 
Roger Nordman (M), ordförande X 
Mikael Johannison (M), ledamot X 
Sven Karlsson (M), ledamot X 
Rickard Rosengren (M), ledamot X 
Gunnar Häggström (M), vice ordförande X 
Jan Andersson (M), ledamot X 
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X 
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot X 
Gun Wågsjö (C), ledamot X 
Fredrik Mossmark (C), ledamot X 
David Dinsdale (L), ledamot X 
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 
Monica Bengtsson (S), ledamot X 
Oskar Sköld (S), ledamot X 
Mats Werner (S), ledamot X 
Kerstin Sandberg (V), ledamot X 
Bengt Andersson (V), ledamot X 
Roland Jonsson (MP), ledamot X 
Marie Strid (MP), ledamot X 
Marcus Berggren (MP), ledamot X 
Boris Leimar (SD), ledamot X 
Patrik Strömsten (SD), ledamot X 
Bengt Hellgren (SD), ledamot X 
Peter Arvidsson (SD), ledamot X 
Natalija Löfgren (SD), ledamot X 
Ingemar Lindblom (M), ersättare X 
Tony Wahl (C), ersättare X 
Lars Magnus Frisk (L), ersättare X 
Martin Tengfjord (SP), ersättare X 
Ahmad Ahmadi (MP), ersättare X 
Inga-Lill Hellgren (SD), ersättare X 
Danuta Wahlberg (SD), ersättare X 
Resultat 37 10 4 
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Kommunfullmäktige 2021-02-22 

Skriftligreservation 
Punkt 9 Arrendeavtal Massetjärn 

Jag reserverar mig mot beslutet att fortsätta med arrendeavtalet. Området för arrendeavtalet är 
angivet som stadspark i stadsbyggnadsstudien för Mölnlycke Centrum. I stadsbyggnadsstudien anges 
bland annat följande 

o Stadspark vid Massetjärn för rekreation och upplevelser.
o Ta tillvara på potentialen av Massetjärn och se stadsparken som en större helhet, ända från

spårområdet till Hästhagen, från fabrikerna till gymnasieskolan.
o Naturen närvarar genom årstiderna och bidrar till rofyllda och upplevelserika miljöer.

Mölndalsån och stadsparken vid Massetjärn har blivit de självklara valen för promenaden,
joggingrundan eller fikastunden

o vid Massetjärn utvecklas för aktiv och passiv rekreation. Här kan man finna lugn och ro och
höra naturens egna ljud. De offentliga rummen utformas för att ge fysiska utmaningar men
även återhämtning i rofyllda zoner. Stärk den biologiska mångfalden genom att säkra gröna
spridningskorridorer genom centrum och även på gator, torg och platser. Utbudet av
kvalitativa grönytor och mötesplatser stärks.

Även i Grönplan anges: 
o Parken runt Massetjärn fungerar som centrumnära rekreationsområde med klippta

gräsytor och parkträd. På sikt är målet att utveckla parken mot en stadsparkskaraktär
med aktivitetspark, prydnadsplanteringar och med fina platser att stanna upp vid.

En aktivitetspark är en park som är öppen för alla, och olika aktiviteter. Exempel i Härryda kommun 
är aktivitetsparken vid Säteriet som FÖRBO har byggt. 

Arrendeavtalet bryter även emot kommunens riktlinjer för arrendeavtal. 

Om arrendeavtalet genomförs så kommer det betyda mycket stora inskränkningar på kommunens 
stadspark. 

Roland Jonsson 
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§ 45 Dnr 2020KS763

Kapitalisering av Kommuninvest ekonomisk förening 

Härryda kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening. Föreningen äger 
Kommuninvest i Sverige AB som har som syfte att finansiera kommuner och regioner. 
Kommuninvests kreditvärdighet bygger på en solidarisk borgen från medlemmarna. 

Härryda kommun samt Härryda energi AB har samtliga långfristiga lån placerade hos 
Kommuninvest, sammanlagt 1 160 mnkr per 2020-12-31. 

Vid stämman 2020 för Kommuninvest ekonomiska förening beslutades att den obligatoriska 
medlemsinsatsen för samtliga kommuner ska vara 1 300 kronor per invånare vid utgången av 
2024. Då Härryda kommun i dagsläget har erlagt en insats på 32 661 900 kr innebär beslutet 
att ca 15 mnkr kommer att behöva tillskjutas under perioden 2021-2024. 

 Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 4 februari 2021 § 46
 Tjänsteskrivelse 30 december 2020
 Skrivelse från Kommuninvest Ekonomisk förening 3 september 2020

Förslag till beslut på sammanträdet   
Patrik Strömsten (SD) föreslår att kommunfullmäktige återremitterar ärendet till 
kommunstyrelsen och att förvaltningen kompletterar beslutsunderlagen med den solidariska 
borgensförbindelsen som Härryda kommun samtidigt ger till föreningen. 

Beslutsgång 
Patrik Strömstens förslag om återremiss och avgörande idag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige ska avgöra 
ärendet idag. 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att avgöra ärendet idag. 
Nej-röst för att bifalla Patrik Strömstens förslag. 

Med 44 ja-röster, 3 nej-röster och 1 som avstår beslutar kommunfullmäktige att avgöra 
ärendet idag. Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 3. 

Kommunstyrelsens förslag 
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Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan bifalla kommunstyrelsens förslag och finner 
att så sker. 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att besluta om och vidta de åtgärder som 
krävs för inbetalning av kapitalinsats i Kommuninvest Ekonomiska förening till följd av 
ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp 
motsvarande maximalt 1 300 kr per invånare. Beloppet finansieras av likvida medel inom 
ramen för tidigare beslutad upplåning. 

Reservation 
Peter Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

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

Paragrafen är justerad 
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Voteringslista: § 45 
Ärende: Kapitalisering av Kommuninvest ekonomisk förening,  2020KS763 

Omröstningslista 3. 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ledamot X 
Evalotta Liljenzin (M), ledamot X 
Grim Pedersen (M), ledamot X 
Kersti Lagergren (M), ledamot X 
Hans Larsson (M), ledamot X 
Roger Nordman (M), ordförande X 
Mikael Johannison (M), ledamot X 
Sven Karlsson (M), ledamot X 
Rickard Rosengren (M), ledamot X 
Gunnar Häggström (M), vice ordförande X 
Jan Andersson (M), ledamot X 
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X 
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot X 
Gun Wågsjö (C), ledamot X 
Fredrik Mossmark (C), ledamot X 
David Dinsdale (L), ledamot X 
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 
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 
Monica Bengtsson (S), ledamot X 
Oskar Sköld (S), ledamot X 
Mats Werner (S), ledamot X 
Kerstin Sandberg (V), ledamot X 
Bengt Andersson (V), ledamot X 
Roland Jonsson (MP), ledamot X 
Marie Strid (MP), ledamot X 
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Marcus Berggren (MP), ledamot X 
Patrik Strömsten (SD), ledamot X 
Peter Arvidsson (SD), ledamot X 
Ingemar Lindblom (M), ersättare X 
Tony Wahl (C), ersättare X 
Lars Magnus Frisk (L), ersättare X 
Inger Axelsson (KD), ersättare X 
Martin Tengfjord (SP), ersättare X 
Jan Gustavsson (KP), ersättare X 
Ahmad Ahmadi (MP), ersättare X 
Inga-Lill Hellgren (SD), ersättare X 
Danuta Wahlberg (SD), ersättare X 
Resultat 44 3 1 
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§ 46 Dnr 2020KS803

Värdeöverföring från Förbo AB 

Ägarrådet för Förbo AB har vid sammanträde den 4 december 2020 lyft möjligheten att 
tillämpa undantaget i 5 § 1 i lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, AKBL, 
för att bereda ägarkommunerna en högre utdelning. Undantaget gör det möjligt att dela ut hela 
överskottet som uppkommit under föregående räkenskapsår, förutsatt att överskottet används 
för sådana åtgärder inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar som främjar 
integration och social sammanhållning eller som tillgodoser bostadsbehovet för personer för 
vilka kommunen har ett särskilt ansvar. 

Vid beaktande av prognosticerad vinst om 72 mnkr för 2020, bolagets soliditet och vad som 
kan anses vara rimlig nivå på utdelning under givna förutsättningar, föreslås en utdelning 
avseende räkenskapsåret 2020 på 20 mnkr att fördela proportionellt mellan ägarkommunerna 
utifrån andel i bolaget, där de utdelade medlen ska användas för åtgärder enligt ovan nämnda 
undantag. 

Utdelningen ska dock endast ske i den mån det är förenligt med bestämmelserna om skyddet 
för bolagets bundna egna kapital och försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen. Inför 
bolagsstämman kommer kommunens ombud få del av underlag i form av årsredovisning med 
fastställt bokslut för 2020. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 4 februari 2021 § 45
 Tjänsteskrivelse den 14 december 2020
 Styrelserapport kvartal 3 2020

Förslag till beslut på sammanträdet   
Patrik Linde (S) föreslår med instämmande av Roland Jonsson (MP), Siw Hallbert (S), 
Kerstin Sandberg (V), Ulla-Karin Johansson (S), Mats Werner (S) och Robert Langholz 
(S) att kommunfullmäktige i första hand återremitterar ärendet till kommunstyrelsen för att 
utvärdera vad det gjorts för bostadssociala ändamål med den utdelning som plockades ut ur 
bolaget 2019.

I andra hand yrkar Patrik Linde (S) med instämmande av Siw Hallbert (S), Kerstin Sandberg 
(V), Ulla-Karin Johansson (S), Mats Werner (S) och Robert Langholz (S) att 
kommunfullmäktige ger i uppdrag till kommunens ombud i Förbo att vid ordinarie eller extra 
bolagsstämma rösta emot en utdelning. 
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Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Tony Wahl (C) och David Dinsdale (L) att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att han först kommer att ställa Patrik Lindes förslag om 
återremiss mot att avgöra ärendet idag. Om kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet 
idag kommer ordföranden ställa förslagen mot varandra. 

Patrik Lindes förslag om återremiss och avgörande idag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige ska avgöra 
ärendet idag. 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att avgöra ärendet idag. 
Nej-röst för att bifalla Patrik Lindes förslag. 

Med 28 ja-röster och 20 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att återremittera ärendet 
enligt Patrik Lindes förslag. Ärendet har återremitterats, med stöd av 5 kap. 50 § 
kommunallagen, eftersom minst en tredjedel av kommunfullmäktiges ledamöter röstade 
för det. Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 4. 

Beslut 

Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen för att utvärdera vad det 
gjorts för bostadssociala ändamål med den utdelning som plockades ut ur bolaget 2019. 

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

Paragrafen är justerad 
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Voteringslista: § 46 
Ärende: Värdeöverföring från Förbo AB,  2020KS803 

Omröstningslista 4. 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ledamot X 
Evalotta Liljenzin (M), ledamot X 
Grim Pedersen (M), ledamot X 
Kersti Lagergren (M), ledamot X 
Hans Larsson (M), ledamot X 
Roger Nordman (M), ordförande X 
Mikael Johannison (M), ledamot X 
Sven Karlsson (M), ledamot X 
Rickard Rosengren (M), ledamot X 
Gunnar Häggström (M), vice ordförande X 
Jan Andersson (M), ledamot X 
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X 
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot X 
Gun Wågsjö (C), ledamot X 
Fredrik Mossmark (C), ledamot X 
David Dinsdale (L), ledamot X 
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 
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 
Monica Bengtsson (S), ledamot X 
Oskar Sköld (S), ledamot X 
Mats Werner (S), ledamot X 
Kerstin Sandberg (V), ledamot X 
Bengt Andersson (V), ledamot X 
Roland Jonsson (MP), ledamot X 
Marie Strid (MP), ledamot X 
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Marcus Berggren (MP), ledamot X 
Patrik Strömsten (SD), ledamot X 
Peter Arvidsson (SD), ledamot X 
Ingemar Lindblom (M), ersättare X 
Tony Wahl (C), ersättare X 
Lars Magnus Frisk (L), ersättare X 
Inger Axelsson (KD), ersättare X 
Martin Tengfjord (SP), ersättare X 
Jan Gustavsson (KP), ersättare X 
Ahmad Ahmadi (MP), ersättare X 
Inga-Lill Hellgren (SD), ersättare X 
Danuta Wahlberg (SD), ersättare X 
Resultat 28 20 0 
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§ 47 Dnr 2020KS686

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

Den 25 januari 2021 § 17 beslutade kommunfullmäktige att återremittera ärendet till 
kommunstyrelsen med stöd av, 5 kap. 50 § kommunallagen, reglerna om minoritetsåterremiss, 
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.

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 4 februari 2021 § 47
 Kommunfullmäktiges beslut 25 januari 2021 § 17
 Majoritetsskrivelse daterad 1 februari 2021
 Kommunstyrelsens beslut 7 januari 2021 § 7, inklusive dess beslutsunderlag
 Välfärdsnämndens beslut 16 december 2020 § 304, inklusive dess beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut 19 november 2020 § 439, inklusive dess beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut 5 november 2020 § 419, inklusive dess beslutsunderlag

Förslag till beslut på sammanträdet   
Roger Nordman (M) föreslår att kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 

Roger Nordmans förslag om bordläggning 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan bifalla förslaget och finner att så sker. 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 

---------------------- 
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Paragrafen är justerad 
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