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Mats Werner (S) 
Bengt Andersson (V) 
Roland Jonsson (MP) 
Marie Strid (MP) 
Marcus Berggren (MP) 
Ida Rosengren (MP) 
Boris Leimar (SD) (kl 18.10-20.52) §§129-146 
Patrik Strömsten (SD) (kl 17.15-22.43) §§120-146 
Peter Arvidsson (SD) (kl 17.15-22.43) §§120-146 
Bengt Hellgren (SD) (kl 17.15-22.43) §§120-131 
Ingemar Lindblom (M)  ersätter Evalotta Liljenzin (M) 
Bengt Johansson (M)  ersätter Mikael Johannison (M) 
Tony Wahl (C) §§119-128 ersätter Gun Wågsjö (C), §§129-146 
ersätter Ronny Sjöberg (C) 
Lars Magnus Frisk (L)  ersätter Ing-Marie Rydén Höök (L) 
Lars Landrö (KD) §§119-128 ersätter Patrik Nordgren (KD) 
Martin Tengfjord (SP) §§119-128 ersätter Jan Inge Forsberg (SP), 
§§129-146 ersätter Lennart Winqvist (SP) 
Jan Gustavsson (KP) §§129-146 ersätter Brita Dermark (KP) 
Jonas Andersson (S) §132 ersätter Siw Hallbert (S) pga jäv 
Björn Mattsson (V)  ersätter Kerstin Sandberg (V) 
Inga-Lill Hellgren (SD) §§120-131 ersätter Calle Johansson (SD) 
 
Ej tjänstgörande ersättare 
Hengameh Mokhtari (M) 
Karin Wickman (M) (kl 17.00-19.50) §§119-127 
Elin Germgård (C) 
Erik Lagerström (L) 
Inger Axelsson (KD) (kl 20.34-22.43) 
Jan Gustavsson (KP) §§119-128 
Jonas Andersson (S) §§119-131, §§133-146 
Varinder Bajwa (S) (kl 17.16-22.43) 
Rolf Vestman (S) 
Mustafa Jamil (S) 
Åsa Garberg (V) 
Ahmad Ahmadi (MP) 
 
Övriga närvarande 
Peter Lönn (kommundirektör) 
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Utses att justera 
Cecilia Grebart Flatow 
Patrik Linde 
 

Justeringens plats och tid Digitalt, 2021-06-23 11:00 

 

Protokollet omfattar §§119-146 

 

 

Sekreterare _________________________________________________ 
 Magdalena Lindberg 
 
Ordförande _________________________________________________ 
 Roger Nordman  
 
Justerande _________________________________________________ 
 Cecilia Grebart Flatow Patrik Linde 
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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 

2021-06-17 

2021-06-24 Datum då anslag 2021-07-16 
  tas ner  

Kansliet, kommunhuset 

 
___________________________________________________ 

Magdalena Lindberg 
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ÄRENDELISTA 
 

§ 119 Information från Härryda Vatten och Avfall AB 
§ 120 Remittering av inkomna medborgarförslag 
§ 121 Remittering av inkomna interpellationer 
§ 122 Delgivning av kommunstyrelsens beslut avseende granskning av projektstyrningen av 

byggnationen av överföringledningar för dricksspillvatten mellan Landvetter-Hindås m.m. 
§ 123 Delgivning av kommunstyrelsens beslut med anledning av revisorernas grundläggande 

granskning 2020 
§ 124 Delgivning av kommunstyrelsens beslut med anledning av revisorernas granskning av intern 

kontroll 2020 
§ 125 Överskridande av budget för underhållsåtgärder av fastigheter för 2021, samt ekonomisk 

månadsuppföljning per mars 2021 för kommunstyrelsen 
§ 126 Ärende för kommunfullmäktiges kännedom 
§ 127 Debattregler vid behandling av Budget för 2022 samt plan för 2023-2026 
§ 128 Budget 2022 med plan för perioden 2023-2026 samt mål och inriktningar för Härryda 

kommun 
§ 129 Återremitterat ärende: Arrendeavtal för Aktivitetspark i Mölnlycke inom del av Hulebäck 

1:282 och 1:153 
§ 130 Fastställande av revidering av ägardirektiv för Gryaab AB 
§ 131 Fastställande av revidering av ägardirektiv för Renova AB och Renova Miljö AB 
§ 132 Årsredovisning och prövning av ansvarsfrihet för Tolkförmedlingen Väst 2020 
§ 133 Godkännande av tilläggsavtal avseende fastighetsöverlåtelseavtal för del av Mölnlycke 1:168 
§ 134 Framflyttat startdatum för införandet av nytt stödsystem, Strategi och regler för stöd till 

ideella föreningar och folkbildning 
§ 135 Tillfälligt tillägg till avtal om kommunal avtalssamverkan avseende serveringstillstånd och 

tillsyn samt taxa år 2021 
§ 136 Rapportering av avtalssamverkan 2020 
§ 137 Information från den tillfälliga beredningen för demokratifrågor 
§ 138 Besvarande av interpellation till välfärdsnämndens ordförande -  Vem äger IES? 
§ 139 Besvarande av motion om Håll Sverige rent-dagen 
§ 140 Besvarande av motion om att införa ett hållbarhetspris i Härryda Kommun 
§ 141 Besvarande av motion om resursfördelning i kommunens skolor 
§ 142 Besvarande av motion om hedersomnämnande Hållbarhet 
§ 143 Fråga till kommunstyrelsens ordförande om exploatörsdrivna detaljplaner 
§ 144 Fråga till kommunstyrelsens ordförande angående yttrande till Trafikverkets avseende samråd 

3 
§ 145 Besvarande av interpellation till välfärdsnämndens ordförande om hjälp till utsatta kvinnor 
§ 146 Besvarande av interpellation till välfärdsnämndens ordförande om besparingar i 

skolverksamheten 
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§ 119  Dnr 2021KS7 

Information från Härryda Vatten och Avfall AB  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Styrelseordförande Bengt Johansson (M) inleder och informerar om styrelsearbetet och dess 
uppstart. Jessica Stenhoff, vd för Härryda Vatten och Avfall AB informerar därefter 
kommunfullmäktige om pågående projekt i bolaget. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 120 

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 2021KS334 
Från Anders Joakim Angervall om att Härryda kommun saknar avtal med Grefab. 
 
Dnr 2021KS331 
Från Carolina Magnusson om uppfräschning och utveckling av lekplatsen på fastighet 
Salmered 1:33 (Grönkullavägen Landvetter). 
 
Dnr 2021KS354 
Från Henrik Ek om förbättring av grillplastser i naturreservatet Gallhålan. 
 
Dnr 2021KS355 
Från Henrik Ek om en trevligare plats vid badplatsen vid Landvettersjön, Sjöholmsvägen. 
 
Dnr 2021KS356 
Från Henrik Ek om grillplats/grillstuga i motionsområdet Landehof i Landvetter. 
  
  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 121 

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

Sammanfattning av ärendet 
Nedanstående interpellationer har inkommit. 
 
Dnr 2021KS339 
Från Lena Fredriksson (S) om naturreservat vid Hårsjön och Rambo mosse. 
 
Dnr 2021KS340 
Från Ulla-Karin Johansson (S) om unga personers utsatthet i sociala medier. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 122  Dnr 2020KS616 

Delgivning av kommunstyrelsens beslut avseende granskning av 
projektstyrningen av byggnationen av överföringledningar för 
dricksspillvatten mellan Landvetter-Hindås m.m.  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige delges kommunstyrelsens beslut om granskning av projektstyrningen av 
byggnationen av överföringsledningar för dricksspillvatten mellan Landvetter-Hindås m.m. 
Den 27 maj 2021 § 221 beslutade kommunstyrelsen notera förvaltningens svar med anledning 
av revisorernas granskning samt att delge kommunfullmäktige och kommunens revisorer 
beslutet. 
  
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Härryda kommun fick PwC i uppdrag att 
genomföra en granskning av projektstyrningen av byggnationen av överföringsledningar för 
dricks och spillvatten mellan Landvetter-Hindås m.m. Den 5 oktober 2020 överlämnade 
revisorerna PwC:s slutrapport till kommunstyrelsen. I rapporten har PwC gjort bedömningen 
att lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, LOU inte efterlevs.  
  
Varken förvaltningen eller Härryda Vatten och Avfall AB delar den bedömning som PwC 
gjort i sin rapport och beställde därav en oberoende granskning av Wistrand advokatbyrå 
gällande upphandlingen av överföringsledningar, vattenverk m.m. Wistrand har i denna 
utredning kommit fram till att de direktupphandlingar som genomförts har varit tillåtna och att 
något brott mot LOU inte har skett. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 27 maj 2021 § 221 
 Tjänsteskrivelse 30 april 2021 
 Härryda Vatten och Avfall AB:s yttrande över revisorernas granskning av 

projektstyrningen av byggnationen av överföringsledningar för dricks och spillvatten 
mellan Landvetter-Hindås m.m. revisorernas granskning av inköp och upphandling 

 Granskning av projektstyrningen av byggnationen av överföringsledningar för dricks 
och spillvatten mellan Landvetter-Hindås 

 PM- Wistrands granskning gällande upphandlingen av överföringsledningar, 
vattenverk m.m. 
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Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 123  Dnr 2021KS280 

Delgivning av kommunstyrelsens beslut med anledning av 
revisorernas grundläggande granskning 2020  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige delges kommunstyrelsens beslut om revisorernas grundläggande 
granskning för 2020. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 27 maj 2021 § 219 och 
beslutade då att notera förvaltningens svar och godkänner de åtgärder som förvaltningen 
redovisat med anledning av revisorernas granskning. Vidare beslutade kommunstyrelsen 
att uppdrar åt förvaltningen att lämna förslag till tidsplan och innehåll för den löpande 
rapporteringen samt att delge kommunfullmäktige och kommunens revisorer beslutet. 
  
Kommunens revisorer beslutade den 1 mars 2021 att överlämna rapporten Grundläggande 
granskning till kommunstyrelsen. Syftet med granskningen är att ge revisorerna ett underlag 
för sitt uttalande i revisionsberättelsen. 
  
I samband med granskningen lämnar revisorerna tre rekommendationer till kommunstyrelsen. 
I förvaltningens kommentarer till rekommendationerna framgår att man föreslår 
kommunstyrelsen att följa en av rekommendationerna, och att åtgärder har vidtagits inför 
kommande år avseende de övriga rekommendationerna. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 27 maj 2021 § 219 
 Tjänsteskrivelse 26 april 2021 
 Grundläggande 2020 granskning inklusive biträdenas rapport 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 124  Dnr 2021KS279 

Delgivning av kommunstyrelsens beslut med anledning av 
revisorernas granskning av intern kontroll 2020  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige delges kommunstyrelsens beslut om revisorernas granskning av intern 
kontroll för 2020. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 27 maj 2021 § 220 och 
beslutade då att notera förvaltningens svar och godkänna de åtgärder som förvaltningen 
redovisat med anledning av revisorernas granskning. Vidare beslutade de att 
delge kommunfullmäktige och kommunens revisorer beslutet. 
  
I samband med granskningen av kommunens bokslut år 2020 har revisorerna via sina biträden 
genomfört en granskning av den interna kontrollen gällande finansiell redovisning.  
  
Revisorerna lämnar i sin rapport sammanlagt 6 rekommendationer till kommunstyrelsen.  
  
I tjänsteskrivelsen redovisar förvaltningen sin bedömning av rekommendationerna. Tre av 
rekommendationerna är hanterade i samband med en tidigare behandlad revisionsrapport. Av 
de övriga tre rekommendationerna har förvaltningen ändrat arbetssätt i enlighet med en av 
dessa och strävar efter att närma sig rekommendationens intentioner i ytterligare ett fall. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 27 maj 2021 § 220 
 Tjänsteskrivelse 22 april 2021  
 Granskning av intern kontroll 2020 inklusive biträdenas rapport Granskning av 

årsredovisning och intern kontroll 2020 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 125  Dnr 2021KS165 

Överskridande av budget för underhållsåtgärder av fastigheter för 
2021, samt ekonomisk månadsuppföljning per mars 2021 för 
kommunstyrelsen  
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige medger ett överskridande på 15 mnkr för underhållsåtgärder på 
fastigheter under år 2021. 
 
Kommunfullmäktige noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige delges kommunstyrelsens beslut om ekonomisk månadsuppföljning per 
mars 2021. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 27 maj 2021 § 205 och beslutade då 
att godkänna prognosen och att inte vidta ytterligare åtgärder samt att delge 
kommunfullmäktige prognosen. 
  
Kommunstyrelsen beslutade vidare att föreslå kommunfullmäktige att medge 
ett överskridande på 15 mnkr för underhållsåtgärder på fastigheter under år 2021. Under 
förutsättning av kommunfullmäktiges medgivande uppdrog kommunstyrelsen åt förvaltningen 
att genomföra extra underhållsåtgärder på fastigheter på maximalt 15 Mnkr. 
  
Totalt sett prognostiseras ett resultat för Härryda kommun om 126,3 mnkr för 2021 och med 
ett budgeterat resultat om 36,2 mnkr innebär det en positiv budgetavvikelse om 90,1 mnkr. 
Kommunstyrelsen avviker positivt med drygt 3 mnkr och Välfärdsnämnden med 23 mnkr. 
Finansförvaltningens avvikelse är positiv om drygt 65 mnkr medan den politiska 
verksamheten visar underskott om 1,3 mnkr. I prognosen ingår inte intäkter från 
exploateringsverksamheten. 
  
De finansiella målen för god ekonomisk hushållning mäts i rullande fyraårsperioder. 
Prognosen innebär att båda de finansiella målen uppfylls, både för 2021 och sett över en 
rullande fyraårsperiod.  
  
Prognosen för årets investeringar uppgår till 287 mnkr. Det innebär att sektorernas prognos 
ligger inom ramen för godkända nivåer. 
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Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 27 maj 2021 § 205 
 Tjänsteskrivelse 28 april 2021 
 Månadsprognos per mars 2021 KS 

 

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

Ärende för kommunfullmäktiges kännedom  
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige delges följande: 
  

 Årsredovisning och koncernredovisning från Härryda Energi AB 
 Årsredovisning från Härryda Energi Elhandel AB 
 Årsredovisning för Landvetter Södra Utveckling AB 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 127  Dnr 2021KS329 

Debattregler vid behandling av Budget för 2022 samt plan för 2023-
2026  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att tillämpa debattreglerna för behandling av ärendet Budget 
2022 med plan för perioden 2023-2026 samt mål och inriktningar för Härryda kommun. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att nedanstående debattregler tillämpas vid 
budgetdebatt. 
  
Varje parti som är representerat i fullmäktige reserveras tid för inledningsanförande om 
maximalt fem minuter. Partierna disponerar tiden fritt och kan fördela den på flera talare i 
partigruppen om så önskas. 
  
Ordningen på dessa inledningsanföranden bestäms utifrån antalet fullmäktigemandat, där 
största partiet inleder. Vid lika antal mandat skiljs partierna åt genom röstetalet vid senaste 
valet till kommunfullmäktige. 
  
Efter inledningsanförandena råder fri talartid. 
  
Ordning på inledningsanförandena utifrån partistorlek: 
  

1. Moderaterna (M) 
2. Socialdemokraterna (S) 
3. Sverigedemokraterna (SD) 
4. Liberalerna (L) 
5. Centerpartiet (C) 
6. Miljöpartiet De Gröna (MP) 
7. Sportpartiet (SP) 
8. Vänsterpartiet (V) 
9. Kommunpartiet (KP) 
10. Kristdemokraterna (KD) 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 128  Dnr 2021KS329 

Budget 2022 med plan för perioden 2023-2026 samt mål och 
inriktningar för Härryda kommun  
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige antar Budget 2022 För Härryda kommun med plan för perioden 2023-
2026 samt mål och inriktningar från Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, 
Kristdemokraterna, Sportpartiet och Kommunpartiet. I enlighet med avsnitt 11 i 
budgetdokumntet innebär det följande: 
  

 Kommunfullmäktige fastställer sänkt skattesats för år 2022 på 20,50 kr per 
skattekrona. 

 Kommunfullmäktige fastställer nytt finansiellt mål till "Resultatet är 2,5 procent av 
skatter och statsbidrag". 

 Kommunfullmäktige fastställer ramar för driftverksamheten i enlighet med förslag i 
avsnitt 6, Driftbudget. Anslagsbindning avseende driftbudgeten sker på nämndnivå 
med undantag för kommunstyrelsens reserv som får disponeras fritt efter beslut i 
kommunstyrelsen. 

 Kommunfullmäktige fastställer revisorernas budget till 1 330 tkr för år 2022. 
 Kommunfullmäktige fastställer en övre gräns för nettoinvesteringarna till 300 mnkr 

för år 2022. 
 Kommunfullmäktige fastställer ramar för investeringsverksamheten i enlighet med 

förslag i avsnitt 7, Investeringar. Anslagsbindning avseende investeringsbudget sker 
på nämndnivå. 

 Kommunfullmäktige beslutar att långfristig upplåning får ske upp till ett maximalt 
belopp om 1 100 mnkr. 

 Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen respektive välfärdsnämnden att 
utifrån de kommunövergripande målen och inriktningarna utarbeta konkretiserade mål 
och inriktningar för respektive ansvarsområde. Dessutom uppdras till 
kommunstyrelsen och välfärdsnämnden att fastställa ekonomiska ramar per sektor och 
verksamhet inom respektive ansvarsområde. Kommunstyrelsen ges även i uppdrag att 
göra tekniska justeringar av nämndernas ramar hänförlig till avslutad lönerevision. 

  

Reservation 
Patrik Linde (S), Gunilla Wathne (S), Björn Magnusson (S), Siw Hallbert (S), Lena 
Fredriksson (S), Ulla-Karin Johansson (S), Robert Langholz (S), Monica Bengtsson (S), 
Oskar Sköld (S), Mats Werner (S) och Bengt Andersson (V) reserverar sig mot beslutet. 
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Sammanfattning av ärendet 
Budget 2022 med plan för perioden 2023-2026 samt mål och inriktningar, är en del i 
kommunens styrmodell. Dokumentet utarbetas årligen av politiken och fastställs av 
kommunfullmäktige. Här anges prioriterade mål och inriktningar för kommande år samt 
ekonomiska ramar för respektive nämnd. Budgetdokumentet utgår från den av fullmäktige 
fastställda strategiska planen för mandatperioden och ska ge konkretiseringar samt lyfta fram 
det som är särskilt viktigt för 2022. Den strategiska planen beskriver det som politiken vill 
åstadkomma (den förflyttning/förändring som ska skapas) under mandatperioden som helhet. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 27 maj 2021 § 193 
 Majoritetens budget 2022 För Härryda kommun med plan för perioden 2023-2026 

samt mål och inriktningar. 
 Socialdemokraternas budget 2022 med plan för perioden 2023-2026 samt mål och 

inriktningar 
 Miljöpartiet de grönas budget 2022 med plan för perioden 2023-2026 samt mål och 

inriktningar 
 Sverigedemokraternas budgetmotion 2022 
 Förvaltningens bedömning och underlag för budget 2022-2024 (2026) inklusive 

bilagorna: Befolkningsprognos 2021-2030, LRP projektportfölj 2022-2026, 
Investering och exploatering 2022-2026, Tabeller till bostadsförsörjningsprogrammet 
2022-2026. 

 Lärarförbundets synpunkter på förvaltningens bedömning och underlag för budget 
2022-2024 (2026). 

 Visions synpunkter på förvaltningens bedömning och underlag för budget 2022-2024 
(2026). 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av David Dinsdale (L), Maria Kornevik 
Jakobsson (C), Håkan Eriksson (KD), Martin Tengfjord (SP), Steinar Walsö Kanstad (KP), 
Ronny Sjöberg (C), Anders Halldén (L), Sven Karlsson (M) och Kersti Lagergren (M) att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag, Budget 2022 För Härryda kommun 
med plan för perioden 2023-2026 samt mål och inriktningar från Moderaterna, Liberalerna, 
Centerpartiet, Kristdemokraterna, Sportpartiet och Kommunpartiet. 
  
Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunfullmäktige bifaller Sverigedemokraternas 
budgetmotion 2022. 
  
Siw Hallbert (S) föreslår med instämmande av Robert Langholz (S), Patrik Linde (S), Ulla-
Karin Johansson (S) och Mats Werner (S) att kommunfullmäktige bifaller 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2021-06-17 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Socialdemokraternas budget 2022 med plan för perioden 2023-2026 samt mål och 
inriktningar. 
  
Bengt Andersson (V) föreslår att kommunfullmäktige bifaller Socialdemokraternas budget 
med följande tillägg: 

 Vi vill lägga 9 miljoner till att subventionera biljettpriser i kollektivtrafiken och att 
förbättra linjetrafiken. 

 Vi vill lägga 3 miljoner till att förbättra för hemtjänstens nattpersonal som åker runt på 
uppdrag i kommunen. 

Dessa två punkter kostar 12 miljoner och detta vill vi finansiera med en skattehöjning på 12 
öre. 
  
Marcus Berggren (MP) föreslår med instämmande av Roland Jonsson (MP) och Marie Strid 
(MP) att kommunfullmäktige bifaller Miljöpartiet de grönas budget 2022 med plan för 
perioden 2023-2026 samt mål och inriktningar. 
  

Ajournering 
Sammanträdet ajournerades kl 20.11-20.17 
  

Beslutsgång   
Ordföranden redovisar att han kommer ställa kommunstyrelsens förslag, Peter Arvidssons 
förslag, Siw Hallberts förslag, Bengt Anderssons förslag och Marcus Berggrens förslag i sin 
helhet mot varandra. 
  
Kommunfullmäktige godkänner redovisad beslutsgång. 
  
Kommunstyrelsens förslag, Peter Arvidssons förslag, Siw Hallberts förslag, Bengt 
Anderssons förslag och Marcus Berggrens förslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
bifalla kommunstyrelsens förslag. 
  
Omröstning begärs. 
  
Ordföranden meddelar att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag. 
  
Framtagande av motförslag - Peter Arvidssons förslag, Siw Hallberts förslag, Bengt 
Anderssons förslag och Marcus Berggrens förslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att Siw 
Hallberts förslag ska vara motförslag i huvudvoteringen.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2021-06-17 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

 

Huvudvotering - kommunstyrelsens förslag och Siw Hallberts förslag 
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
  
Ja-röst för att bifalla kommunstyrelsens förslag 
Nej-röst för att bifalla Siw Hallberts förslag 
  
Med 28 ja-röster, 12 nej-röster och 8 avstår bifaller kommunfullmäktige kommunstyrelsens 
förslag. Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 1. 
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-06-17  

 

Voteringslista: § 128 
Ärende: Budget 2022 med plan för perioden 2023-2026 samt mål och inriktningar för 
Härryda kommun,  2021KS329 
 
Omröstningslista 1 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (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   
Fredrik Mossmark (C), ledamot X   
David Dinsdale (L), ledamot X   
Anders Halldén (L), ledamot X   
Anita Anger (L), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Cecilia Grebert Flatow (SP), ledamot X   
Lennart Winqvist (SP), ledamot X   
Brita Dermark (KP), ledamot X   
Steinar Walsö-Kanstad (KP), ledamot X   
Patrik Linde (S), ledamot  X  
Gunilla Wathne (S), ledamot  X  
Björn Magnusson (S), 2:e vice ordförande  X  
Siw Hallbert (S), ledamot  X  
Lena Fredriksson (S), ledamot  X  
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Monica Bengtsson (S), ledamot  X  
Oskar Sköld (S), ledamot  X  
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Kommunfullmäktige 

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-06-17  

 

Mats Werner (S), 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 
Patrik Strömsten (SD), ledamot   X 
Peter Arvidsson (SD), ledamot   X 
Bengt Hellgren (SD), ledamot   X 
Ingemar Lindblom (M), ersättare X   
Bengt Johansson (M), ersättare X   
Tony Wahl (C), ersättare X   
Lars Magnus Frisk (L), ersättare X   
Lars Landrö (KD), ersättare X   
Martin Tengfjord (SP), ersättare X   
Björn Mattsson (V), ersättare  X  
Inga-Lill Hellgren (SD), ersättare   X 
Resultat 28 12 8 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2021-06-17 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 129  Dnr 2021KS35 

Återremitterat ärende: Arrendeavtal för Aktivitetspark i Mölnlycke 
inom del av Hulebäck 1:282 och 1:153  
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige godkänner avtal om anläggningsarrende mellan Härryda kommun och 
företaget Aktivitetspark i Mölnlycke AB. 
  

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

Protokollsanteckning 
Protokollsanteckning från Roland Jonsson (MP) återfinns i bilaga 2. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Den 19 april 2021 § 88 återremitterade kommunfullmäktige arrendeavtal för aktivitetspark i 
Mölnlycke till kommunstyrelsen för att invänta den medborgardialog som kommunstyrelsen 
beslutat att genomföra, samt att avtalet bör skrivas om utifrån de nya förutsättningarna där ett 
område undantas. 
  
Förvaltningen har utifrån kommunstyrelsens uppdrag den 29 april 2021 § 156, uppdaterat 
avtal om anläggningsarrende med Aktivitetspark Mölnlycke AB så att avtalet exkluderar 
padel. Arrendeavtalet tillåter inte längre att padelbanorna uppförs och området där padel i 
tidigare versioner av avtalet var lokaliserat är nu exkluderat. Avgälden för arrendet har också 
reviderats pga. den minskade arealen i detta förslag. Arrendeområdet omfattar ca 1 580 kvm 
med en årlig avgäld om 26 000 kr. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 27 maj 2021 § 194 
 Tjänsteskrivelse 11 maj 2021 
 Avtal om anläggningsarrende 
 Kommunstyrelsens beslut den 29 april 2021 § 156 
 Kommunfullmäktiges beslut den 19 april 2021 § 88 
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Kommunfullmäktige 
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2021-06-17 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av David Dinsdale (L), Fredrik Mossmark (C), 
Kersti Lagergren (M), Maria Kornevik Jakobsson (C), Håkan Eriksson (KD) och Martin 
Tengfjord (SP) att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Patrik Nordgren (KD) föreslår med instämmande av Peter Arvidsson (SD) att 
kommunfullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag. 
  

Yttrande 
Roland Jonsson (MP) meddelar att han vill få en protokollsanteckning antecknad i protokollet. 
Ordförande medger att protokollsanteckningen får lämnas. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att han kommer att ställa kommunstyrelsens förslag mot avslag. 
  
Kommunstyrelsens förslag och avslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 
   
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:   
Ja-röst för att bifalla kommunstyrelsens förslag 
Nej-röst för att avslå kommunstyrelsens förslag 
  
Med 43 ja-röster och 6 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens 
förslag. Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 2.    
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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Bilaga 1 till kommunfullmäktiges protokoll 17 juni 2021 § 129. 

 

Skriftlig reservation 
 

Arrendeavtal för Aktivitetsparken i Mölnlycke  
 
Att forcera fram beslut om att en aktör skall få anlägga golfbana mm. vid 
Massetjärn innan beslutad medborgardialog är avslutad och analyserad är 
motsägande och dålig hushållning med resurser. Hela ärendet skickar tvetydiga 
signaler till entreprenörer som vill etablera sig i vår kommun. Urvalet borde tas 
om efter det att medborgardialogen är avslutad och då med transparens om vilka 
urvalskriterier kommunen har på val av entreprenör och med tydliga riktlinjer på 
vad som skall göras utifrån medborgardialogen. Det saknas grund för varför en 
aktör väljs framför en annan.  
 
Peter Arvidsson (SD)  
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Bilaga 2 till kommunfullmäktiges protokoll 17 juni 2021 § 129. 

 

Protokollsanteckning 
 

Arrendeavtal av aktivitetspark i Mölnlycke inom del av Hulebäck 1:282 och 1:152 

Vid mötet framförde vi att kommunfullmäktige borde avvakta med arrendeavtalet tills den 
fördjupade medborgardialogen är genomförd och även beroende på att bangolfanläggningen blir klar 
tidigast till nästa säsong. Eftersom som vi i princip inte är mot en bangolfanläggning centralt i 
Mölnlycke så röstade vi för arrendeavtalet. 

 

Roland Jonsson 

MP Härryda 
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VOTERINGSLISTA 
Kommunfullmäktige 

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-06-17  

 

Voteringslista: § 129 
Ärende: Återremitterat ärende: Arrendeavtal för Aktivitetspark i Mölnlycke inom del av 
Hulebäck 1:282 och 1:153,  2021KS35 
 
Omröstningslista 2 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (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   
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   
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   
Siw Hallbert (S), ledamot X   
Lena Fredriksson (S), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot X   
Robert Langholz (S), ledamot X   
Monica Bengtsson (S), ledamot X   
Oskar Sköld (S), ledamot X   
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Mats Werner (S), ledamot X   
Bengt Andersson (V), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot X   
Marie Strid (MP), ledamot X   
Marcus Berggren (MP), ledamot X   
Ida Rosengren (MP), ledamot X   
Boris Leimar (SD), ledamot  X  
Patrik Strömsten (SD), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Bengt Hellgren (SD), ledamot X   
Ingemar Lindblom (M), ersättare X   
Bengt Johansson (M), ersättare X   
Tony Wahl (C), ersättare X   
Lars Magnus Frisk (L), ersättare X   
Martin Tengfjord (SP), ersättare X   
Jan Gustavsson (KP), ersättare X   
Björn Mattsson (V), ersättare  X  
Inga-Lill Hellgren (SD), ersättare X   
Resultat 43 6 0 
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Sammanträdesdatum 
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Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 130  Dnr 2021KS246 

Fastställande av revidering av ägardirektiv för Gryaab AB  
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige fastställer reviderat ägardirektiv för Gryyab AB. 
  

Avstår från att delta 
Boris Leimar (SD), Peter Arvidsson (SD), Patrik Strömsten (SD), Bengt Hellgren (SD) och 
Inga-Lill Hellgren (SD) avstår från att delta i beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ägarråden i Renova, Gryaab och Grefab har gett Göteborgs Stadshus AB i uppdrag att ta fram 
förslag till reviderade ägardirektiv för bolagen med utgångspunkt i den struktur som tillämpas 
för helägda bolag i Göteborg med anpassningar för de regionala bolagen unika 
förutsättningar. 
  
Föreslaget ägardirektiv ersätter i ett och samma dokument nuvarande ”Generellt ägardirektiv 
för Renova, Gryaab och Grefab” (från 2010) samt nuvarande specifikt ägardirektiv för Gryaab 
AB. Förslag till ägardirektiv har som utgångspunkt motsvarande struktur och innehåll som 
kommunfullmäktige i Göteborg beslutat om för de av Göteborgs Stad helägda bolagen med 
anpassningar till unika förhållanden, t.ex. ägarstruktur, i de regionala bolagen. Det föreslagna 
ägardirektivet och strukturen i detta avser bland annat att underlätta för och aktualisera 
förutsättningarna för delägarnas kommunstyrelser och kommunfullmäktigen i dess uppsikt 
och ägarstyrning av de gemensamt ägda verksamheterna. 
  
För att föreslaget ägardirektiv ska få giltighet krävs att det fastställs av kommunfullmäktige i 
samtliga ägarkommuner. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 27 maj 2021 § 199 
 Tjänsteskrivelse den 13 april 2021  
 Underlag från styrelsen för Göteborgs Stadshus AB inklusive bilagor, nu gällande 

generellt ägardirektiv för Renova, Gryaab och Grefab (bilaga 1), nu gällande 
ägardirektiv för Gryyab AB (bilaga 2), förslag på reviderat ägardirektiv för Gryaab 
AB (bilaga 3) och tabell avseende föreslagna förändringar av kap. 2 i ägardirektivet 
för Gryaab AB (bilaga 4) 

 Protokoll från Göteborgs Stadshus AB:s sammanträde den 22 mars 2021 § 36  
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Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 131  Dnr 2021KS245 

Fastställande av revidering av ägardirektiv för Renova AB och 
Renova Miljö AB  
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige fastställer reviderat ägardirektiv för Renova AB och Renova Miljö AB. 
  

Avstår från att delta 
Boris Leimar (SD), Peter Arvidsson (SD), Patrik Strömsten (SD), Bengt Hellgren (SD) och 
Inga-Lill Hellgren (SD) avstår från att delta i beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ägarråden i Renova, Gryaab och Grefab har gett Göteborgs Stadshus AB i uppdrag att ta fram 
förslag till reviderade ägardirektiv för bolagen med utgångspunkt i den struktur som tillämpas 
för helägda bolag i Göteborg med anpassningar för de regionala bolagen unika 
förutsättningar. 
  
Föreslaget ägardirektiv ersätter i ett och samma dokument nuvarande ”Generellt ägardirektiv 
för Renova, Gryaab och Grefab” (från 2010) samt nuvarande specifikt ägardirektiv fastställer 
reviderat ägardirektiv för Renova AB och Renova Miljö AB. Förslag till ägardirektiv har som 
utgångspunkt motsvarande struktur och innehåll som kommunfullmäktige i Göteborg beslutat 
om för de av Göteborgs Stad helägda bolagen med anpassningar till unika förhållanden, t.ex. 
ägarstruktur, i de regionala bolagen. Det föreslagna ägardirektivet och strukturen i detta avser 
bland annat att underlätta för och aktualisera förutsättningarna för delägarnas 
kommunstyrelser och kommunfullmäktigen i dess uppsikt och ägarstyrning av de gemensamt 
ägda verksamheterna. 
  
För att föreslaget ägardirektiv ska få giltighet krävs att det fastställs av kommunfullmäktige i 
samtliga ägarkommuner. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 27 maj 2021 § 198 
 Tjänsteskrivelse den 13 april 2021  
 Underlag från styrelsen för Göteborgs Stadshus AB inklusive bilagor, nu gällande 

generellt ägardirektiv för Renova, Gryaab och Grefab (bilaga 1), nu gällande 
ägardirektiv för Renova (bilaga 2), förslag på reviderat ägardirektiv för Renova 
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AB/Renova Miljö AB (bilaga 3) och tabell avseende föreslagna förändringar av kap. 2 
i ägardirektivet för Renova AB/Renova Miljö AB (bilaga 4) 

 Protokoll från Göteborgs Stadshus AB:s sammanträde den 22 mars 2021 § 35 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 132  Dnr 2021KS260 

Årsredovisning och prövning av ansvarsfrihet för Tolkförmedlingen 
Väst 2020  
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Tolkförmedlingen Väst för 2020.  
  
Kommunfullmäktige beviljar Tolkförmedlingen Västs direktion och de enskilda ledamöterna 
ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning, då revisorerna för Tolkförmedling Väst har tillstyrkt att 
respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna. 
  

Jäv 
Maria Kornevik Jakobsson (C) och Siw Hallbert (S) delar inte i handläggning eller beslut i 
detta ärende på grund av jäv. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Direktionen för Tolkförmedlingen Väst beslutade den 26 mars 2021 § 431 att godkänna 
årsredovisningen för 2020. Tolkförmedlingen Väst har översänt årsredovisningen till 
medlemmarna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet. 
  
I revisionsberättelsen för 2020 har revisorerna för Tolkförmedling Väst tillstyrkt att respektive 
fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna i densamma. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 27 maj 2021 § 197 
 Tjänsteskrivelse 13 april 2021 
 Rapport 
 Förbundsordning 
 Protokollsutdrag 
 Revisionsberättelse 2020 
 Bilaga till revisionsberättelse 
 Internkontrollrapport 
 Tjänsteutlåtande 
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Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 133  Dnr 2021KS216 

Godkännande av tilläggsavtal avseende fastighetsöverlåtelseavtal 
för del av Mölnlycke 1:168  
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige godkänner Tilläggsavtal avseende fastighetsöverlåtelseavtal för del av 
Mölnlycke 1:168. 
  

Avstår från att delta 
Boris Leimar (SD), Peter Arvidsson (SD), Patrik Strömsten (SD), Bengt Hellgren (SD) och 
Inga-Lill Hellgren (SD) avstår från att delta i beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2020 § 118 att godkänna förslag till köpeavtal för 
del av Mölnlycke 1:168 mellan Härryda kommun och KB Myran. Enligt köpeavtalet ska 
Härryda kommun köpa en gymnastik- och trampolinhall av KB Myran. 
  
Kommunens tillträde till och betalning för gymnastik- och trampolinhall ska enligt 
köpeavtalet ske tidigast den 1 juli 2021, förutsatt att fastighetsbildningen är färdig och 
slutbesked för gymnastik- och trampolinhall har getts. 
  
Fastighetsbildningen för att avstycka den del av fastigheten som omfattas av gymnastik- och 
trampolinhall pågår. Att invänta fastighetsbildningen kan innebära att tillträdet kommer att 
ske efter den 1 juli 2021, trots att gymnastik- och trampolinhallen färdigställts. Därav har 
förvaltningen tagit fram ett förslag på tilläggsavtal till köpeavtalet för del av Mölnlycke 
1:168. 
  
Förslaget till tilläggsavtalet innebär att tillträde till och betalning för fastigheten endast ska 
vara förutsatt att slutbesked för gymnastik- och trampolinhall har getts. Att 
fastighetsbildningen fått laga kraft är således inte längre en förutsättning för tillträdet. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 27 maj 2021 § 195 
 Tjänsteskrivelse 26 april 2021 
 Fastighetsöverlåtelseavtal för del av Härryda Mölnlycke 1:168 
 Tilläggsavtal avseende fastighetsöverlåtelseavtal för del av Härryda Mölnlycke 1:168 
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 Lägeskarta 
 Kommunstyrelsens protokoll 9 januari 2020 § 11, Avsiktsförklaring med KB Myran 

gällande gymnastik- och trampolinhall 
 Kommunfullmäktiges protokoll 15 juni 2020 § 118, Godkännande av köp av del av 

Mölnlycke 1:168, gymnastik- och trampolinhall 
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§ 134  Dnr 2021KS198 

Framflyttat startdatum för införandet av nytt stödsystem, Strategi 
och regler för stöd till ideella föreningar och folkbildning  
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsen och välfärdsnämndens 
förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att Strategi och regler för stöd till ideella föreningar och 
folkbildning, antagen i kommunfullmäktige den 15 oktober 2020 §189, börjar gälla den 1 
januari 2022. 
  
Kommunfullmäktige beslutar om övergångsbestämmelse för 2022 som innebär att hälften av 
budgeten betalas ut till föreningslivet första halvåret enligt tidigare gällande bidragsregler. 
Den andra hälften av budgeten betalas ut till föreningslivet andra halvåret 2022 enligt de 
antagna reglerna om stöd till ideella föreningar och folkbildning. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog den 15 oktober 2020 § 189 ny strategi och regler för stöd till 
ideella föreningar och folkbildning från och med den 1 januari 2021 med en 
övergångsbestämmelse för 2021 som innebär att första halvåret 2021 tillämpas enligt 
befintliga bidragsregler. Förvaltningen föreslår nu att införandet av strategi och regler till 
ideella föreningar och folkbildning flyttas fram ett år, med start den 1 januari 2022 och med 
en övergångsbestämmelse 1 januari till och med 30 juni. 
  
Förslaget lämnas med anledning av föreningarnas försvårade omständigheter under 
pandemiåret. Förvaltningen har sett över införandet av det nya föreningsstödet. Införandet av 
det nya regelverket får konsekvenser utifrån att fördelningen ska ske utifrån antalet aktiviteter 
och deltagartillfällen. Genom att följa restriktioner och rekommendationer från 
Folkhälsomyndigheten har föreningarna varit förhindrade att utöva det antal aktiviteter som 
de skulle ha genomfört under normala förhållanden. Förvaltningen ser också att det råder ett 
ansträngt läge i många föreningar och det kan krävas olika former av stöd. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 27 maj 2021 § 201 
 Välfärdsnämndens beslut 28 april 2021 § 121 
 Tjänsteskrivelse 16 mars 2021 
 Kommunfullmäktiges beslut 15 oktober 2020 § 189, Antagande av strategi och regler 

för stöd till ideella föreningar och folkbildning 
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 Stöd till ideella föreningar och folkbildning i Härryda kommun 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 135  Dnr 2021KS271 

Tillfälligt tillägg till avtal om kommunal avtalssamverkan avseende 
serveringstillstånd och tillsyn samt taxa år 2021  
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige godkänner det tillfälliga Tilläggsavtal till avtal om samverkan alkohol 
och tobak med Göteborgs Stad. 
  
Kommunfullmäktige fastställer taxan för alkoholserveringstillsyn och ansökan om 
serveringstillstånd till noll kronor för år 2021. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 30 januari 2020 § 9 att teckna avtal om kommunal samverkan 
med Göteborgs Stad för utförande av uppgifter enligt alkohollagen (2010:1622) och lagen 
(2018:2088) om tobak och liknande produkter. Härryda kommun har förpliktigat sig att följa 
den taxa som Göteborgs Stad tillämpar för avgifter för alkoholtillsynen och 
serveringstillstånden och att de avgifter som tillståndshavaren debiteras ska tillfalla Göteborgs 
Stad som ersättning för verksamheten.  
  
Kommunfullmäktige i Göteborg har beslutat om nolltaxa för år 2021 vilket riskerar uteblivna 
intäkter från avtalskommunernas tillståndshavare. Göteborgs Stad har inkommit med 
önskemål om omförhandling av avtalet genom ett tillägg, som avser att gälla för år 2021. 
Tillägget innebär att Härryda kommun inte ska vara bundet av förpliktelsen att följa gällande 
taxa i Göteborgs Stad, utan kan besluta om att samma eller annan taxa ska gälla för året. 
Accepteras tillägget ska också beslut om taxa fattas. 
  
Följer Härryda kommun rådande nolltaxa i Göteborg Stad medför det att verksamheten ska 
finansieras med kommunala medel, förslagsvis från näringslivsenheten inom ramen för 
utvecklingsfunktionens anslag. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 27 maj 2021 § 196 
 Tjänsteskrivelse 27 april 
 Tilläggsavtal till avtal om samverkan daterat 23 april 2021 
 Avtal om samverkan gällande från 1 mars 2020 
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§ 136  Dnr 2021KS261 

Rapportering av avtalssamverkan 2020  
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Avtalssamverkan innebär att en kommun får träffa avtal om att kommunens uppgifter helt 
eller delvis ska utföras av annan kommun. Bestämmelser om kommunal avtalssamverkan 
finns i kommunallagen (2017:725), KL. Bestämmelserna ger även möjlighet till så kallad 
extern delegation i en viss grupp av ärenden. 
  
Uppsiktsplikten över kommunens avtalssamverkan ligger hos kommunstyrelsen. Av 9 kap. 38 
§ KL framgår att kommunstyrelsen årligen ska rapportera till kommunfullmäktige om 
kommunens avtalssamverkan enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller författning. 
  
Kravet omfattar samtliga samverkansavtal och rapporteringsskyldigheten innebär att 
kommunstyrelsen ska sammanställa befintliga och nya samverkansavtal under året och 
rapportera dessa till kommunfullmäktige. Syftet med rapporteringen är att 
kommunfullmäktige ska vara informerade och kunna ta fullt ansvar för verksamheterna även 
om den utförs av en annan kommun eller ett landsting. 
  
Rapporteringsskyldigheten kan fullgöras genom att kommunstyrelsen väcker ett separat 
ärende i kommunfullmäktige, i årsredovisningen eller i samband med kommunstyrelsens 
förslag till budget. För år 2020 rapporteras Härryda kommuns avtalssamverkan separat genom 
detta ärende. 
  
Förvaltningen redovisar en sammanställning över de samverkansavtal som varit giltiga under 
år 2020 från respektive sektor/funktion. Sammanställningen innehåller information om vilken 
verksamhet som bedrivs med stöd av avtalet, vilka kommuner eller landsting som avtalet har 
ingåtts med samt om avtalet ger möjlighet till extern delegering och om denna möjlighet har 
utnyttjats. 
  
Sektorn för utbildning och kultur, sektorn för teknik och förvaltningsstöd, ekonomifunktionen 
och personalfunktionen har inte haft någon avtalssamverkan 2020 som ska rapporteras. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 27 maj 2021 § 200 
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 Tjänsteskrivelse 3 maj 2021 
 Avtalssamverkan sektorn för samhällsbyggnad 
 Avtalssamverkan sektorn för socialtjänst 
 Avtalssamverkan Utvecklingsfunktionen 
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§ 137  Dnr 2021KS7 

Information från den tillfälliga beredningen för demokratifrågor  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Anders Halldén, ordförande i den tillfälliga beredningen för demokratifrågor presenterar 
beredningens arbete kring uppdraget om utvärdering av den politiska organisationen. 
  

Yttrande 
Patrik Strömsten (SD) meddelar att han vill få en protokollsanteckning antecknad i protokollet 
som rör beredningens arbete och förslag på förändringar. Ordförande medger inte att 
protokollsanteckningen får lämnas vid kommunfullmäktiges sammanträde utan hänvisar till 
att underlaget kan lämnas i samband med att beredningen presenterar sin slutrapport under 
hösten. 
  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Sven Karlsson (M) föreslår att kommunfullmäktige noterar informationen.  
  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan notera informationen och finner att så sker. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 138  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. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunfullmäktiges beslut 20 maj 2021 § 113, bordläggning 

  

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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§ 139  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 
 Kommunfullmäktiges beslut 20 maj 2021 § 115, bordläggning 
 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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§ 140  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 
 Kommunfullmäktiges beslut 20 maj 2021 § 116, bordläggning 
 Kommunstyrelsens beslut 29 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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§ 141  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. 
  
Välfärdsnämnden behandlade ärendet den 30 april 2021 § 95 och föreslår att 
kommunfullmäktige bifaller motionen. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunfullmäktiges beslut 20 maj 2021 § 117, bordläggning 
 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. 
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§ 142  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 
 Kommunfullmäktiges beslut 20 maj 2021 § 118, bordläggning 
 Kommunstyrelsens beslut 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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§ 143  Dnr 2021KS341 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande om exploatörsdrivna 
detaljplaner  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Fråga har inkommit den 12 maj 2021 till kommunstyrelsens ordförande från Lena Fredriksson 
(S) angående exploatörsdrivna detaljplaner. 
  

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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§ 144  Dnr 2021KS392 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande angående yttrande till 
Trafikverkets avseende samråd 3  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Fråga har inkommit den 8 juni 2021 till kommunstyrelsens ordförande från Roland Jonsson 
(MP) angående yttrande till trafikverket avseende samråd 3. 
  

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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§ 145  Dnr 2021KS285 

Besvarande av interpellation till välfärdsnämndens ordförande om 
hjälp till utsatta kvinnor  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Från Ulla-Karin Johansson (S) föreligger interpellation till välfärdsnämndens ordförande om 
hjälp till utsatta kvinnor. 
  

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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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2021-06-17 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 146  Dnr 2021KS322 

Besvarande av interpellation till välfärdsnämndens ordförande om 
besparingar i skolverksamheten  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Från Bengt Johansson (V) föreligger interpellation till välfärdsnämndens ordförande om 
besparingar i skolverksamheten. 
  

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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