
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum 
2021-05-20 
 

 

 

Plats och tid Råda Rum kl. 18:00-22:30 
 

Beslutande ledamöter 
Per Vorberg (M) 
Evalotta Liljenzin (M) 
Grim Pedersen (M) 
Kersti Lagergren (M) 
Hans Larsson (M) 
Roger Nordman (M) (ordförande) 
Mikael Johannison (M) (Kl 18.00-18.45) §§99-100 
Sven Karlsson (M) 
Rickard Rosengren (M) 
Kristina Andrén (M) 
Gunnar Häggström (M) (vice ordförande) 
Jan Andersson (M) 
Ulrika Nordenstam (M) 
Maria Kornevik Jakobsson (C) 
Ronny Sjöberg (C) 
Gun Wågsjö (C) 
David Dinsdale (L) 
Anders Halldén (L) 
Anita Anger (L) 
Patrik Nordgren (KD) 
Håkan Eriksson (KD) 
Jan Inge Forsberg (SP) 
Cecilia Grebert Flatow (SP) 
Steinar Walsö-Kanstad (KP) 
Patrik Linde (S) 
Gunilla Wathne (S) 
Björn Magnusson (S) (2:e vice ordförande) 
Lena Fredriksson (S) 
Ulla-Karin Johansson (S) 
Robert Langholz (S) 
Oskar Sköld (S) 
Mats Werner (S) 
Kerstin Sandberg (V) 
Bengt Andersson (V) 
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Roland Jonsson (MP) 
Marie Strid (MP) 
Ida Rosengren (MP) 
Boris Leimar (SD) 
Patrik Strömsten (SD) 
Peter Arvidsson (SD) 
Bengt Hellgren (SD) 
Ingemar Lindblom (M) §§101-118 ersätter Mikael Johannison (M) 
Elin Germgård (C)  ersätter Fredrik Mossmark (C) 
Lars Magnus Frisk (L)  ersätter Ing-Marie Rydén Höök (L) 
Martin Tengfjord (SP)  ersätter Lennart Winqvist (SP) 
Jan Gustavsson (KP)  ersätter Brita Dermark (KP) 
Jonas Andersson (S)  ersätter Siw Hallbert (S) 
Rolf Vestman (S)  ersätter Monica Bengtsson (S) 
Ahmad Ahmadi (MP)  ersätter Marcus Berggren (MP) 
Hans Lundquist (SD) (Kl 18.00-21.50) §§99-111 ersätter Calle 
Johansson (SD) 
 
Ej tjänstgörande ersättare 
Ingemar Lindblom (M) §§99-100 
Bengt Johansson (M) 
Eva Karlsson (M) 
Hengameh Mokhtari (M) 
Anders Norlin (M) 
Karin Wickman (M) (Kl 18.00-20.00) §§99-101 
Erik Lagerström (L) 
Inger Axelsson (KD) 
Varinder Bajwa (S) 
Björn Mattsson (V) 
Åsa Garberg (V) 
 
Övriga närvarande 
Peter Lönn (Kommundirektör) 
 
Utses att justera 
Martin Tengfjord 
Roland Jonsson 
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Justeringens plats och tid Kansliet, kommunhuset, 2021-05-27 14:00 

 

Protokollet omfattar §§99-118 

 

 

Sekreterare _________________________________________________ 
 Magdalena Lindberg 
 
Ordförande _________________________________________________ 
 Roger Nordman  
 
Justerande _________________________________________________ 
 Martin Tengfjord Roland Jonsson 
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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 

2021-05-20 

2021-05-28 Datum då anslag 2021-06-21 
  tas ner  

Kommunhuset, kansli 

 
___________________________________________________ 

Magdalena Lindberg 
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ÄRENDELISTA 
 

§ 99 Fastställande av dagordning 
§ 100 Information från Härryda Energi AB 
§ 101 Information från Landvetter Södra Utveckling AB 
§ 102 Beslut från Länsstyrelsen angående fyllnadsval efter Madeleine Söderlund (KD) som ersättare 

i kommunfullmäktige 
§ 103 Fyllnadsval efter Madeleine Söderlund (KD) som ledamot i den tillfälliga beredningen för 

demokratifrågor 
§ 104 Avsägelse från Fredrik Mossmark (C) som ledamot i beredningen för framtidens välfärd och 

samhällsutveckling 
§ 105 Remittering av inkomna interpellationer 
§ 106 Remittering av inkomna medborgarförslag 
§ 107 Delgivning av välfärdsnämndens beslut  med anledning av ekonomisk månadsuppföljning per 

februari 2021 
§ 108 Delgivning av välfärdsnämndens beslut med anledning av verksamhetsberättelse 2020 för 

välfärdsnämnden 
§ 109 Ärende för kommunfullmäktiges kännedom 
§ 110 Antagande av energi- och klimatplan 
§ 111 Fråga till välfärdsnämndens ordförande angående eventuella neddragningar i skolan 
§ 112 Besvarande av interpellation till välfärdsnämndens ordförande om konsekvenser för den 

kommunala verksamheten vid en etablering av lnternationella Engelska Skolan (IES) i 
Mölnlycke 

§ 113 Besvarande av interpellation till välfärdsnämndens ordförande - Vem äger IES? 
§ 114 Besvarande av interpellation till välfärdsnämndens ordförande - Sveriges bästa skola med 

IES? 
§ 115 Besvarande av motion om Håll Sverige Rent-dagen 
§ 116 Besvarande av motion om att införa ett hållbarhetspris i Härryda kommun 
§ 117 Besvarande av motion om resursfördelning i kommunens skolor 
§ 118 Besvarande av motion om hedersomnämnande hållbarhet 
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§ 99 

Fastställande av dagordning 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer föredragningslistan med följande ändringar:  
  

 Ärende 5, fyllnadsval efter Madeleine Söderlund (KD) som ledamot i den tillfälliga 
beredningen för demokratifrågor tillkommer. 

 Ärende 6, avsägelse från Fredrik Mossmark (C) som ledamot i beredningen för 
framtidens välfärd och samhällsutveckling samt fyllnadsval tillkommer. 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 100 

Information från Härryda Energi AB 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Susanne Ernfridsson, VD informerar kommunfullmäktiges ledamöter om årsredovisning för 
Härryda Energi AB och Härryda Elhandel AB som godkändes vid bolagens bolagsstämma. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 101 

Information från Landvetter Södra Utveckling AB 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Maria Ådahl, VD för Landvetter Södra Utveckling AB informerar kommunfullmäktiges 
ledamöter om bolagets årsredovisning som godkändes vid bolagsstämman. Per Vorberg, 
styrelseordförande inleder. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 102  Dnr 2021KS17 

Beslut från Länsstyrelsen angående fyllnadsval efter Madeleine 
Söderlund (KD) som ersättare i kommunfullmäktige  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige entledigade Madeleine Söderlund (KD) som ersättare i 
kommunfullmäktige den 19 april 2021 § 74. 
 
Länsstyrelsen har i beslut daterat den 4 maj 2021 utsett ny ersättare i kommunfullmäktige 
under perioden 12 maj 2021 till och med den 14 oktober 2022. Ny ersättare i 
kommunfullmäktige är Lars Landrö (KD). 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 103  Dnr 2021KS17 

Fyllnadsval efter Madeleine Söderlund (KD) som ledamot i den 
tillfälliga beredningen för demokratifrågor  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslut i enlighet med valberedningens förslag 
Kommunfullmäktige utser Patrik Nordgren (KD) som ledamot i den tillfälliga beredningen för 
demokratifrågor för återstoden av mandatperioden. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige entledigade Madeleine Söderlund (KD) som ledamot i den tillfälliga 
beredningen för demokratifrågor den 19 april 2021 § 74. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 104  Dnr 2021KS17 

Avsägelse från Fredrik Mossmark (C) som ledamot i beredningen 
för framtidens välfärd och samhällsutveckling  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige entledigar Fredrik Mossmark (C) från ovanstående uppdrag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens förslag 
Kommunfullmäktige utser Linda Marklund (C) till ledamot i beredningen för framtidens 
välfärd och samhällsutveckling för återstoden av mandatperioden. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Fredrik Mossmark (C) avsäger sig i skrivelse daterad den 20 maj 2021 uppdraget som 
ledamot i beredningen för framtidens välfärd och samhällsutveckling. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 105 

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

Sammanfattning av ärendet 
Nedanstående interpellationer har inkommit. 
 
Dnr 2021KS285 
Från Ulla-Karin Johansson (S) om hjälp till utsatta kvinnor. 
 
Dnr 2021KS322 
Från Bengt Andersson (V) om besparingar i skolverksamheten. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 106 

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 2021KS282 
Från Linnea Sjölin om skatepark i Landvetter. 
 
Dnr 2021KS295 
Från Emma Gustafsson om porrfri barndom. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 107  Dnr 2021KS46 

Delgivning av välfärdsnämndens beslut  med anledning av 
ekonomisk månadsuppföljning per februari 2021  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige delges välfärdsnämndens beslut om ekonomisk månadsuppföljning per 
februari 2021. Den 30 mars 2021 § 88 beslutade välfärdsnämnden att godkänna prognosen 
och att inte vidta ytterligare åtgärder. Kommunstyrelsen noterade informationen den 29 april 
2021 § 177. 
 
Välfärdsnämnden prognostiserar en positiv avvikelse om drygt 12,4 mnkr. Socialtjänsten 
avviker positivt med 11,4 mnkr och utbildning, kultur och fritid med 1 mnkr. 
Prognosen för årets investeringar uppgår till 23,9 mnkr vilket innebär ett överskott om 3,8 
mnkr. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 29 april 2021 § 177 
 Välfärdsnämndens beslut 30 mars 201 § 88 
 Tjänsteskrivelse 5 mars 2021 
 Månadsprognos per februari 2021 VFN 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 108  Dnr 2021KS46 

Delgivning av välfärdsnämndens beslut med anledning av 
verksamhetsberättelse 2020 för välfärdsnämnden  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige delges välfärdsnämndens beslut om verksamhetsberättelse 2020. Den 30 
mars 2021 § 87 beslutade välfärdsnämnden att godkänna verksamhetsberättelsen för 2020. 
Kommunstyrelsen noterade informationen den 29 april 2021 § 29. 
  
Verksamhetsberättelsen är en väsentlig del i kommunens styrmodell och utgör uppföljning av 
välfärdsnämndens verksamhetsplan för 2020. Verksamhetsberättelsen innehåller en 
redovisning av kommungemensamma prioriterade områden, ekonomiska resultat, uppföljning 
av grunduppdrag, verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning, samt uppföljning av 
särskilt prioriterade politiska mål och inriktningar. Verksamhetsberättelsen utgör ett underlag 
i budgetarbetet inför kommande år. Välfärdsnämnden redovisar ett överskott jämfört med 
budget om 56,6 mnkr. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 29 april 2021 § 176 
 Välfärdsnämndens beslut 30 mars 201 § 87 
 Tjänsteskrivelse 17 februari 2021 
 Verksamhetsberättelse 2020 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 109  Dnr 2021KS7 

Ärende för kommunfullmäktiges kännedom  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige delges följande: 
  

 Hållbarhets- och årsredovisning 2020 från Förbo. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 110  Dnr 2020KS166 

Antagande av energi- och klimatplan  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen för att ta fram en analys hur 
verksamheten påverkar miljön hälsa mm och dess betydande miljöpåverkan som innebär att 
en strategisk miljöbedömning ska göras enligt lagkrav, vidare bör Agenda 2030 Hållbar 
konsumtion och produktion och Ekosystem och biologisk mångfald ingå. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 2 april 2020 § 150 att uppdra åt förvaltningen att ta fram en 
ny energi- och klimatplan för Härryda kommun samt att den nya planen ska börja gälla under 
2021. 
  
Den 4 februari 2021 § 42 redovisade förvaltningen ett förslag på ny energi- och klimatplan för 
kommunstyrelsen. I samband med detta beslutade kommunstyrelsen att återremittera ärendet 
till förvaltningen för att tillföra ett avsnitt om hur Härryda kommun samverkar för att ta fram 
kollektivtrafiklösningar som förbättrar möjligheterna till resande i regionen, samt tillföra ett 
avsnitt som handlar om hur kommunen kommunicerar ut arbetet med Energi- och 
klimatplanen mot omvärlden. 
  
Enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska kommuner i sin planering främja 
hushållningen med energi samt verka för en säker och tillräcklig energitillförsel och ha en 
aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi i kommunen. Planen ska 
beslutas av kommunfullmäktige. 
  
Föreliggande förslag på energi- och klimatplan utgår ifrån kommunens arbete med strategisk 
plan Agenda 2030. I förslaget ges en samlad bild av kommunens pågående och planerade 
arbete inom energi- och klimatområdet. Planen uppmärksammar även framtida 
utvecklingsområden där kommunen har rådighet att utföra åtgärder som hjälper kommunen, 
invånare och företag att agera i linje med målen inom energi- och klimatområdet. Redogörelse 
över energianvändningen och utsläppen av växthusgaser som sker i kommunen finns som en 
bilaga till planen. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 29 april 2021 § 157 
 Tjänsteskrivelse 30 mars 2021 
 Kommunstyrelsens beslut 4 februari 2021 § 42 
 Förslag till ny energi- och klimatplan 29 mars 2021 
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 Gällande energi- och klimatplan antagen av kommunfullmäktige den 23 mars 2015 § 
50 

 Kommunstyrelsens beslut 2 april 2020 § 150 
  

Förslag till beslut på sammanträdet  
Roland Jonsson (MP) föreslår med instämmande av Patrik Linde (S) och Kerstin Sandberg 
(V) att kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen för att ta fram en 
analys hur verksamheten påverkar miljön hälsa mm och dess betydande miljöpåverkan som 
innebär att en strategisk miljöbedömning ska göras enligt lagkrav, vidare bör Agenda 2030 
Hållbar konsumtion och produktion och Ekosystem och biologisk mångfald ingå. 
  
Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunfullmäktige återremitterar ärendet till 
kommunstyrelsen för att ta hänsyn till nya data vad gäller energieffektiv transport där elbilar 
är effektivare regiontåg. Att inte ta bort parkeringsplatser då elbilar är framtiden och vi 
behöver bilar för vår vardag. ”Fordon till elnät” teknik är på utveckling det bör beaktas som 
energilagring i planer, samt att grunden för energiförsörjning belyses bättre. 

 
Beslutsgång   
Ordföranden redovisar att han först kommer att fråga om kommunfullmäktige 
ska återremittera ärendet eller avgöra ärendet idag. Detta kommer han göra genom att fråga 
om kommunfullmäktige bifaller eller avslår förslag om återremiss från Roland Jonsson och 
Peter Arvidsson 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 fråga om kommunfullmäktige kan besluta enligt 
kommunstyrelsens förslag.  
  
Kommunfullmäktige godkänner redovisad beslutsgång. 
  
Roland Jonssons förslag om återremiss och avslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
avslå Roland Jonssons förslag om återremiss. 
 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att avslå  
Nej-röst för att bifalla  
  
Med 27 ja-röster, 20 nej-röster och 2 som avstår beslutar kommunfullmäktige att återremittera 
ärendet till kommunstyrelsen enligt Roland Jonssons 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 1. 
  

18 / 32



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2021-05-20 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Peter Arvidssons förslag om återremiss och avslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
avslå Peter Arvidssons förslag om återremiss. 
 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att avslå  
Nej-röst för att bifalla  
  
Med 42 ja-röster, 4 nej-röster och 3 som avstår beslutar kommunfullmäktige att avslå Peter 
Arvidssons förslag. Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 2. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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Sammanträdesdatum  
2021-05-20  

 

Voteringslista: § 110 
Ärende: Antagande av energi- och klimatplan,  2020KS166 
 
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   
Sven Karlsson (M), ledamot X   
Rickard Rosengren (M), ledamot X   
Kristina Andrén (M), ledamot X   
Gunnar Häggström (M), vice ordförande X   
Jan Andersson (M), ledamot X   
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X   
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot X   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
Gun Wågsjö (C), ledamot X   
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   
Jan Inge Forsberg (SP), ledamot X   
Cecilia Grebert Flatow (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  
Lena Fredriksson (S), ledamot  X  
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Oskar Sköld (S), ledamot  X  
Mats Werner (S), ledamot  X  
Kerstin Sandberg (V), ledamot  X  
Bengt Andersson (V), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Marie Strid (MP), ledamot  X  
Ida Rosengren (MP), ledamot  X  
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Boris Leimar (SD), ledamot  X  
Patrik Strömsten (SD), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Bengt Hellgren (SD), ledamot   X 
Ingemar Lindblom (M), ersättare X   
Elin Germgård (C), ersättare X   
Lars Magnus Frisk (L), ersättare X   
Martin Tengfjord (SP), ersättare X   
Jan Gustavsson (KP), ersättare X   
Jonas Andersson (S), ersättare  X  
Rolf Vestman (S), ersättare  X  
Ahmad Ahmadi (MP), ersättare  X  
Hans Lundquist (SD), ersättare  X  
Resultat 27 20 2 

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   
Sven Karlsson (M), ledamot X   
Rickard Rosengren (M), ledamot X   
Kristina Andrén (M), ledamot X   
Gunnar Häggström (M), vice ordförande X   
Jan Andersson (M), ledamot X   
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X   
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot X   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
Gun Wågsjö (C), ledamot X   
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   
Jan Inge Forsberg (SP), ledamot X   
Cecilia Grebert Flatow (SP), ledamot X   
Steinar Walsö-Kanstad (KP), ledamot X   
Patrik Linde (S), ledamot X   
Gunilla Wathne (S), ledamot X   
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Sammanträdesdatum  
2021-05-20  

 

Björn Magnusson (S), 2:e vice ordförande X   
Lena Fredriksson (S), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot X   
Robert Langholz (S), ledamot X   
Oskar Sköld (S), ledamot X   
Mats Werner (S), ledamot X   
Kerstin Sandberg (V), ledamot   X 
Bengt Andersson (V), ledamot X   
Roland Jonsson (MP), ledamot X   
Marie Strid (MP), ledamot X   
Ida Rosengren (MP), ledamot X   
Boris Leimar (SD), ledamot   X 
Patrik Strömsten (SD), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Bengt Hellgren (SD), ledamot  X  
Ingemar Lindblom (M), ersättare X   
Elin Germgård (C), ersättare X   
Lars Magnus Frisk (L), ersättare X   
Martin Tengfjord (SP), ersättare X   
Jan Gustavsson (KP), ersättare X   
Jonas Andersson (S), ersättare X   
Rolf Vestman (S), ersättare X   
Ahmad Ahmadi (MP), ersättare X   
Hans Lundquist (SD), ersättare  X  
Resultat 42 4 3 
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§ 111  Dnr 2021KS317 

Fråga till välfärdsnämndens ordförande angående eventuella 
neddragningar i skolan  
 

Sammanfattning av ärendet 
Fråga har inkommit den 5 maj 2021 till välfärdsnämndens ordförande från Robert Langholz 
(S) angående eventuella neddragningar i skolan. 
 
Kommunfullmäktige medger att frågan får ställas. 
 
Välfärdsnämndens ordförande Maria Kornevik Jakobsson (C) besvarar frågan. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 112  Dnr 2021KS208 

Besvarande av interpellation till välfärdsnämndens ordförande om 
konsekvenser för den kommunala verksamheten vid en etablering 
av lnternationella Engelska Skolan (IES) i Mölnlycke  
 

Sammanfattning av ärendet 
Från Marie Strid (MP) föreligger interpellation till välfärdsnämndens ordförande om 
konsekvenser för den kommunala verksamheten vid en etablering av Internationella Engelska 
Skolan (IES) i Mölnlycke. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 mars 2021 § 51 att interpellationen får ställas. 
 
Välfärdsnämndens ordförande Maria Kornevik Jakobsson (C) besvarar interpellationen. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 113  Dnr 2021KS223 

Besvarande av interpellation till välfärdsnämndens ordförande - 
Vem äger IES?  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Från Siw Hallbert (S) föreligger interpellation till välfärdsnämndens ordförande om vem som 
äger IES. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 april 2021 § 77 att interpellationen får ställas. 
  

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

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan bordlägga ärendet och finner att så sker. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 114  Dnr 2021KS257 

Besvarande av interpellation till välfärdsnämndens ordförande - 
Sveriges bästa skola med IES?  
 

Sammanfattning av ärendet 
Från Jonas Andersson (S) föreligger interpellation till välfärdsnämndens ordförande om 
Sveriges bästa skola med IES? 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 april 2021 § 77 att interpellationen får ställas. 
 
Välfärdsnämndens ordförande Maria Kornevik Jakobsson (C) besvarar interpellationen. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 115  Dnr 2020KS631 

Besvarande av motion om Håll Sverige Rent-dagen  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 12 november 2020 § 222 att till kommunstyrelsen 
remittera motion från Monica Bengtsson (S), Lena Fredriksson (S) och Oskar Sköld (S) om 
Håll Sverige Rent-dagen. Motionärerna föreslår att Härryda kommun blir en aktiv del av Håll 
Sverige Rent-dagen genom att bidra till arbetet genom att tillse att det finns insamling av det 
upplockade skräpet. Vidare föreslår motionärerna att Härryda kommun bidrar till att sprida 
information om dagen och den aktivitet som kommunen planerar att genomföra. 
  
Härryda kommun genomför redan liknande aktiviteter på området. Kommunen är bland annat 
aktiv i Håll Sverige Rents kampanj Skräpplockardagarna samt i Städa Sveriges satsning 
RenovaRöjet. Förvaltningen gör bedömningen att kommunen redan uppfyller de mål som 
Håll Sverige Rent-dagen syftar till att uppnå och föreslår att motionen avslås. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 29 april 2021 § 160 
 Tjänsteskrivelse 31 mars 2021 
 Motion om Håll Sverige Rent-dagen 

  

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

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan bordlägga ärendet och finner att så sker. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 116  Dnr 2020KS629 

Besvarande av motion om att införa ett hållbarhetspris i Härryda 
kommun  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 12 november 2020 § 222 att till kommunstyrelsen 
remittera motion från Robert Langholz (S), Patrik Linde (S) och Monica Bengtsson (S) om att 
införa ett hållbarhetspris i Härryda kommun. Motionärerna föreslår att Härryda kommun inför 
ett stipendium på 5000 kronor till en person som har gjort en avsevärd förbättring på 
hållbarhetsområdet. Priset kan delas ut till såväl företagare verksamma i kommunen som till 
person bosatt i kommunen.  
  
Förvaltningen ser positivt på att införa ett hållbarhetspris i Härryda kommun då det innebär 
ytterligare ett sätt att profilera kommunen inom hållbarhetsområdet samt att sätta fokus på 
kommunens arbete med Agenda 2030. Förvaltningen gör dock bedömningen att införandet 
bör avvakta till dess att kommunen har ett hållbarhetsstrategiskt program på plats. Detta då 
kriterier för ett eventuellt hållbarhetsspris med fördel kan utgå ifrån innehållet i programmet. 
Förvaltningen föreslår bifall till motionen men med tillägget att förvaltningen får i uppdrag att 
utforma detaljerna kring hållbarhetspriset samt när i tid det är lämpligt att införa. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 20 april 2021 § 161 
 Tjänsteskrivelse 31 mars 2021 
 Motion om att införa ett hållbarhetspris i Härryda kommun 

  

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

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan bordlägga ärendet och finner att så sker. 
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Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 117  Dnr 2020KS633 

Besvarande av motion om resursfördelning i kommunens skolor  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 12 november 2020 § 222 att till välfärdsnämnden 
remittera motion från Oskar Sköld (S), Siw Hallbert (S) och Jonas Andersson (S) om 
resursfördelning i kommunens skolor. 
  
Motionärerna föreslår att förvaltningen ges i uppdrag att se över vilka möjligheter som finns 
inom befintlig ram att förändra fördelningen för att skapa ökad likvärdighet och genom en 
omvärldskartläggning ta fram ett underlag för en framtida resursfördelningsmodell med syfte 
att öka likvärdigheten för eleverna. Modellen ska ge förutsättningar för en väl fungerande 
uppföljning av resursanvändandet kopplat till skolresultat. 
  
Förvaltningen bedömer att motionen bör bifallas och nuvarande resursfördelningsmodell bör 
utvärderas i enlighet med motionärernas förslag. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 29 april 2021 § 158 
 Välfärdsnämndens beslut 30 april 2021 § 95 
 Tjänsteskrivelse 4 mars 2021 
 Socioekonomisk resursfördelning till skolor, Sveriges kommuner och regioner 2014 
 Motion om resursfördelning i kommunens skolor 

  

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

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan bordlägga ärendet och finner att så sker. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 118  Dnr 2020KS636 

Besvarande av motion om hedersomnämnande hållbarhet  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 12 november 2020 § 222 att till kommunstyrelsen 
remittera motion från Robert Langholz (S) och Patrik Linde (S) om att införa ett 
hedersomnämnande gällande hållbarhet till personal i kommunens verksamhet. Motionärerna 
har tillsammans med Monica Bengtsson (S) även lämnat in en motion om att införa ett 
hållbarhetspris i Härryda kommun. Då det är brukligt att den som arbetar i kommunen inte 
ska kunna tilldelas pris av denna typ föreslår motionärerna att Härryda kommun även inför ett 
hedersomnämnande till den person inom förvaltningen som har gjort mest för att belysa 
hållbarhetsfrågan det senaste året. 
  
Förvaltningen föreslår bifall till motionen om att införa ett hållbarhetspris i Härryda kommun 
(se separat ärende). Förvaltningen ser även positivt på förslaget att införa ett 
hedersomnämnande gällande hållbarhet till personal i kommunens verksamhet och föreslår 
bifall till motionen. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 29 april 2021 § 162 
 Tjänsteskrivelse 31 mars 2021 
 Motion om hedersomnämnande hållbarhet 

  

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

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan bordlägga ärendet och finner att så sker. 
 

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