
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum 
2021-03-25 
 

 

 

Plats och tid Råda Rum kl. 18:00-22:43 
 

Beslutande ledamöter 
Per Vorberg (M) §§49-58, §§60-72 
Evalotta Liljenzin (M) §§49-59, §§61-72 
Grim Pedersen (M) §§49-58, §60, §§62-72 
Kersti Lagergren (M) §§49-58, §§60-72 
Hans Larsson (M) §§49-59, §§62-72 
Mikael Johannison (M) §§49-58, §§60-72 
Sven Karlsson (M) §§49-59, §§61-63, §§65-72 
Rickard Rosengren (M) §§49-58, §§60-72 
Kristina Andrén (M) §§49-59, §§61-72 
Gunnar Häggström (M) (vice ordförande) 
Jan Andersson (M) 
Ulrika Nordenstam (M) §§49-59, §§61-72 
Maria Kornevik Jakobsson (C) §§49-59, §§62-72 
Gun Wågsjö (C) §§49-59, §§61-72 
Fredrik Mossmark (C) §§49-63, §§65-72 
David Dinsdale (L) §§49-58, §§60-63, §§65-72 
Anders Halldén (L) §§49-58, §§60-72 
Anita Anger (L) §§49-59, §§61-62, §§65-72 
Patrik Nordgren (KD) 
Håkan Eriksson (KD) §§49-58, §§60-63, §§65-72 
Cecilia Grebert Flatow (SP) §§49-63, §§65-72 
Brita Dermark (KP) (kl 18.00-22.35) §§49-63, §§65-69 
Steinar Walsö-Kanstad (KP) §§49-58, §§60-72 
Patrik Linde (S) §§49-58, §§60-72 
Gunilla Wathne (S) §§49-63, §§65-72 
Björn Magnusson (S) (2:e vice ordförande) 
Siw Hallbert (S) §§49-59, §§61-72 
Lena Fredriksson (S) §§49-60, §§62-72 
Ulla-Karin Johansson (S) §§49-58, §§60-72 
Monica Bengtsson (S) §§49-62, §§64-72 
Oskar Sköld (S) §§49-59, §§61-72 
Mats Werner (S) §§49-60, §§62-72 
Kerstin Sandberg (V) 
Bengt Andersson (V) 
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Roland Jonsson (MP) §§49-58, §§60-72 
Marie Strid (MP) §§49-58, §§61-72 
Marcus Berggren (MP) 
Ida Rosengren (MP) 
Boris Leimar (SD) §§49-58, §§61-63, §§65-72 
Patrik Strömsten (SD) §§49-62, §§64-72 
Bengt Hellgren (SD) §§49-62, §§65-72 
Peter Arvidsson (SD) §§49-58, §§61-72 
Bengt Johansson (M) §§49-58, §§60-72 ersätter Roger Nordman (M) 
(ordförande) 
Hengameh Mokhtari (M) §60 ersätter Evalotta Liljenzin (M) pga jäv, 
§61 ersätter Grim Pedersen (M) pga jäv, §64 ersätter Sven Karlsson 
(M) pga jäv 
Anders Norlin (M) §59 ersätter Per Vorberg (M) pga jäv, §§60-61 
ersätter Hans Larsson (M) pga jäv 
Karin Wickman (M) (kl 18.00-20.13) §59 ersätter Grim Pedersen 
(M) pga jäv, §60 ersätter Sven Karlsson (M) pga jäv 
Tony Wahl (C) §§49-58, §§60-63, §§65-72 ersätter Ronny Sjöberg 
(C) 
Elin Germgård (C) §64 ersätter Tony Wahl (C) pga jäv 
Lars Magnus Frisk (L)  ersätter Ing-Marie Rydén Höök (L) 
Erik Lagerström (L) §59 ersätter Anders Halldén (L) pga jäv, §60, 
§63 ersätter Anita Anger (L) pga jäv 
Madeleine Söderlund (KD) (kl 18.00-22.35) §59, §64 ersätter Håkan 
Eriksson (KD) pga jäv 
Martin Tengfjord (SP) §§49-58, §60, §§62-72 ersätter Jan Inge 
Forsberg (SP) 
Martin Kronvall (SP) (kl 18.00-20.40) §§49-59, §§61-68 ersätter 
Lennart Winqvist (SP) 
Jan Gustavsson (KP) §59 ersätter Steinar Walsö-Kanstad (KP) pga 
jäv, §64 ersätter Brita Dermark (KP) pga jäv, §§70-72 ersätter Brita 
Dermark (KP) 
Jonas Andersson (S) §§49-59, §§61-72 ersätter Robert Langholz (S) 
Varinder Bajwa (S) §59 ersätter Patrik Linde (S) pga jäv, §60 
ersätter Siw Hallbert (S) pga jäv, §61 ersätter Lena Fredriksson (S) 
pga jäv, §63 ersätter Monica Bengtsson (S) pga jäv, §64 ersätter 
Gunilla Wathne (S) pga jäv 
Ulrika Öst (S) §59 ersätter Ulla-Karin Johansson (S) pga jäv, §60 
ersätter Jonas Andersson (S) pga jäv, §61 ersätter Mats Werner (S) 
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pga jäv 
Rolf Vestman (S) §60 ersätter Oskar Sköld (S) pga jäv 
Ahmad Ahmadi (MP) §§59-60 ersätter Marie Strid (MP) pga jäv 
Hans Lundquist (SD) (kl 19.20-22.43) §§56-72 ersätter Calle 
Johansson (SD) 
 
Ej tjänstgörande ersättare 
Hengameh Mokhtari (M) §§49-58, §§62-63, §§65-72 
Anders Norlin (M) §§49-58, §§62-72 
Karin Wickman (M) (kl 18.00-20.13) §§49-58, §§61-64 
Elin Germgård (C) §§49-63, §§65-72 
Erik Lagerström (L) §§49-58, §§61-62, §§64-72 
Madeleine Söderlund (KD) (kl 18.00-22.35) §§49-58, §§60-63, 
§§65-69 
Inger Axelsson (KD) 
Jan Gustavsson (KP) §§49-58, §§60-63, §§65-69 
Varinder Bajwa (S) §§49-58, §62, §§65-72 
Ulrika Öst (S) §§49-58, §§62-72 
Rolf Vestman (S) §§49-59, §§61-72 
Mustafa Jamil (S) 
Björn Mattsson (V) 
Åsa Garberg (V) 
Ahmad Ahmadi (MP) §§49-58, §§61-72 
 
Övriga närvarande 
Ingegerd Helén (S) (Revisorernas ordförande, kl 18.00-20.13) §§49-
64 
Marcus Tonell (L) (Revisorernas vice ordförande, kl 18.00-19.35) 
§§49-57 
Peter Lönn (Kommundirektör) 
 
Utses att justera 
Bengt Andersson 
Kersti Lagergren §§49-58,60-72, Hans Larsson §59 
 

Justeringens plats och tid Kansliet, kommunhuset, 2021-04-01 14:30 

 

Protokollet omfattar §§49-72 
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_________________________________________________ 
Magdalena Lindberg 

_________________________________________________ 
Gunnar Häggström 

_________________________________________________ 
Bengt Andersson Kersti Lagergren §§49-58,60-72,

Hans Larsson § 59  

Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 
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 BEVIS 

Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag på 
kommunens anslagstavla 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum då anslag sätts 
upp 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Underskrift  

Kommunfullmäktige 

2021-03-25 

2021-04-06 Datum då anslag 2021-04-28 
  tas ner  

Kansliet, kommunhuset 

 
___________________________________________________ 

Magdalena Lindberg 
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ÄRENDELISTA 
 

§ 49 Beslut från Länsstyrelsen angående fyllnadsval efter Reine Wahlberg (SD) som ersättare i 
kommunfullmäktige 

§ 50 Remittering av inkomna medborgarförslag 
§ 51 Remittering av inkomna interpellationer 
§ 52 Remittering av inkomna motioner 
§ 53 Inkommen fråga till miljö- och bygglovsnämndens ordförande om miljö- och 

bygglovsnämndens beslut om att bevilja marklov för anläggande av väg, även kallat 
Magasinsvägens förlängning 

§ 54 Inkommen fråga till styrelseordförande i Landvetter Södra Utveckling AB om miljö- och 
bygglovsnämndens beslut om att bevilja marklov för anläggande av väg, även kallat 
Magasinsvägens förlängning 

§ 55 Information om årsredovisningen 2020 
§ 56 Allmänhetens frågestund om årsredovisningen 
§ 57 Revisorernas berättelse för 2020 
§ 58 Årsredovisning 2020 
§ 59 Prövning av ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 2020 
§ 60 Prövning av ansvarsfrihet för välfärdsnämnden 2020 
§ 61 Prövning av ansvarsfrihet för miljö- och bygglovsnämnden 2020 
§ 62 Prövning av ansvarsfrihet för överförmyndarnämnden 2020 
§ 63 Prövning av ansvarsfrihet för valnämnden 2020 
§ 64 Prövning av ansvarsfrihet för beredningen för framtidens välfärd och samhällsutveckling 2020 
§ 65 Ekonomiska planeringsförutsättningar inför driftbudget/plan 2022-2024 och 

investeringsbudget/plan 2022-2026 
§ 66 Ombudgetering av investeringar, fastställande av resultatfond för va- och avfallsverksamheten 

samt fastställande av reviderad balansbudget för 2021 
§ 67 Ombudgetering från 2020 och total investeringsbudget 2021 för Härryda vatten och avfall AB 
§ 68 Återremitterat ärende: Värdeöverföring från Förbo AB 
§ 69 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 

§ 70 Delegering av beslutanderätt enligt covid-19-lagen 
§ 71 Antagande av policy vid hat, hot och våld mot förtroendevalda 
§ 72 Överläggning av beredningens rapport "Fritid för barn och unga samt civilsamhällets roll i 

framtiden" 
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§ 49 

Beslut från Länsstyrelsen angående fyllnadsval efter Reine 
Wahlberg (SD) som ersättare i kommunfullmäktige 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige entledigade Reine Wahlberg (SD) som ersättare i kommunfullmäktige 
den 18 februari 2021 § 26. 
 
Länsstyrelsen beslutade den 3 mars 2021 att ingen ny ersättare kunde utses. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 50 

Remittering av inkomna medborgarförslag 
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunfullmäktiges presidiums förslag 
 
Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslagen till kommunstyrelsen. 
 
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att besluta i medborgarförslagen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Nedanstående medborgarförslag har inkommit. 
 
Dnr 2021KS93 
Från Emma Hasselgren om belysning vid utegymmet vid Finnsjön. 
 
Dnr 2021KS97 
Från Ros-Marie Reinhold om utegym/hinderbana Eskilsby. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 51 

Remittering av inkomna interpellationer 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige medger att interpellationerna får ställas. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Nedanstående interpellationer har inkommit. 
 
Dnr 2021KS156 
Från Siw Hallbert (S) om trygghetsboende i Härryda kommun. 
 
Dnr 2021KS166 
Från Bengt Andersson (V) om vilka utgångspunkter Härryda kommun har i frågan om 
sträckning av Götalandsbanan. 
 
Dnr 2021KS187 
Från Mats Werner (S) om konkurrensutsättning av skolorna i Härryda kommun. 
 
Dnr 2021KS208 
Från Marie Strid (MP) om konsekvenser för den kommunala verksamheten vid en etablering 
av Internationella Engelska Skolan (IES) i Mölnlycke 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 52 

Remittering av inkomna motioner 
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunfullmäktiges presidiums förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionerna till kommunstyrelsen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Nedanstående motioner har inkommit. 
 
Dnr 2021KS99 
Från Marie Strid (MP) om behov av tydliga mål och uppföljning av kommunens 
miljöinsatser. 
 
Dnr 2021KS127 
Från Roland Jonsson (MP) och Marie Strid (MP) om bevarande av skyddsvärd natur i 
Härryda kommun. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 53 

Inkommen fråga till miljö- och bygglovsnämndens ordförande om 
miljö- och bygglovsnämndens beslut om att bevilja marklov för 
anläggande av väg, även kallat Magasinsvägens förlängning 
 

Sammanfattning av ärendet 
Fråga har inkommit den 16 mars 2021 till miljö- och bygglovsnämndens ordförande från 
Peter Arvidsson (SD) angående miljö- och bygglovsnämndens beslut från den 9 mars 2021 att 
bevilja marklov för anläggande av väg, även kallat "Magasinsvägens förlängning". 
 
Kommunfullmäktige medger att frågan får ställas. 
 
Miljö- och bygglovsnämndens ordförande Grim Pedersen (M) besvarar frågan. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 54 

Inkommen fråga till styrelseordförande i Landvetter Södra 
Utveckling AB om miljö- och bygglovsnämndens beslut om att 
bevilja marklov för anläggande av väg, även kallat Magasinsvägens 
förlängning 
 

Sammanfattning av ärendet 
Fråga har inkommit den 16 mars 2021 till styrelseordförande i Landvetter Södra Utveckling 
AB från Peter Arvidsson (SD) angående miljö- och bygglovsnämndens beslut från den 9 mars 
2021 att bevilja marklov för anläggande av väg, även kallat "Magasinsvägens förlängning". 
 
Kommunfullmäktige medger att frågan får ställas. 
 
Styrelseordförande i Landvetter Södra Utveckling AB, Per Vorberg (M) besvarar frågan. 
 

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

12 / 56



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2021-03-25 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 55 

Information om årsredovisningen 2020 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisningschef Helena Hatheyer informerar om kommunens årsredovisning för 2020. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 56 

Allmänhetens frågestund om årsredovisningen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Före behandlingen av kommunens årsredovisning har allmänheten haft möjlighet att inkomma 
med frågor om årsredovisningen via kommunens hemsida. 
 
En fråga ställdes och besvarades. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 57  Dnr 2021KS189 

Revisorernas berättelse för 2020  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar revisionsberättelse för 2020. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Revisionsberättelse har skickats till kommunfullmäktige från revisorerna Ingegerd Helén (S), 
Marcus Tonell (L), Mats Eskilsson (M), Christer Holmberg (C), Leif-Ove Bohlin (KD), Ing-
Britt Magnusson (S) och Bengt Sandén (SD). 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 58  Dnr 2021KS43 

Årsredovisning 2020  
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för 2020. 
  

Reservation 
Peter Arvidsson reserverar sig mot beslutet skriftligt i bilaga 1. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Från förvaltningen föreligger förslag till årsredovisning för år 2020. Årsredovisningen 
innehåller ett sammandrag av årsbokslut med uppgift om utfallet av verksamheten, 
måluppfyllelse, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid årets slut. En 
samlad koncernredovisning och upplysning om borgensförbindelse framgår också. 

 
Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens beslut 4 mars 2021 § 77 
 Tjänsteskrivelse 4 februari 2021 
 Årsredovisning 2020 
 Skrivelse daterad 4 mars 2021, med information om komplettering av uppgifter och 

korrekturjusteringar i samband med utskick till kommunfullmäktiges sammanträde 
  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunfullmäktige i första hand återremitterar ärendet till 
kommunstyrelsen för att ställa krav på att förvaltningen justerar årsredovisningen utifrån de 
synpunkter de sakkunniga revisorerna har meddelat, speciellt gällande pensionskostnader och 
exploateringskostnader. I andra hand föreslår han att kommunfullmäktige avslår 
kommunstyrelsens förslag. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att han först kommer att ställa Peter Arvidssons förslag om återremiss 
mot avgörande idag. Om kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag 
kommer ordföranden ställa kommunstyrelsens förslag mot avslag. 
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Peter Arvidssons förslag om återremiss och avgörande idag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
avgöra ärendet idag. 
 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att avgöra ärendet idag 
Nej-röst för att återremittera ärendet 
 
Med 44 ja-röster och 5 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att avgöra ärendet idag. Hur 
var och en röstade framgår av omröstningslista 1.  
 
Kommunstyrelsens förslag och avslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
bifalla kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att bifalla kommunstyrelsens förslag 
Nej-röst för att avslå kommunstyrelsens förslag 
 
Med 44 ja-röster och 5 nej-röster bifaller kommunfullmäktige kommunstyrelsens förslag. Hur 
var och en röstade framgår av omröstningslista 2.  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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Sammanträdesdatum  
2021-03-25  

 

Voteringslista: § 58 
Ärende: Årsredovisning 2020,  2021KS43 
 
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   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Sven Karlsson (M), ledamot X   
Rickard Rosengren (M), ledamot X   
Kristina Andrén (M), ledamot X   
Gunnar Häggström (M), vice ordförande X   
Jan Andersson (M), ledamot X   
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X   
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot X   
Gun Wågsjö (C), ledamot X   
Fredrik Mossmark (C), ledamot X   
David Dinsdale (L), ledamot X   
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   
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   
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   
Ida Rosengren (MP), ledamot X   
Boris Leimar (SD), ledamot  X  
Patrik Strömsten (SD), ledamot  X  
Bengt Hellgren (SD), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Bengt Johansson (M), ersättare X   
Tony Wahl (C), ersättare X   
Lars Magnus Frisk (L), ersättare X   
Martin Tengfjord (SP), ersättare X   
Martin Kronvall (SP), ersättare X   
Jonas Andersson (S), ersättare X   
Hans Lundquist (SD), ersättare  X  
Resultat 44 5 0 

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   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Sven Karlsson (M), ledamot X   
Rickard Rosengren (M), ledamot X   
Kristina Andrén (M), ledamot X   
Gunnar Häggström (M), vice ordförande X   
Jan Andersson (M), ledamot X   
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X   
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot X   
Gun Wågsjö (C), ledamot X   
Fredrik Mossmark (C), ledamot X   
David Dinsdale (L), ledamot X   
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   
Brita Dermark (KP), ledamot X   
Steinar Walsö-Kanstad (KP), ledamot X   
Patrik Linde (S), ledamot X   
Gunilla Wathne (S), ledamot X   

19 / 56



VOTERINGSLISTA 
Kommunfullmäktige 

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-03-25  

 

Björn Magnusson (S), 2:e vice ordförande X   
Siw Hallbert (S), ledamot X   
Lena Fredriksson (S), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (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   
Ida Rosengren (MP), ledamot X   
Boris Leimar (SD), ledamot  X  
Patrik Strömsten (SD), ledamot  X  
Bengt Hellgren (SD), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Bengt Johansson (M), ersättare X   
Tony Wahl (C), ersättare X   
Lars Magnus Frisk (L), ersättare X   
Martin Tengfjord (SP), ersättare X   
Martin Kronvall (SP), ersättare X   
Jonas Andersson (S), ersättare X   
Hans Lundquist (SD), ersättare  X  
Resultat 44 5 0 
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Reservation Årsredovisning 

Kommunenens revisorer har gett PwC som sakkunniga i uppdrag att 
granska Härryda kommuns årsredovisning för 2020. PwC har lämnat flera 
revisionella bedömningar visualiserat som trafkljus. Den allvarligaste 
noteringen som kommunen får rött ljus på är frågan: "Är räkenskaperna i 
allt väsentligt rättvisande?"   

Där skriver PwC att: 
Ej uppfyllt: I likhet med tidigare år påträffas avvikelse från lagkrav och 
god redovisningssed vad gäller redovisning av pensionsförpliktelser och 
intäktsredovisning vid exploatering. Vår bedömning är att den felaktiga 
redovisningen inte är förenlig med god redovisningssed samt att den är 
av betydande storlek varför upprättat bokslut och årsredovisning inte är 
förenligt med enligt lagens krav och god sed." 

Konsekvenserna av att kommunen inte redovisar på, enligt, PwC, korrekt 
sätt är att redovisningen är missvisande och inte går att följa från år till år 
och kan vara missvisande.  

Peter Arvidsson 
Sverigedemokraterna Härryda 

Bilaga 1 till kommunfullmäktiges protokoll den 25 mars 2021 § 58
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§ 59 

Prövning av ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 2020 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i kommunstyrelsen ansvarsfrihet för 2020 års 
förvaltning i enlighet med revisorernas förslag med motiveringen att inga anmärkningar har 
framförts av kommunens revisorer. 
  

Jäv 
På grund av jäv deltar inte följande i handläggningen av detta ärende: Per Vorberg (M), Grim 
Pedersen (M), Kersti Lagergren (M), Mikael Johannison (M), Richard Rosengren (M), Bengt 
Johansson (M), Tony Wahl (C), David Dinsdale (L), Anders Halldén (L), Håkan 
Eriksson (KD), Steinar Walsö-Kanstad (KP), Martin Tengfjord (SP), Patrik Linde (S), Ulla-
Karin Johansson (S), Marie Strid (MP), Roland Jonsson (MP), Peter Arvidsson och Boris 
Leimar (SD). 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i kommunstyrelsen 
ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning i enlighet med revisorernas förslag med motiveringen 
att inga anmärkningar har framförts av kommunens revisorer. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 60 

Prövning av ansvarsfrihet för välfärdsnämnden 2020 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i välfärdsnämnden ansvarsfrihet för 2020 års 
förvaltning i enlighet med revisorernas förslag med motiveringen att inga anmärkningar har 
framförts av kommunens revisorer. 
  

Jäv 
På grund av jäv deltar inte följande i handläggningen av detta ärende: Sven Karlsson (M), 
Hans Larsson (M), Eva-Lotta Liljenzin (M), Ulrika Nordenstam (M), Kristina Andrén 
(M), Maria Kornevik Jakobsson (C), Gun Wågsjö (C), Anita Anger (L), Martin Kronvall 
(SP), Siw Hallbert (S), Jonas Andersson (S), Oskar Sköld (S), Marie Strid (MP), Peter 
Arvidsson (SD) och Boris Leimar (SD). 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i välfärdsnämnden 
ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning i enlighet med revisorernas förslag med motiveringen 
att inga anmärkningar har framförts av kommunens revisorer. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 61 

Prövning av ansvarsfrihet för miljö- och bygglovsnämnden 2020 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i miljö- och bygglovsnämnden ansvarsfrihet för 
2020 års förvaltning i enlighet med revisorernas förslag med motiveringen att inga 
anmärkningar har framförts av kommunens revisorer. 
  

Jäv 
På grund av jäv deltar inte följande i handläggningen av detta ärende: Grim Pedersen (M), 
Hans Larsson (M), Maria Kornevik Jakobsson (C), Martin Tengfjord (SP), Mats Werner (S) 
och Lena Fredriksson (S). 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i miljö- och 
bygglovsnämnden ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning i enlighet med revisorernas förslag 
med motiveringen att inga anmärkningar har framförts av kommunens revisorer. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 62 

Prövning av ansvarsfrihet för överförmyndarnämnden 2020 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i överförmyndarnämnden ansvarsfrihet för 2020 
års förvaltning i enlighet med revisorernas förslag med motiveringen att inga anmärkningar 
har framförts av kommunens revisorer. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i överförmyndarnämnden 
ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning i enlighet med revisorernas förslag med motiveringen 
att inga anmärkningar har framförts av kommunens revisorer. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 63 

Prövning av ansvarsfrihet för valnämnden 2020 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i valnämnden ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning 
i enlighet med revisorernas förslag med motiveringen att inga anmärkningar har framförts av 
kommunens revisorer. 
  

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Monica Bengtsson (S), Patrik Strömsten (SD), Bengt Hellgren 
(SD) och Anita Anger (L) i handläggningen av detta ärende. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i valnämnden ansvarsfrihet 
för 2020 års förvaltning i enlighet med revisorernas förslag med motiveringen att inga 
anmärkningar har framförts av kommunens revisorer. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 64 

Prövning av ansvarsfrihet för beredningen för framtidens välfärd 
och samhällsutveckling 2020 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i beredningen för framtidens välfärd och 
samhällsutveckling ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning i enlighet med revisorernas förslag 
med motiveringen att inga anmärkningar har framförts av kommunens revisorer. 
  

Jäv 
På grund av jäv deltar inte följande i handläggning av detta ärende: Anita Anger (L), David 
Dinsdale (L), Tony Wahl (C), Fredrik Mossmark (C), Håkan Eriksson (KD), Cecilia Grebert 
Flatow (SP), Gunilla Wathne (S), Bengt Hellgren (SD), Boris Leimar (SD), Sven Karlsson 
(M) och Brita Dermark (KP). 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i beredningen för 
framtidens välfärd och samhällsutveckling ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning i enlighet 
med revisorernas förslag med motiveringen att inga anmärkningar har framförts av 
kommunens revisorer. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 65  Dnr 2021KS75 

Ekonomiska planeringsförutsättningar inför driftbudget/plan 2022-
2024 och investeringsbudget/plan 2022-2026  
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige noterar de ekonomiska planeringsförutsättningar som ligger till grund 
för förvaltningens arbete med budget/plan inför perioden 2022-2026. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska den 17 juni 2021 fatta beslut om driftbudget/plan inför perioden 
2022-2024 och investeringsbudget/plan 2022-2026. I samband med beslutet fastställs även 
mål och inriktningar för perioden. 
 
Inför kommunfullmäktiges beslut arbetar den politiska organisationen parallellt med 
förvaltningen i syfte att ta fram underlag inför kommunfullmäktiges beslut. Dokumentet 
Ekonomiska planeringsförutsättningar budget/plan 2022-2024 (2026) redovisar förvaltningens 
bedömning av det ekonomiska läget och de ekonomiska och praktiska förutsättningar som 
ingår i det kommande budget och planeringsarbetet. Dokumentet innehåller en uppdatering av 
befintlig politiskt fastställd plan med bland annat befolkningsförändringar, förändringar av 
skatte- och statsbidragsprognos och löneutfall. Drift-resultatet för år 2024 är uppdaterad med 
konsekvenser av fastställd investeringsplan. 
 
De ekonomiska planeringsförutsättningarna utgår från att de finansiella målen ska uppnås 
utan förändringar av den kommunala skattesatsen. 
 
Förvaltningen bedömer att de redovisade förutsättningarna i kombination med befintliga 
styrdokument, samt nu gällande flerårsplanering kan ligga till grund för det kommande 
budgetarbetet. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 4 mars 2021 § 80 
 Tjänsteskrivelse 2 februari 2021 
 Ekonomiska planeringsförutsättningar, budget/plan 2022-2024 (2026) 
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Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 66  Dnr 2021KS44 

Ombudgetering av investeringar, fastställande av resultatfond för 
va- och avfallsverksamheten samt fastställande av reviderad 
balansbudget för 2021  
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige ombudgeterar investeringsmedel från 2020 till 2021 totalt till 132 989 
tkr varav 127 440 tkr till kommunstyrelsen och 5 549 tkr till välfärdsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige fastställer Resultatfond för va- och avfallsverksamheten per 31 
december 2020 till -2 431 tkr. 
 
Kommunfullmäktige fastställer Reviderad balansbudget 2021. 
 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med analysen av bokslut 2020 lämnar förvaltningen förslag till ombudgetering av 
investeringar med anledning av 2020 års budgetavvikelser samt resultatfond för va- och 
avfallsverksamheten. Då investeringsnivån varit lägre än budgeterat under år 2020 föreslås 
kommunfullmäktige att anta en reviderad balansbudget. 
 
Inför 2021 har va- och avfallsverksamheten övergått till bolagsform, HVAAB, och 
ombudgeteringar av investeringar för bolaget behandlas i ärendet 2021KS78. Däremot 
avslutas året avseende resultatfonden för va- och avfallsverksamheten i kommunal regi, och 
fonden regleras i samband med överföring av tillgångar till bolaget. Balansbudgeten kommer 
också justeras med anledning av bolagsbildningen. 
 
Förvaltningen föreslår att 132 989 tkr av investeringarnas överskott ombudgeteras till 2021, 
att resultatfonden för va- och avfallsverksamheten vid årets slut uppgår till - 2 431 tkr och att 
en reviderad balansräkning för 2021 antas. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 4 mars 2021 § 78 
 Tjänsteskrivelse 25 januari 2021 
 Ombudgetering av investeringar till 2021 
 Resultatfond för va- avfallsverksamheten 2020 
 Reviderad balansbudget 2021 
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Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 67  Dnr 2021KS78 

Ombudgetering från 2020 och total investeringsbudget 2021 för 
Härryda vatten och avfall AB  
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige ombudgeterar investeringsmedel från 2020 till 2021 med 68 400 tkr och 
godkänner en total investeringsbudget för 2021, inklusive ombudgeteringar, till 296 250 tkr. 
 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med analysen av bokslut 2020 lämnar förvaltningen förslag till ombudgetering av 
investeringar med anledning av 2020 års budgetavvikelser. Inför 2021 har va- och 
avfallsverksamheten övergått till bolagsform, HVAAB, och ombudgeteringar av investeringar 
för bolaget behandlas därför enskilt i detta ärende. Även total investeringsvolym för bolaget 
2021 fastställs här. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 4 mars 2021 § 79 
 Tjänsteskrivelse 1 februari 2021 
 Ombudgetering av investeringar till 2021, HVAAB 
 Investeringsbudget 2021, HVAAB 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 68  Dnr 2020KS803 

Återremitterat ärende: Värdeöverföring från Förbo AB  
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunens ombud i Förbo AB att vid ordinarie eller extra 
bolagsstämma rösta för en utdelning i bolaget om totalt 20 mnkr avseende räkenskapsåret 
2020. Detta i den mån sådan utdelning är förenlig med 17 kap. 3 § aktiebolagslagen 
(2005:551). Utdelningen sker med hänvisning till 5 § 1 lagen om (2010:879) allmännyttiga 
kommunala bostadsaktiebolag. Utdelningen ska användas för åtgärder inom ramen för 
bostadssociala ändamål. 
  

Reservationer 
Gunilla Wathne (S), Björn Magnusson (S), Siw Hallbert (S), Lena Fredriksson (S), Ulla-Karin 
Johansson (S), Jonas Andersson (S), Monica Bengtsson (S), Oskar Sköld (S), Mats Werner 
(S), Bengt Andersson (V) och Kerstin Sandberg (V) reserverar sig mot beslutet. 
 
Roland Jonsson (MP) reserverar sig mot beslutet skriftligt i bilaga 2. 
 
Patrik Linde (S) reserverar sig mot beslutet skriftligt i bilaga 3. 
 
Patrik Strömsten (SD) reserverar sig mot beslutet skriftligt i bilaga 4. 
 

Sammanfattning av ärendet 
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 § 
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aktiebolagslagen. Inför bolagsstämman kommer kommunens ombud få del av underlag i form 
av årsredovisning med fastställt bokslut för 2020. 
 
Den 22 februari 2021 § 46 återremitterade kommunfullmäktige ärendet till 
kommunstyrelsen för att utvärdera vad det gjorts för bostadssociala ändamål med den 
utdelning som plockades ut ur bolaget 2019. Ärendet återremitterades med stöd av reglerna 
om minoritetsåterremiss, 5 kap. 50 § kommunallagen. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 4 mars 2021 § 83 
 Ordförandens förslag till beslut i kommunstyrelsen inklusive besvarande av 

återremissen, daterad 3 mars 2021 
 Kommunfullmäktiges beslut 22 februari § 46 
 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 Bengt Andersson (V), Roland Jonsson (MP) 
och Peter Arvidsson (SD) att kommunfullmäktige i första hand återremitterar ärendet till 
kommunstyrelsen för att på riktigt få en genomgång från förvaltningen av vilka ändamål 
tidigare utdelningar använts till samt en bedömning från förvaltningen om dessa ändamål 
håller juridiskt. I andra hand föreslår han att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunens 
ombud i Förbo AB att vid ordinarie eller extra bolagsstämma rösta emot en utdelning. 
 
Per Vorberg (M) föreslår att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
  

Beslutsgång   
Ordföranden redovisar att han först kommer att ställa Patrik Lindes förslag om återremiss mot 
avgörande idag. Om kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag 
kommer ordföranden ställa kommunstyrelsens förslag mot Patrik Lindes andrahandsförslag. 
 
Kommunfullmäktige godkänner redovisad beslutsgång.   
 
Patrik Lindes förslag om återremiss och avgörande idag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
avgöra ärendet idag.   
  
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:   
Ja-röst för att avgöra ärendet idag 
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Nej-röst för att återremittera ärendet 
   
Med 27 ja-röster, 21 nej-röster och 1 ledamot som avstår beslutar kommunfullmäktige att 
avgöra ärendet idag. Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 3.  
  
Kommunstyrelsens förslag och Patrik Lindes andrahandsförslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
bifalla kommunstyrelsens förslag. 
  
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att bifalla kommunstyrelsens förslag 
Nej-röst för att bifalla Patrik Lindes förslag 
  
Med 27 ja-röster, 21 nej-röster och 1 ledamot som avstår bifaller kommunfullmäktige 
kommunstyrelsens förslag. Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 4. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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Voteringslista: § 68 
Ärende: Återremitterat ärende: Värdeöverföring från Förbo AB,  2020KS803 
 
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   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Sven Karlsson (M), ledamot X   
Rickard Rosengren (M), ledamot X   
Kristina Andrén (M), ledamot X   
Gunnar Häggström (M), vice ordförande X   
Jan Andersson (M), ledamot X   
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X   
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot X   
Gun Wågsjö (C), ledamot X   
Fredrik Mossmark (C), ledamot X   
David Dinsdale (L), ledamot X   
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   
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  
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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VOTERINGSLISTA 
Kommunfullmäktige 

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-03-25  

 

Marcus Berggren (MP), ledamot  X  
Ida Rosengren (MP), ledamot  X  
Boris Leimar (SD), ledamot  X  
Patrik Strömsten (SD), ledamot  X  
Bengt Hellgren (SD), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Bengt Johansson (M), ersättare X   
Tony Wahl (C), ersättare X   
Lars Magnus Frisk (L), ersättare X   
Martin Tengfjord (SP), ersättare X   
Martin Kronvall (SP), ersättare X   
Jonas Andersson (S), ersättare  X  
Hans Lundquist (SD), ersättare  X  
Resultat 27 21 1 

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   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Sven Karlsson (M), ledamot X   
Rickard Rosengren (M), ledamot X   
Kristina Andrén (M), ledamot X   
Gunnar Häggström (M), vice ordförande X   
Jan Andersson (M), ledamot X   
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X   
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot X   
Gun Wågsjö (C), ledamot X   
Fredrik Mossmark (C), ledamot X   
David Dinsdale (L), ledamot X   
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   
Brita Dermark (KP), ledamot X   
Steinar Walsö-Kanstad (KP), ledamot X   
Patrik Linde (S), ledamot  X  
Gunilla Wathne (S), ledamot  X  
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VOTERINGSLISTA 
Kommunfullmäktige 

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-03-25  

 

Björn Magnusson (S), 2:e vice ordförande  X  
Siw Hallbert (S), ledamot  X  
Lena Fredriksson (S), ledamot  X  
Ulla-Karin Johansson (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  
Ida Rosengren (MP), ledamot  X  
Boris Leimar (SD), ledamot  X  
Patrik Strömsten (SD), ledamot  X  
Bengt Hellgren (SD), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Bengt Johansson (M), ersättare X   
Tony Wahl (C), ersättare X   
Lars Magnus Frisk (L), ersättare X   
Martin Tengfjord (SP), ersättare X   
Martin Kronvall (SP), ersättare X   
Jonas Andersson (S), ersättare  X  
Hans Lundquist (SD), ersättare  X  
Resultat 27 21 1 
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Ärende 20: Värdeöverföring FÖRBO 

Jag reserverar mig mot att förslaget till värdeöverföring antogs. Vid motsvarande beslut 
2020 skulle en utvärdering göras för ägartillskottet 2019. Någon sådan utvärdering är inte 
redovisad – en värde-överföring bör därför avvaktas tills den är genomförd. 

Roland Jonsson 

MP Härryda 

Bilaga 2 till kommunfullmäktiges protokoll den 25 mars 2021 § 68.
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Reservation: 

Värdeöverföring från Förbo AB 

VI är delägare i ett välskött bolag som för tillfället har två stora utmaningar. Den ena handlar om att 
bygga nya bostäder. Det finns ett stort uppdämt behov av bostäder i både Härryda och 
Göteborgsregionen.  

Den andra stora utmaningen är att beståndet som Förbo AB äger är äldre och därmed finns det för 
tillfället ett stort behov av renoveringar. 

I ett sådant läge så borde en ansvarsfull ägare tillse att de ekonomiska resurser som bolaget kan 
generera stannar i bolaget och används till att lösa problematiken. 

Att i ett sådant läge välja att plocka ut 20 miljoner för att täcka brister i den befintliga borgerliga 
budgeten anser vi vara oansvarsfullt ägande. Av denna anledning valde vi att rösta för att INTE ta ut 
vinst från vårt bolag. Vi anser att pengarna skulle kunna användas bättre och göra 
kommuninvånarna bättre nytta i bolaget. 

Det finns lagar som berättar vad pengar man plockar ut från allmännyttan får användas till så kallade 
bostadssociala ändamål. Det betyder att man inte får använda pengarna fritt.  

När beslutet togs om den senaste utdelningen så lovade kommunstyrelsens ordförande att 
redovisning över vad pengarna använts till. Detta anser vi vara viktigt så att lagligheten skall kunna 
kontrolleras. Att återigen göra ett uttag utan att säkerställa lagligheten känns riskfyllt.  

En sådan utredning har ännu inte presenterats vare sig för kommunstyrelsen eller 
kommunfullmäktige  

Med utgångspunkt i ovanstående har vi valt att reservera oss mot beslutet. 

Patrik Linde för Socialdemokraterna 

Bilaga 3 till kommunfullmäktiges protokoll den 25 mars 2021 § 68.
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Reservation värdeöverföring Förbo 

Majoriteten av politiker har idag beslutat om att medge utdelning i FÖRBO 
med motivering att hyresgäster ska bekosta kommunens bostads-sociala 
kostnader i större utsträckning än andra invånare i kommunen. Detta är 
orimligt ur ett rättvise-perspektiv. 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot motivering, eftersom vi anser att 
bostads-sociala kostnader ska betalas från den kommunalskatt som 
invånare betalar in. Det ger än mer rättvis fördelning. 

För Sverigedemokraterna är ordning och reda i kommunens ekonomi 
viktigt. Vi noterar att saknas separat redovisning om vilka bostads-sociala 
ändamål förra årets utdelning har gått till. Därför skickar vi med till 
kommunstyrelse och förvaltningen krav på separat redovisning, där det 
detaljerat framgår vad årets utdelning används till. 

Patrik Strömsten 
Sverigedemokraterna 

Bilaga 4 till kommunfullmäktiges protokoll den 25 mars 2021 § 68.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2021-03-25 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 69  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  
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige fastställer 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 enligt följande: 

 Lokalersättning ska i enlighet med undantagsregeln utgå för faktiska lokalkostnader, 
dock högst motsvarande den genomsnittliga lokalkostnaden för de två senast byggda 
förskole-/skollokalerna i kommunal regi beräknad på maximalt möjligt barn-
/elevantal. 

 Beloppet för lokalersättningen uppdateras årligen inför varje nytt budgetår. 
 Ersättningen baseras per barn eller elev och gäller endast barn och elever som är 

folkbokförda i kommunen. 
 Tomma platser ersätts inte. 
 Den totala lokalersättningen får inte överstiga den enskilde huvudmannens faktiska 

lokalkostnader. 
 Ersättningen utgår de fem första läsåren för att därefter övergå till bidrag enligt 

huvudregeln, det vill säga kommunens genomsnittliga lokalkostnader per barn/elev. 
 Undantagsregeln avser enbart enskilda huvudmän som etablerar sig i kommunen med 

nybyggda lokaler. För fristående verksamhet i redan befintliga lokaler tillämpas 
fortsatt huvudregeln. 

  
Kommunfullmäktige noterar att resurstilldelningen för verksamhet i egen regi ska beräknas 
enligt samma principer. 
  

Reservationer 
Patrik Nordgren (KD), Gunilla Wathne (S), Björn Magnusson (S), Siw Hallbert (S), Lena 
Fredriksson (S), Ulla-Karin Johansson (S), Jonas Andersson (S), Monica Bengtsson (S), 
Oskar Sköld (S), Mats Werner (S), Bengt Andersson (V) och Kerstin Sandberg (V) reserverar 
sig mot beslutet. 
 
Marie Strid (MP) reserverar sig mot beslutet skriftligt i bilaga 5. 
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Kommunfullmäktige 
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2021-03-25 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

 
Patrik Linde (S) reserverar sig mot beslutet skriftligt i bilaga 6. 
 
Peter Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet skriftligt i bilaga 7. 
 

Sammanfattning av ärendet 
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 
 Kommunfullmäktiges beslut 22 februari § 47, bordläggning av ärende 
 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 
Patrik Linde (S) föreslår med instämmande av Siw Hallbert (S), Oskar Sköld (S), Kerstin 
Sandberg (V), Patrik Nordgren (KD), Hans Lundquist (SD) och Mats Werner (S) att 
kommunfullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag. 
 
Maria Kornevik Jakobsson (C) föreslår med instämmande av Håkan Eriksson (KD), Eva-
Lotta Liljenzin (M), Sven Karlsson (M), David Dinsdale (L), Martin Tengfjord (SP), Per 
Vorberg (M) och Brita Dermark (KP) att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 
förslag.  
 
Marie Strid (MP) föreslår att kommunfullmäktige i första hand återremitterar ärendet till 
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2021-03-25 
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kommunstyrelsen för att utreda konsekvenserna ur ett barnrättsperspektiv. I andra hand 
instämmer hon i Patrik Lindes förslag om avslag på kommunstyrelsens förslag. 
  

Beslutsgång   
Ordföranden redovisar att han först kommer att ställa Marie Strids förslag om återremiss mot 
avgörande idag. Om kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag 
kommer ordföranden ställa kommunstyrelsens förslag mot Patrik Lindes förslag. 
 
Kommunfullmäktige godkänner redovisad beslutsgång.   
 
Marie Strids förslag om återremiss och avgörande idag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
avgöra ärendet idag.   
   
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:   
Ja-röst för att avgöra ärendet idag 
Nej-röst för att återremittera ärendet 
   
Med 26 ja-röster och 22 nej-röster har kommunfullmäktige beslutat att avgöra ärendet 
idag. Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 5.    
  
Kommunstyrelsens förslag och Patrik Lindes förslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
bifalla kommunstyrelsens förslag. 
  
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att bifalla kommunstyrelsens förslag 
Nej-röst för att bifalla Patrik Lindes förslag 
  
Med 26 ja-röster och 22 nej-röster bifaller kommunfullmäktige kommunstyrelsens 
förslag. Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 6. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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VOTERINGSLISTA 
Kommunfullmäktige 

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-03-25  

 

Voteringslista: § 69 
Ärende: 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,  
2020KS686 
 
Omröstningslista 5 

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   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Sven Karlsson (M), ledamot X   
Rickard Rosengren (M), ledamot X   
Kristina Andrén (M), ledamot X   
Gunnar Häggström (M), vice ordförande X   
Jan Andersson (M), ledamot X   
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X   
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot X   
Gun Wågsjö (C), ledamot X   
Fredrik Mossmark (C), ledamot X   
David Dinsdale (L), ledamot X   
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   
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  
Monica Bengtsson (S), ledamot  X  
Oskar Sköld (S), ledamot  X  
Mats Werner (S), ledamot  X  
Kerstin Sandberg (V), ledamot  X  
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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  
Bengt Hellgren (SD), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Bengt Johansson (M), ersättare X   
Tony Wahl (C), ersättare X   
Lars Magnus Frisk (L), ersättare X   
Martin Tengfjord (SP), ersättare X   
Jonas Andersson (S), ersättare  X  
Hans Lundquist (SD), ersättare  X  
Resultat 26 22 0 

Omröstningslista 6 

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   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Sven Karlsson (M), ledamot X   
Rickard Rosengren (M), ledamot X   
Kristina Andrén (M), ledamot X   
Gunnar Häggström (M), vice ordförande X   
Jan Andersson (M), ledamot X   
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X   
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot X   
Gun Wågsjö (C), ledamot X   
Fredrik Mossmark (C), ledamot X   
David Dinsdale (L), ledamot X   
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   
Brita Dermark (KP), ledamot X   
Steinar Walsö-Kanstad (KP), ledamot X   
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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  
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  
Ida Rosengren (MP), ledamot  X  
Boris Leimar (SD), ledamot  X  
Patrik Strömsten (SD), ledamot  X  
Bengt Hellgren (SD), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Bengt Johansson (M), ersättare X   
Tony Wahl (C), ersättare X   
Lars Magnus Frisk (L), ersättare X   
Martin Tengfjord (SP), ersättare X   
Jonas Andersson (S), ersättare  X  
Hans Lundquist (SD), ersättare  X  
Resultat 26 22 0 
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Ärende 21 Lokalkostnadsersättning 

Jag reserverar mig mot att förslaget till lokalkostnadsersättning antogs. I underlaget till beslutet 
har inte någon barnkonsekvensanalys gjorts enligt barnkonventionen, avseende modellen för 
lokalkostnadsersättning. 

Marie Strid 

MP Härryda 

Bilaga 5 till kommunfullmäktiges protokoll den 25 mars 2021 § 69.
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Reservation: 

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 kommun 

Hela ärendet runt etableringen av IES i Mölnlycke har hanterats på ett mycket konstigt sätt. Man har 
valt att dela upp hela etableringsfrågan i många små beslut istället för att vara transparent med vad 
det egentligen handlar om. Man påstår dessutom i vissa sammanhang att det inte handlar om 
etableringen av IES. I andra sammanhang så berättar man öppet att det handlar om att få IES att 
etablera sig i kommunen. Det verkar nästan som man försöker dölja sin egen viljeriktning för 
kommunens invånare och övriga politiska partier.  

Denna gång handlar det om att förändra lokalersättningsmodellen för att tillse att en nybyggd skola 
skall få mer pengar och bättre förutsättningar att rendera en vinst till sina ägare. Man anser att 
denna risk är värd att ta trots att detta kommer att leda till stora konsekvenser för kommunen och 
dess invånare.  

När en friskola etablerar sig så kommer den att locka till sig elever från flera olika skolor. Dessa 
elever kommer dessutom vara utspridda på flera klasser på dessa skolor. Detta kommer i sin tur leda 
till att det inte finns möjlighet att minska antalet klasser. Då kommer kostnaden per elev öka. Då blir 
det dyrare att driva den kommunala skolan och mer pengar kommer att delas ut från den 
kommunala välfärden till IES. Detta leder i sin tur till ytterligare ökande vinster för bolaget och större 
del av kommuninvånarnas pengar som inte används till välfärd. 

”Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket.” (Gustav Möller) 

Vi Socialdemokrater anser att kommuninvånarnas skattepengar skall gå till välfärden och inte till 
vinster hos internationella riskkapitalister. 

En annan stor risk för kommunen är att det inte finns juridiskt stöd för denna typ av extra lokalbidrag 
då skolan inte behövs. Enligt flera juridiska analyser, bland annat kommunens egna förvaltning, finns 
inget lagstöd för detta beslut. Vid en framtida överklagan så kommer det att kosta kommunen stora 
pengar för juridiska experter och rättegångskostnader. Det kommer också att kräva stora 
arbetsinsatser från våra tjänstemän. Detta leder till att andra viktiga uppdrag riskerar att bli lidande. 

Det tagna beslutet visar att majoritetens ideologiska ställningstagande är viktigare än kommunens 
ekonomi. 

Bilaga 6 till kommunfullmäktiges protokoll den 25 mars 2021 § 69.
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Denna gång har den politiska majoriteten dessutom valt att frångå de normala demokratiska 
oskrivna regler som finns. Detta när man väljer att strunta i den återremiss som fullmäktige tog 
beslut om. Detta visar att man inte vågar undersöka frågan på djupet utan att det endast handlar 
efter ideologiska tankar och inte efter en analys över vad som är bäst för kommunen och/eller dess 
invånare.  

Allt för att få hit Internationella Engelska Skolan. Ideologi är tydligen viktigare än både demokrati och 
tydliga juridiskt utredda underlag till beslut. 

Vi reserverar oss eftersom vi anser att detta beslut riskerar att försätta kommunen i en lång juridisk 
process. Denna process riskerar att kosta kommunen en ansenlig summa pengar. En risk man inte 
borde ta utan att genomföra vidare utredningar. 
 
Man borde också ta till sig av återremissen om barnkonsekvens analys. Detta skall genomföras innan 
beslut som berör barn och unga. Här väljer man att helt bortse från denna grupp. Trots att denna 
fråga tydligt påverkar många barn och ungas vardag i stor utsträckning.  

 

Patrik Linde för Socialdemokraterna 
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Reservation lokalersättningsmodell 

Sverigedemokraterna har under ärendets handläggning visat på alternativ 
som kan möjliggöra att ytterligare friskolor etablerar sig i kommunen utan 
att kostnaderna för skattebetalarna ökar enligt den modell som politiska 
majoriteten röstade genom. Det är inte att ta ansvar för kommunens 
ekonomi att inte ens vara villig att utreda bättre alternativ. Dessutom är 
det sannolikt så att beslutat lokalersättningsmodell strider mot lag vilket 
kommer avgöras i rättslig instans. 

Peter Arvidsson 
Sverigedemokraterna Härryda 

Bilaga 7 till kommunfullmäktiges protokoll den 25 mars 2021 § 69.
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§ 70  Dnr 2021KS89 

Delegering av beslutanderätt enligt covid-19-lagen  
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att ansvara för uppgifter som ankommer på 
kommunen enligt lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av 
sjukdomen covid-19 (covid-19-lagen) eller enligt övriga författningar som meddelas med stöd 
av lagen, i den mån uppgiften inte redan anförtrotts åt annan nämnd. 
 
Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att för på kommunens vägnar besluta om 
föreskrifter som kan meddelas med stöd av 13 § covid-19-lagen. Delegationen omfattar även 
en eventuell förlängning av lagen och bemyndiganden som regeringen meddelat med stöd av 
lagen. Delegationen gäller under förutsättning att regeringen har bestämt att kommunen får 
meddela föreskrifter i enlighet med 13 § covid-19-lagen och att beslutsfattandet inte avser 
sådana ärenden som omfattas av delegationsförbudet i 5 kap. 1 § kommunallagen (2017:725). 
 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 13 § i den tillfälliga s.k. covid-19-lagen kan regeringen föreskriva att en kommun i sin 
tur får meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon 
annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. 
Med annan liknande särskilt angiven plats avses platser som allmänheten typiskt sett har 
tillträde till, dvs. omfattas inte privata bostäder, äldreboenden och skolor av bestämmelsen. 
Platser där det bedrivs näringsverksamhet eller offentlig verksamhet av mer betydande 
omfattning och platser som framför allt används för att förflytta sig från en plats till en annan 
omfattas inte heller av bestämmelsen. 
 
Regeringen har inte ännu meddelat någon föreskrift som innebär ett bemyndigande för 
kommunen att besluta om föreskrifter på området. Med hänsyn till att ett sådant 
bemyndigande kan komma att bli aktuellt med kort varsel finns det dock behov av att 
tydliggöra ansvarsfördelningen inom kommunen samt att förbereda en skyndsam 
handläggning av sådana beslut. Mot denna bakgrund föreslås att kommunfullmäktige, i det 
fall inte hinder mot detta föreligger enligt lag eller annan författning, delegerar uppgiften till 
kommunstyrelsen. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut den 4 mars 2021 § 82 
 Tjänsteskrivelse den 3 februari 2021 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Hans Lundquist (SD) föreslår att kommunfullmäktige bordlägger ärendet.  
  

Beslutsgång 
  
Bordläggning och avgörande idag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar 
att avgöra ärendet idag. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan bifalla kommunstyrelsens förslag och finner 
att så sker. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 71  Dnr 2020KS718 

Antagande av policy vid hat, hot och våld mot förtroendevalda  
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige antar Policy vid hat, hot och våld mot förtroendevalda. 
 
Kommunfullmäktige upphäver Policy vid hot mot förtroendevald, fastställd av 
kommunfullmäktige den 22 mars 2004 § 33. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen återremitterade policy vid hat, hot och våld mot förtroendevalda till 
förvaltningen den 4 februari 2021 § 43, för att arbeta in att anhöriga till förtroendevalda 
omfattas av policy vid hat, hot och våld mot förtroendevalda, eftersom anhöriga kan utsättas 
som ett led i att påverka beslutsfattande, samt för att tydliggöra att politiker kan och får 
anmäla brott själva. 
 
Förvaltningen har arbetat om förslaget till policy enligt kommunstyrelsens beslut om 
återremiss. I policyns första stycke samt i avsnittet om rutin vid hat-, hot- eller 
våldssituationer har det tydliggjorts att anhöriga omfattas av policyn. I det sistnämnda 
avsnittet har det även tydliggjorts att händelsen kan polisanmälas av den som är utsatt. 
 
I övrigt är förslaget till policy det samma som vid kommunstyrelsen den 4 februari 2021. 
Jämfört med policyn vid hot mot förtroendevald som fastställdes år 2004 innebär det att våld 
och hatbrott inkluderas i policyn, att policyn innehåller en bakgrund, en definition av hat, hot 
och våld, samt ett ställningstagande om att Härryda kommun inte accepterar att någon genom 
hat, hot eller våld påverkar beslut som har fattats eller ska fattas. Bakgrunden till ändringarna 
är bland annat att Sveriges kommuner och regioner samt regeringen arbetar med att förebygga 
hat, hot och våld med syfte att främja det demokratiska samtalet. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 4 mars 2021 § 81 
 Tjänsteskrivelse 8 februari 2020 
 Förslag till ny - Policy vid hat, hot och våld mot förtroendevalda, 5 februari 2021 
 Gällande - Policy vid hot mot förtroendevald, fastställd av kommunfullmäktige 22 

mars 2004 § 33 
 Kommunstyrelsens beslut 4 februari 2021 § 43 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Maria Kornevik Jakobsson (C) föreslår med instämmande av Patrik Nordgren (KD) och Peter 
Arvidsson (SD) att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan bifalla kommunstyrelsens förslag och finner 
att så sker. 
 

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

55 / 56



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2021-03-25 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 72  Dnr 2020KS663 

Överläggning av beredningens rapport "Fritid för barn och unga 
samt civilsamhällets roll i framtiden"  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Från kommunfullmäktiges beredning för framtidens välfärd och samhällsutveckling föreligger 
rapport om Fritid för barn och unga samt civilsamhällets roll i framtiden. 
  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Gunnar Häggström (M) föreslår med instämmande av Håkan Eriksson (KD) och Peter 
Arvidsson (SD) att kommunfullmäktige bordlägger ärendet.  
  

Beslutsgång 
 
Bordläggning 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan bifalla förslaget och finner att så sker.  
 

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