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Håkan Eriksson (KD) 
Jan Inge Forsberg (SP) 
Cecilia Grebert Flatow (SP) 
Lennart Winqvist (SP) 
Steinar Walsö-Kanstad (KP) 
Patrik Linde (S) 
Björn Magnusson (S) (2:e vice ordförande) 
Siw Hallbert (S) 
Lena Fredriksson (S) 
Ulla-Karin Johansson (S) 
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Bengt Andersson (V) 
Roland Jonsson (MP) 
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Patrik Strömsten (SD) 
Peter Arvidsson (SD) 
Bengt Hellgren (SD) 
Ingemar Lindblom (M)  ersätter Hans Larsson (M) 
Bengt Johansson (M)  ersätter Kristina Andrén (M) 
Eva Karlsson (M)  ersätter Ulrika Nordenstam (M) 
Tony Wahl (C)  ersätter Ronny Sjöberg (C) 
Erik Lagerström (L)  ersätter Ing-Marie Rydén Höök (L) 
Inger Axelsson (KD) §§147-164 ersätter Patrik Nordgren (KD) 
Jan Gustavsson (KP)  ersätter Brita Dermark (KP) 
Jonas Andersson (S)  ersätter Gunilla Wathne (S) 
Varinder Bajwa (S)  ersätter Monica Bengtsson (S) 
Rolf Vestman (S)  ersätter Oskar Sköld (S) 
Inga-Lill Hellgren (SD)  ersätter Calle Johansson (SD) 
Hans Lundquist (SD) §§147-174 ersätter Boris Leimar (SD) 
 
Ej tjänstgörande ersättare 
Hengameh Mokhtari (M) 
Anders Norlin (M) 
Karin Wickman (M) (kl 18.00-19.10) §§147-159 
Inger Axelsson (KD) §§165-182 
Ahmad Ahmadi (MP) 
 
Övriga närvarande 
Peter Lönn (Kommundirektör) 
 
Utses att justera 
Lennart Winqvist 
Robert Langholz 
 

Justeringens plats och tid Kansliet, kommunhuset, 2021-09-23 13:00 

 

Protokollet omfattar §§147-182 
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Sekreterare _________________________________________________ 
 Magdalena Lindberg 
 
Ordförande _________________________________________________ 
 Roger Nordman  
 
Justerande _________________________________________________ 
 Lennart Winqvist Robert Langholz 
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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 

2021-09-16 

2021-09-24 Datum då anslag 2021-10-18 
  tas ner  

Kommunhuset, kansliet 

 
___________________________________________________ 

Magdalena Lindberg 
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ÄRENDELISTA 
 

§ 147 Fastställande av dagordning 
§ 148 Avsägelse från Natalija Löfgren (SD) som ledamot i kommunfullmäktige 
§ 149 Avsägelse från Frida Lindström (C) som ledamot i den tillfälliga beredningen för 

demokratifrågor, samt fyllnadsval 
§ 150 Val av ledamot (SD) till styrelsen för Härryda Vatten och Avfall AB 
§ 151 Remittering av inkomna medborgarförslag 
§ 152 Remittering av inkomna motioner 
§ 153 Delgivning av välfärdsnämndens beslut om ekonomisk månadsuppföljning per mars 2021 
§ 154 Delgivning av kommunstyrelsens beslut om ekonomisk månadsuppföljning per juni 2021 
§ 155 Delgivning av kommunstyrelsens beslut med anledning av revisorernas granskning av 

kommunens arbete med att beakta barnkonventionen 
§ 156 Delgivning av välfärdsnämndens beslut med anledning av revisorernas grundläggande 

granskning 2020 
§ 157 Fastställande av kommunfullmäktiges sammanträdesdagar för 2022 
§ 158 Fastställande av reviderat ägardirektiv för Förbo AB 
§ 159 Godkännande av genomförandeavtal mellan Härryda kommun, Mölnlyckeförsamlingen av 

Jehovas Vittnen samt Colamano AB 
§ 160 Antagande av detaljplan för del av Råda 1:1 m.fl. Mölnlyckemotet i Mölnlycke 
§ 161 Antagande av anvisningar för deltagande på distans vid politiska sammanträden, samt 

upphävande av riktlinjer för deltagande på distans vid kommunfullmäktiges sammanträden 
§ 162 Rapport om fritid för barn och unga samt civilsamhällets roll i framtiden från beredningen för 

framtidens välfärd och samhällsutveckling 
§ 163 Förtydligande av beredningen för demokratifrågors uppdrag 
§ 164 Antagande av energi- och klimatplan för Härryda kommun 
§ 165 Antagande av policy gällande alkohol och droger i Härryda kommun 
§ 166 Besvarande av interpellation till välfärdsnämndens ordförande -  Vem äger IES? 
§ 167 Besvarande av motion om Håll Sverige rent-dagen 
§ 168 Besvarande av motion om att införa ett hållbarhetspris i Härryda Kommun 
§ 169 Besvarande av motion om resursfördelning i kommunens skolor 
§ 170 Besvarande av motion om hedersomnämnande Hållbarhet 
§ 171 Fråga till kommunstyrelsens ordförande om exploatörsdrivna detaljplaner 
§ 172 Fråga till kommunstyrelsens ordförande angående yttrande till Trafikverkets avseende samråd 

3 
§ 173 Besvarande av interpellation till välfärdsnämndens ordförande om hjälp till utsatta kvinnor 
§ 174 Besvarande av interpellation till välfärdsnämndens ordförande om besparingar i 

skolverksamheten 
§ 175 Besvarande av motion om hedersomnämnande HBTQ 
§ 176 Besvarande av motion om att utreda en gång- och cykelväg mellan bostadsområdet Björröd 

och bostadsområdet Skällsjöås 
§ 177 Besvarande av motion om att gör Härryda till en Kranmärkt kommun 
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§ 178 Besvarande av motion om konkurrensutsättning av näringslivsenheten 
§ 179 Besvarande av motion om bevarande av skyddsvärd natur i Härryda kommun 
§ 180 Besvarande av motion om barnkonventionen som lag 
§ 181 Besvarande av interpellation till kommunstyrelsens ordförande om naturreservat vid Hårssjön 

och Rambo mosse 
§ 182 Besvarande av interpellation till välfärdsnämndens ordförande om unga personers utsatthet i 

sociala medier 
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§ 147 

Fastställande av dagordning 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer föredragningslistan med följande ändringar: 
  

 Ärende 3, avsägelse från Frida Lindström (C) som ledamot i den 
tillfälliga beredningen för demokratifrågor samt fyllnadsval, tillkommer. 

 Ärende 4, Val av ledamot (SD) i styrelsen för Härryda Vatten och Avfall AB, 
tillkommer. 

 Ärende 7, utgår då inga interpellationer inkommit. 
 Ärende 38, utgår då inga frågor inkommit. 

  
Som en följd av detta ändras numreringen på efterföljande ärenden. 
 

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

Avsägelse från Natalija Löfgren (SD) som ledamot i 
kommunfullmäktige  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige entledigar Natalija Löfgren (SD) från uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Natalija Löfgren (SD) avsäger sig i skrivelse daterad 7 juli 2021 uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige. 
 

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

Avsägelse från Frida Lindström (C) som ledamot i den tillfälliga 
beredningen för demokratifrågor, samt fyllnadsval  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige entledigar Frida Lindström (C) från uppdraget som ledamot i 
beredningen för demokratifrågor. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens förslag 
Kommunfullmäktige utser Hans Jakobsson (C) som ledamot i beredningen för 
demokratifrågor till och med den 31 december 2021. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Frida Lindström (C) avsäger sig i skrivelse daterad den 13 september 2021 uppdraget som 
ledamot i den tillfälliga beredningen för demokratifrågor. 
 

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

9 / 75



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2021-09-16 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 150  Dnr 2021KS17 

Val av ledamot (SD) till styrelsen för Härryda Vatten och Avfall AB  
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens förslag 
Kommunfullmäktige utser Erik Holm (SD) till ledamot i styrelsen för Härryda Vatten och 
Avfall AB till och med ordinarie bolagsstämma 2023. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 12 november 2020 § 227 att utse styrelse till bolaget 
Härryda Vatten och Avfall AB. Styrelsen ska bestå av sju ledamöter och inga suppleanter. 
Vid det tillfället var Sverigedemokraternas mandat vakant och därför kompletteras nu valet av 
ledamot för Sverigedemokraterna. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 151 

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 2021KS373 
Från Sofia Svantesson om hundrasthage i Rävlanda. 
 
Dnr 2021KS397 
Från Anette Jonsson Bergman om minskat buller genom att sänka hastigheten på RV40. 
 
Dnr 2021KS398 
Från Anders Joakim Angervall om badplatser som värdehöjande för alla som vill eller måste 
fira semester hemma. 
 
Dnr 2021KS460 
Från Tobias Falklöf om hinderbana/utegym i Eskilsby. 
 
Dnr 2021KS482 
Från Christian Schmitt om reklam i offentliga rummet. 
 
Dnr 2021KS487 
Från Tobias Herman Hermansson om att utveckla ytan intill lekplatsen vid Önneröds plan i 
Landvetter. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 152 

Remittering av inkomna motioner 
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunfullmäktiges presidiums förslag 
Kommunfullmäktige remitterar följande motioner till välfärdsnämnden: 

 Motion om att upprätta en äldreomsorgsplan. 
 Motion om hur de kommunala skolorna kan genomföra profilering till 

välfärdsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige remitterar följande motioner till kommunstyrelsen. 

 Motion om utvärdering och uppdatering av kommunens pandemiplan. 
 Motion om ordningsvakter och utökad trygghet. 
 Motion om handlingsplan för att stoppa tågplanerna. 
 Motion om åtgärdsvalstudie riksväg 40/Landvetter samhälle, överdäckning? 
 Motion om etablering av skolor i Härryda kommun. 
 Motion om att bli Sveriges bästa miljökommun 2022. 
 Motion om att upprätta en koldioxidbudget. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Nedanstående motioner har inkommit. 
 
Dnr 2021KS406 
Från Peter Arvidsson (SD) om utvärdering och uppdatering av kommunens pandemiplan. 
 
Dnr 2021KS407 
Från Peter Arvidsson (SD) om ordningsvakter och utökad trygghet. 
 
Dnr 2021KS408 
Från Peter Arvidsson (SD) om handlingsplan för att stoppa tågplanerna. 
 
Dnr 2021KS409 
Från Peter Arvidsson (SD) om åtgärdsvalstudie riksväg 40/Landvetter samhälle, 
överdäckning? 
 
Dnr 2021KS410 
Från Peter Arvidsson (SD) om etablering av skolor i Härryda kommun. 
 
Dnr 2021KS416 
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Från Oskar Sköld (S) och Siw Hallbert (S) om att upprätta en äldreomsorgsplan. 
 
Dnr 2021KS503 
Från Marie Strid (MP) om att bli Sveriges bästa miljökommun 2022. 
 
Dnr 2021KS504 
Från Marie Strid (MP) om att redovisa hur de kommunala skolorna kan genomföra 
profilering. 
 
Dnr 2021KS505 
Från Marie Strid (MP) och Roland Jonsson (MP) om att upprätta en koldioxidbudget. 
  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunfullmäktige bifaller presidiets förslag. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan bifalla kommunfullmäktiges presidiums 
förslag och finner att så sker. 
  
 

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

13 / 75



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2021-09-16 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 153  Dnr 2021KS46 

Delgivning av välfärdsnämndens beslut om ekonomisk 
månadsuppföljning per mars 2021  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige delges välfärdsnämndens beslut om ekonomisk månadsuppföljning per 
mars 2021. Den 26 maj 2021 § 155 beslutade välfärdsnämnden att godkänna prognosen och 
att inte vidta ytterligare åtgärder. Vidare beslutade de att delge kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige informationen. Kommunstyrelsen beslutade den 26 augusti 2021 § 303 
att notera informationen.  
  
Välfärdsnämnden prognostiserar en positiv avvikelse om drygt 23 mnkr. Socialtjänsten 
avviker positivt med 19,5 mnkr och utbildning, kultur och fritid med 3,5 mnkr. Prognosen för 
årets investeringar uppgår till 24,7 mnkr vilket innebär ett överskott om 3 mnkr. 

 
Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens beslut 26 augusti 2021 § 303 
 Välfärdsnämndens beslut 26 maj 2021 § 155 
 Tjänsteskrivelse 30 april 2021 
 Månadsprognos per mars 2021 VFN 
 Uppföljning av mål och inriktningar VFN 2021 

 

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

Delgivning av kommunstyrelsens beslut om ekonomisk 
månadsuppföljning per juni 2021  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 26 augusti 2021 § 273 att godkänna prognosen och att inte 
vidta ytterligare åtgärder. Vidare beslutade kommunstyrelsen att delge kommunfullmäktige 
informationen.  
  
Totalt sett prognostiseras ett resultat för Härryda kommun om 113,6 mnkr för 2021 och med 
ett budgeterat resultat om 36,2 mnkr innebär det en positiv budgetavvikelse om 77,4 mnkr. 
Kommunstyrelsen avviker negativt med knappt 15 mnkr och Välfärdsnämnden visar 
överskott om drygt 25 mnkr. Finansförvaltningens avvikelse är positiv om 69 mnkr medan 
den politiska verksamheten visar underskott om 1,9 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 286 mnkr. Det innebär att sektorernas prognos 
ligger inom ramen för godkända nivåer. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 26 augusti 2021 § 273 
 Tjänsteskrivelse 5 juli 2021 
 Månadsprognos per juni 2021 KS 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 155  Dnr 2021KS95 

Delgivning av kommunstyrelsens beslut med anledning av 
revisorernas granskning av kommunens arbete med att beakta 
barnkonventionen  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 26 augusti 2021 § 289 att notera förvaltningens svar och 
godkänna de åtgärder som förvaltningen redovisat med anledning av revisorernas granskning. 
Vidare beslutade kommunstyrelsen att delge kommunfullmäktige och kommunens revisorer 
beslutet. 
  
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Härryda kommun har PwC granskat 
kommunens arbete utifrån barnkonventionen. Syftet har varit att bedöma om 
kommunstyrelsens ledning, styrning och uppföljning är ändamålsenlig utifrån ett 
barnrättsperspektiv. Revisorerna framför fem rekommendationer om hur barnrättsarbetet kan 
utvecklas.  
  
Förvaltningen har utarbetat svar till revisionen och beskrivit pågående och planerat arbete för 
att ytterligare utveckla och förstärka barnrättsarbetet och fortsatt implementering av 
barnkonventionen.  
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 26 augusti 2021 § 289 
 Tjänsteskrivelse 28 juli 2021  
 Granskningsrapport från PwC avseende kommunens arbete med att beakta 

barnkonventionen, daterad december 2020 
 Följebrev daterat 1 februari 2021 från kommunens revisorer 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 156  Dnr 2021KS379 

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

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige delges välfärdsnämndens beslut om svar med anledning av revisorernas 
grundläggande granskning 2020. Den 26 maj 2021 § 157 beslutade välfärdsnämnden att 
notera förvaltningens svar med anledning av revisorernas granskning. Den 26 augusti 2021 § 
302 beslutade kommunstyrelsen att notera informationen.  
  
Kommunens revisorer beslutade den 1 mars 2021 att överlämna rapporten Grundläggande 
granskning till välfärdsnämnden. Syftet med granskningen är att ge revisorerna ett underlag 
för sitt uttalande i revisionsberättelsen. I samband med granskningen lämnar revisorerna tre 
rekommendationer till välfärdsnämnden. I förvaltningens kommentarer till 
rekommendationerna framgår att man bedömer att åtgärder avseende samtliga 
rekommendationer vidtagits inför kommande år. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 26 augusti 2021 § 302 
 Välfärdsnämndens beslut 26 maj 2021 § 157 
 Tjänsteskrivelse 26 april 2021 
 Grundläggande granskning 2020 inklusive biträdenas rapport 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 157  Dnr 2021KS433 

Fastställande av kommunfullmäktiges sammanträdesdagar för 2022  
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige fastställer föreslagna sammanträdesdagar för år 2022. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen föreslår sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 2022. 
  
Hänsyn har tagits till sportlovet vecka 7 (14 - 18 februari), påsklovet vecka 15 (11–15 april) 
samt höstlovet vecka 44 (31 oktober - 4 november) så inga sammanträdesdagar föreslås under 
dessa veckor. 
  

 Torsdag 3 februari 
 Torsdag 3 mars 
 Torsdag 31 mars 
 Torsdag 28 april 
 Torsdag 19 maj 
 Torsdag 16 juni 
 Torsdag 22 september 
 Torsdag 20 oktober 
 Torsdag 17 november 
 Torsdag 15 december 

  
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 26 augusti 2021 § 267 
 Tjänsteskrivelse 29 juni 2021 

  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 158  Dnr 2021KS471 

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

Sammanfattning av ärendet 
Förbo AB ägs av kommunerna Härryda, Mölndal, Lerum och Kungälv. Ägarrådet i Förbo AB 
har för en hållbar utveckling av Förbo AB:s bostadsområden sett ett behov av att kunna bygga 
bostadsområden som består av en kombination av hyresrätter och bostadsrätter och/eller 
ägarlägenheter. Revideringen av ägardirektivet kommer göra det möjligt för styrelsen i 
bolaget att besluta om att bygga bostadsrätter och/eller ägarlägenheter samt avyttra dessa.  
  
Vid större investeringar i parkeringsanläggningar för att tillgodose parkeringsbehovet i Förbo 
AB:s bostadsområden kan det finnas affärsmässiga skäl för att placera parkeringsverksamhet 
(exklusive fastighet) i separat bolag, vilket kräver ändring av ägardirektivet.  
  
Därutöver har bolaget ett önskemål om att få en rapportering som harmoniserar med 
rapporteringen till ägarkommunerna, som sker tertialvis. Därför föreslås att nuvarande 
skrivelse i ägardirektivet om kvartalsvis rapportering ändras till ”löpande”.  
  
Ägardirektiv för de kommunala bolagen är en fråga av principiell beskaffenhet och ska 
beslutas av kommunfullmäktige. För att föreslaget ägardirektiv ska få giltighet krävs att det 
fastställs av kommunfullmäktige i samtliga ägarkommuner. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 26 augusti 2021 § 264 
 Tjänsteskrivelse 28 juli 2021  
 Utredning från Ernst & Young AB om styrelsen i Förbo AB kan besluta om vissa 

övervägda åtgärder 
 Nuvarande ägardirektiv för Förbo AB 
 Förslag till reviderat ägardirektiv för Förbo AB 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Patrik Strömsten (SD) föreslår att kommunfullmäktige återremitterar ärendet till 
kommunstyrelsen för att konsekvenserna behöver beredas ytterligare. 
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Per Vorberg (M) föreslår att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att han först kommer att ställa Patrik Strömstens förslag om återremiss 
mot avgörande idag. Om kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag kommer 
ordföranden fråga om kommunfullmäktige kan bifalla kommunstyrelsens förslag. 
  
Kommunfullmäktige godkänner redovisad beslutsgång. 
  
Patrik Strömstens 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 43 ja-röster och 5 nej-röster  beslutar kommunfullmäktige att avgöra ärendet idag. Hur 
var och en röstade framgår av omröstningslista 1. 
  
Kommunstyrelsens förslag 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag och finner att 
så sker. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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Voteringslista: § 158 
Ärende: Fastställande av reviderat ägardirektiv för Förbo AB,  2021KS471 
 
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   
Roger Nordman (M), ordförande X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Sven Karlsson (M), ledamot X   
Rickard Rosengren (M), ledamot X   
Gunnar Häggström (M), vice ordförande X   
Jan Andersson (M), ledamot X   
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot X   
Gun Wågsjö (C), ledamot X   
Fredrik Mossmark (C), ledamot X   
David Dinsdale (L), ledamot X   
Anders Halldén (L), ledamot X   
Anita Anger (L), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Jan Inge Forsberg (SP), ledamot X   
Cecilia Grebert Flatow (SP), ledamot X   
Lennart Winqvist (SP), ledamot X   
Steinar Walsö-Kanstad (KP), ledamot X   
Patrik Linde (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   
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   
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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   
Eva Karlsson (M), ersättare X   
Tony Wahl (C), ersättare X   
Erik Lagerström (L), ersättare X   
Inger Axelsson (KD), ersättare X   
Jan Gustavsson (KP), ersättare X   
Jonas Andersson (S), ersättare X   
Varinder Bajwa (S), ersättare X   
Rolf Vestman (S), ersättare X   
Inga-Lill Hellgren (SD), ersättare  X  
Hans Lundquist (SD), ersättare  X  
Resultat 43 5 0 
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§ 159  Dnr 2021KS378 

Godkännande av genomförandeavtal mellan Härryda kommun, 
Mölnlyckeförsamlingen av Jehovas Vittnen samt Colamano AB  
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige godkänner genomförandeavtal mellan Härryda kommun, 
Mölnlyckeförsamlingen av Jehovas Vittnen samt Colamano AB. 
  

Avstår att delta 
Patrik Linde (S), Jonas Andersson (S), Björn Magnusson (S), Siw Hallbert (S), Lena 
Fredriksson (S), Ulla-Karin Johansson (S), Robert Langholz (S), Varinder Bajwa (S), Rolf 
Vestman (S), Mats Werner (S), Roland Jonsson (MP), Marie Strid (MP), Marcus Berggren 
(MP), Ida Rosengren (MP), Inga-Lill Hellgren (SD), Hans Lundqvist (SD), Patrik Strömsten 
(SD), Peter Arvidsson (SD) och Bengt Hellgren (SD) avstår att delta i beslutet.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen uppdrog åt förvaltningen att upprätta en ny detaljplan för Mölnlyckemotet 
den 23 november 2015 § 343. 
  
Intrången för allmän platsmark GATA (Metallvägens förlängning) innebär att befintliga 
parkeringsytor på fastigheterna Kindbogården 1:103 och 1:106 behöver tas i anspråk och 
därför ersättas på annan yta. 
 
Kvartersmark för nya parkeringsanläggningar ska regleras till respektive 
fastighet. Parkeringsanläggningarna är av väsentlig betydelse för fastigheterna och flytt 
av befintliga parkeringsytor är nödvändigt för detaljplanens genomförande. 
  
Parallellt med framtagandet av detaljplanen har kommunen och ägarna till Kindbogården 
1:103 och 1:106 efter förhandling nått frivilliga överenskommelser för genomförandeavtal 
samt överenskommelse om fastighetsreglering. 
  
Samtliga avtal gäller endast under förutsättning att detaljplanen för Härryda Råda 1:1 m.fl. får 
laga kraft. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 26 augusti 2021 § 262 
 Tjänsteskrivelse 9 juni 2021 
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 Genomförandeavtal med Kindbogården 1:103 
 Genomförandeavtal med Kindbogården 1:106 
 Överenskommelse om fastighetsreglering mellan Kindbogården 1:103, Solsten 1:104 

och Råda 1:1 
 Överenskommelse om fastighetsreglering mellan Kindbogården 1:103, 1:106 och 

Solsten 1:104 
 Markregleringskarta 
 Lägeskarta 

 

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

24 / 75



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2021-09-16 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 160  Dnr 2015KS531 

Antagande av detaljplan för del av Råda 1:1 m.fl. Mölnlyckemotet i 
Mölnlycke  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen för att göra en 
miljökonsekvensbeskrivning. 
  

Reservation 
Peter Arvidsson (SD), Patrik Strömsten (SD), Hans Lundquist (SD) och Bengt Hellgren 
(SD) reserverar sig mot beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för del av Råda 1:1 m.fl. 
Mölnlyckemotet, Härryda kommun. Uppdraget att upprätta detaljplan beslutades av 
kommunstyrelsen den 23 november 2015 § 343. Förslaget är förenligt med kommunens 
översiktsplan, ÖP2012. 
  
Syftet med detaljplanen är att utveckla området vid Mölnlyckemotet genom att med den 
befintliga naturen och ny bebyggelse åstadkomma både en välkomnande entré till Mölnlycke 
och nya strategiska lägen för verksamheter. I planen ingår också en säkrare och mer attraktiv 
cykelförbindelse mot Mölndal och Göteborg. Nya hållplatslägen och förbättrad tillgänglighet 
med cykel skapar även bättre förbindelser med Mölnlycke företagspark norr om motet. 
  
Sektorn för samhällsbyggnad har upprättat förslag till avtal som reglerar kostnadsfördelning 
och åtaganden mellan kommun och fastighetsägare vid utbyggnad av Metallvägen. 
  
En förutsättning för antagandet av detaljplanen är att kommunfullmäktige har godkänt 
genomförandeavtalet för detaljplan Råda 1:1 m.fl.. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 26 augusti 2021 § 263 
 Tjänsteskrivelse 1 juli 2021 
 Plankarta 
 Planbeskrivning 
 Illustrationskarta 
 Granskningsutlåtande 
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 Kommunstyrelsens beslut den 23 november 2015 § 34 
  

Förslag till beslut på sammanträdet  
Roland Jonsson (M) föreslår med instämmande av Patrik Linde (S) att kommunfullmäktige i 
första hand återremitterar ärendet till kommunstyrelsen för att göra en 
miljökonsekvensbeskrivning. I andra hand föreslår Roland Jonsson med instämmande av 
Patrik Linde att kommunfullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag. 
  
Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunfullmäktige i första hand återremitterar ärendet till 
kommunstyrelsen för att göra en risk- och konsekvensanalys. I andra hand föreslår han att 
kommunfullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag. 
  
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Anders Halldén (L) och David Dinsdale (L) 
att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

 
Beslutsgång   
Ordföranden redovisar att han kommer att fråga om kommunfullmäktige ska återremittera 
eller avgöra ärendet idag. Detta gör han 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 bifalla eller avslå 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 29 ja-röster och 19 nej-röster 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 2. 
  
Peter Arvidssons förslag om återremiss och avslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
avslå Peter Arvidssons förslag om återremiss. 
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Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att avslå 
Nej-röst för att bifalla 
  
Med 31 ja-röster, 8 nej-röster och 9 som avstår beslutar kommunfullmäktige att avslå Peter 
Arvidssons förslag. Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 3. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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Voteringslista: § 160 
Ärende: Antagande av detaljplan för del av Råda 1:1 m.fl. Mölnlyckemotet i Mölnlycke,  
2015KS531 
 
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   
Roger Nordman (M), ordförande X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Sven Karlsson (M), ledamot X   
Rickard Rosengren (M), ledamot X   
Gunnar Häggström (M), vice ordförande X   
Jan Andersson (M), ledamot X   
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot X   
Gun Wågsjö (C), ledamot X   
Fredrik Mossmark (C), ledamot X   
David Dinsdale (L), ledamot X   
Anders Halldén (L), ledamot X   
Anita Anger (L), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Jan Inge Forsberg (SP), ledamot X   
Cecilia Grebert Flatow (SP), ledamot X   
Lennart Winqvist (SP), ledamot X   
Steinar Walsö-Kanstad (KP), ledamot X   
Patrik Linde (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  
Mats Werner (S), 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  
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   
Eva Karlsson (M), ersättare X   
Tony Wahl (C), ersättare X   
Erik Lagerström (L), ersättare X   
Inger Axelsson (KD), ersättare X   
Jan Gustavsson (KP), ersättare X   
Jonas Andersson (S), ersättare  X  
Varinder Bajwa (S), ersättare  X  
Rolf Vestman (S), ersättare  X  
Inga-Lill Hellgren (SD), ersättare  X  
Hans Lundquist (SD), ersättare  X  
Resultat 29 19 0 

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   
Roger Nordman (M), ordförande X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Sven Karlsson (M), ledamot X   
Rickard Rosengren (M), ledamot X   
Gunnar Häggström (M), vice ordförande X   
Jan Andersson (M), ledamot X   
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot X   
Gun Wågsjö (C), ledamot X   
Fredrik Mossmark (C), ledamot X   
David Dinsdale (L), ledamot X   
Anders Halldén (L), ledamot X   
Anita Anger (L), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
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Jan Inge Forsberg (SP), ledamot X   
Cecilia Grebert Flatow (SP), ledamot X   
Lennart Winqvist (SP), ledamot X   
Steinar Walsö-Kanstad (KP), ledamot X   
Patrik Linde (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 
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   
Eva Karlsson (M), ersättare X   
Tony Wahl (C), ersättare X   
Erik Lagerström (L), ersättare X   
Inger Axelsson (KD), ersättare X   
Jan Gustavsson (KP), ersättare X   
Jonas Andersson (S), ersättare   X 
Varinder Bajwa (S), ersättare   X 
Rolf Vestman (S), ersättare   X 
Inga-Lill Hellgren (SD), ersättare  X  
Hans Lundquist (SD), ersättare  X  
Resultat 31 8 9 
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§ 161  Dnr 2020KS808 

Antagande av anvisningar för deltagande på distans vid politiska 
sammanträden, samt upphävande av riktlinjer för deltagande på 
distans vid kommunfullmäktiges sammanträden  
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige antar Anvisningar för deltagande på distans vid politiska 
sammanträden. 
  
Kommunfullmäktige upphäver Riktlinjer för deltagande på distans vid kommunfullmäktiges 
sammanträden antagna den 18 maj 2020 § 93. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen gav den 7 januari 2021 § 21 förvaltningen i uppdrag att se över de styrande 
dokumenten gällande deltagande på distans vid politiska sammanträden samt återkomma med 
förslag på nödvändiga ändringar. Bakgrunden till uppdraget är att det finns behov av översyn 
utifrån erfarenheter som den praktiska hanteringen gett under pandemin, inför framtida 
hantering under pandemin och tiden efter.  
  
Förvaltningen har sett över riktlinjerna för deltagande på distans och arbetat fram nya 
anvisningar. De nya anvisningarna föreslås gälla för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 
välfärdsnämnden, miljö- och bygglovsnämnden, krisledningsnämnden och valnämnden för att 
uppnå enhetlighet i sådana ordningsfrågor som kan uppkomma vid möten med närvaro på 
distans. Förvaltningen har även sett över reglementena och föreslår inga ändringar av dem i 
dagsläget. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 26 augusti 2021 § 266 
 Tjänsteskrivelse 2 augusti 2021 
 Kommunstyrelsens beslut 7 januari 2021 § 21, uppdrag om ändring av styrande 

dokument för deltagande på distans vid politiska sammanträden 
 Anvisningar för deltagande på distans vid politiska sammanträden, 8 juni 2021 
 Riktlinjer för deltagande på distans vid kommunfullmäktiges sammanträden, antagna 

av kommunfullmäktige 18 maj 2020 § 93 
 Riktlinjer för deltagande på distans vid kommunstyrelsens sammanträden, antagna av 

kommunstyrelsen 2 april 2020 § 137 
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§ 162  Dnr 2020KS663 

Rapport om fritid för barn och unga samt civilsamhällets roll i 
framtiden från beredningen för framtidens välfärd och 
samhällsutveckling  
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige noterar rapport om fritid för barn och unga samt civilsamhällets roll i 
framtiden och uppdrar åt välfärdsnämnden att beakta rapporten vid kommunens arbete inom 
berörda områden. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktiges fasta beredning för framtidens välfärd och samhällsutveckling ska ha 
ett långsiktigt perspektiv och helhetssyn på samhället och välfärden. Beredningen har bland 
annat till uppgift att, utifrån behovet av framtidens välfärd och samhällsutveckling, göra 
omvärldsbevakning, ta fram rapporter och analyser som underlag till fullmäktige. 
  
Beredningen beslutade i november 2019 att under 2020 se närmare på vilka troliga 
framtidsbehov som kommer att finnas för kommunens barn och unga samt civilsamhällets roll 
i framtiden. Beredningens arbete har utmynnat i rapporten Fritid för barn och unga samt 
civilsamhällets roll i framtiden. Rapporten var uppe för överläggning i fullmäktige den 19 
april 2021 § 94. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 26 augusti 2021 § 268 
 Skrivelse från beredningen 17 maj 2021 
 Rapport Fritid för barn och unga samt civilsamhällets roll i framtiden 19 januari 2021 

  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 163  Dnr 2020KS591 

Förtydligande av beredningen för demokratifrågors uppdrag  
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige uppdrar åt beredningen för demokratifrågor att fortsätta arbetet med 
översyn av den politiska organisationen och arvodesreglementet samt lämna förslag på 
förändringar.  
  
Kommunfullmäktige delger beredningen för demokratifrågor beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 12 november 2020 att inrätta en tillfällig beredning för 
demokratifrågor. Beredningen gavs i uppdrag att göra en utvärdering av den politiska 
organisationen inför mandatperioden 2022-2026. Beredningen ska även göra en översyn av 
nuvarande arvodesreglemente. 
  
Beredningens presidium har haft avstämningar med kommunfullmäktiges presidium under 
våren 2021. Vid en sådan avstämning den 31 maj 2021 redovisade beredningen resultatet av 
de utvärderingar som gjorts under våren. Under hösten planerar beredningen att göra en 
översyn av arvodesreglementet. I samband med avstämningen uppkom frågan om 
redovisningen av uppdraget ska innehålla förslag till förändringar i den politiska 
organisationen respektive arvodesreglementet utifrån vad beredningens utvärdering 
visar. Kommunfullmäktiges presidium vill därför förtydliga att beredningens uppdrag 
innefattar att beredningen ska föreslå förändringar i den politiska organisationen samt i 
arvodesreglementet utifrån den översyn som beredningen gör. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 26 augusti 2021 § 269 
 Skrivelse från kommunfullmäktiges presidium 22 juni 2021 
 Kommunfullmäktiges beslut 12 november 2020 § 210, inrättande av en tillfällig 

beredning för demokratifrågor 
  
 

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

Antagande av energi- och klimatplan för Härryda kommun  
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
Kommunfullmäktige antar Energi- och klimatplan för Härryda kommun. 
  
Kommunfullmäktige upphäver Energi- och klimatplan antagen av kommunfullmäktige den 23 
mars 2015 § 50. 
  

Reservation 
Patrik Linde (S), Jonas Andersson (S), Björn Magnusson (S), Siw Hallbert (S), Lena 
Fredriksson (S), Ulla-Karin Johansson (S), Robert Langholz (S), Varinder Bajwa (S), Rolf 
Vestman (S), Mats Werner (S), Bengt Andersson (V), Inga-Lill Hellgren (SD) och Patrik 
Strömsten (SD) reserverar sig mot beslutet. 
  
Roland Jonsson (MP), Marie Strid (MP), Marcus Berggren (MP) och  Ida Rosengren (MP) 
reserverar sig mot beslutet skriftligt i bilaga 1. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Den 20 maj 2021 § 110 beslutade kommunfullmäktige med stöd av en minoritet 
att återremittera 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. 
  
Härryda kommuns nuvarande energi- och klimatplan antogs av kommunfullmäktige 23 mars 
2015 § 50. 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. Förvaltningen presenterade förslaget för kommunstyrelsen den 4 februari 
2021 § 42 som beslutade att återremittera det 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. Kommunstyrelsen 
behandlade ärendet återigen den 29 april 2021 § 157 och föreslog då att kommunfullmäktige 
antar förslaget på energi- och klimatplan samt upphäver den tidigare.  
  
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 
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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 26 augusti 2021 § 261 
 Ordförandens förslag till beslut i kommunstyrelsen daterat 25 augusti 2021 
 Kommunfullmäktiges beslut 20 maj 2021 § 110 
 Kommunstyrelsens beslut 29 april 2021 § 157 
 Tjänsteskrivelse 30 mars 2021 
 Förslag till ny energi- och klimatplan 29 mars 2021 
 Gällande energi- och klimatplan antagen av kommunfullmäktige den 23 mars 2015 § 

50 
 Kommunstyrelsens beslut 4 februari 2021 § 42 
 Kommunstyrelsens beslut 2 april 2020 § 150 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Patrik Linde (S) föreslår med instämmande av Roland Jonsson (MP) att kommunfullmäktige 
återremitterar ärendet till kommunstyrelsen för att omarbeta den enligt lagkrav. 
  
Patrik Strömsten (SD) föreslår att kommunfullmäktige återremitterar ärendet till 
kommunstyrelsen så att strategi och handlingsplan vid effektbrist bättre blir belyst. 
  
Per Vorberg (M) förstår med instämmande av David Dinsdale (L) att kommunfullmäktige 
bifaller kommunstyrelsens förslag. 

 
Beslutsgång   
Ordföranden redovisar att han kommer att fråga om kommunfullmäktige ska återremittera 
eller avgöra ärendet idag. Detta gör han genom att fråga om kommunfullmäktige bifaller eller 
avslår förslag om återremiss från Patrik Linde och Patrik Strömsten var för sig. Väljer 
kommunfullmäktige att bifalla något av förslagen om återremiss återremitteras ärendet till 
kommunstyrelsen. Om kommunfullmäktige beslutar att avslå återremisserna kommer 
ordföranden fråga om kommunfullmäktige kan bifalla kommunstyrelsens förslag. 
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Kommunfullmäktige godkänner redovisad beslutsgång. 
  
Patrik Lindes förslag om återremiss och avslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
avslå Patrik Lindes förslag om återremiss. 
 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att avslå 
Nej-röst för att bifall 
  
Med 28 ja-röster och 20 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att avslå Patrik Lindes 
förslag. Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 4. 
  
Patrik Strömstens förslag om återremiss och avslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
avslå Patrik Strömstens förslag om återremiss. 
  
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att avslå 
Nej-röst för att bifalla 
  
Med 43 ja-röster och 5 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att avslå Patrik 
Strömstens förslag. Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 5. 
  
Kommunstyrelsens förslag 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan bifalla kommunstyrelsens förslag och finner 
att så sker. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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Voteringslista: § 164 
Ärende: Antagande av energi- och klimatplan för Härryda kommun,  2020KS166 
 
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   
Roger Nordman (M), ordförande X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Sven Karlsson (M), ledamot X   
Rickard Rosengren (M), ledamot X   
Gunnar Häggström (M), vice ordförande X   
Jan Andersson (M), ledamot X   
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot X   
Gun Wågsjö (C), ledamot X   
Fredrik Mossmark (C), ledamot X   
David Dinsdale (L), ledamot X   
Anders Halldén (L), ledamot X   
Anita Anger (L), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Jan Inge Forsberg (SP), ledamot X   
Cecilia Grebert Flatow (SP), ledamot X   
Lennart Winqvist (SP), ledamot X   
Steinar Walsö-Kanstad (KP), ledamot X   
Patrik Linde (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  
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  
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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   
Eva Karlsson (M), ersättare X   
Tony Wahl (C), ersättare X   
Erik Lagerström (L), ersättare X   
Inger Axelsson (KD), ersättare X   
Jan Gustavsson (KP), ersättare X   
Jonas Andersson (S), ersättare  X  
Varinder Bajwa (S), ersättare  X  
Rolf Vestman (S), ersättare  X  
Inga-Lill Hellgren (SD), ersättare  X  
Hans Lundquist (SD), ersättare  X  
Resultat 28 20 0 

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   
Roger Nordman (M), ordförande X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Sven Karlsson (M), ledamot X   
Rickard Rosengren (M), ledamot X   
Gunnar Häggström (M), vice ordförande X   
Jan Andersson (M), ledamot X   
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot X   
Gun Wågsjö (C), ledamot X   
Fredrik Mossmark (C), ledamot X   
David Dinsdale (L), ledamot X   
Anders Halldén (L), ledamot X   
Anita Anger (L), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Jan Inge Forsberg (SP), ledamot X   
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Cecilia Grebert Flatow (SP), ledamot X   
Lennart Winqvist (SP), ledamot X   
Steinar Walsö-Kanstad (KP), ledamot X   
Patrik Linde (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   
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   
Eva Karlsson (M), ersättare X   
Tony Wahl (C), ersättare X   
Erik Lagerström (L), ersättare X   
Inger Axelsson (KD), ersättare X   
Jan Gustavsson (KP), ersättare X   
Jonas Andersson (S), ersättare X   
Varinder Bajwa (S), ersättare X   
Rolf Vestman (S), ersättare X   
Inga-Lill Hellgren (SD), ersättare  X  
Hans Lundquist (SD), ersättare  X  
Resultat 43 5 0 
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Kommunfullmäktige 2021-09-16 

Vi vill lämna följande skriftliga reservation. 

Ärende 19: Energi- och klimatplan 

VI reserverar oss mot beslutet att antaga en ny Energi-och klimatplan. I den nya energi- och 
klimatplanen saknas det följande enligt de lagkrav som ställts i 1977:439 och SFS 2017:1031 

o Analys saknas hur kommunens verksamhet  påverkar miljön, hälsan och hushållningen med
mark och vatten och andra resurser

o Om en plan som upprättas enligt denna lag kan antas medföra en betydande miljöpåverkan
ska en strategisk miljöbedömning göras

Vidare saknas två viktiga områden enligt Agenda 2030: 

o Hållbar konsumtion och produktion
o Ekosystem och biologisk mångfald

I planen står det  att ”handlingsplan för hur förvaltningen ska bli fossilfri berörs inte i energi- och 
klimatplanen. Under utvecklingsområden används beskrivningen att ”kommunen kan” inte att 
kommunen ska. 

En plan som antas 2021 måste vara mer i framkant så att vi uppfyller Parisavtalet.  I den urvattnade 
plan som majoriteten drev igenom saknas helt hur kommunen skall bli koldioxidfri och hur vi ska 
hantera klimatpåverkan. 

Miljöpartiet de gröna i Härryda 

Roland Jonsson 

Marcus Berggren 

Ida Rosengren 

Marie Strid 

Bilaga 1 till kommunfullmäktiges protokoll 16 september 2021 § 164
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§ 165  Dnr 2021KS402 

Antagande av policy gällande alkohol och droger i Härryda kommun  
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige antar Policy gällande alkohol och droger i Härryda kommun. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Gällande Alkohol och drogpolicy för anställda i Härryda kommun fastställdes år 2015 och 
behöver uppdateras. Förvaltningen har tagit fram ett förslag på ny policy för alkohol och 
droger i Härryda kommun. 
  
I gällande policy framgår det att arbetsgivarens ambition är att erbjuda hjälp och behandling 
vid konstaterat missbruk. Förvaltningens förslag till ny policy är att chef ska agera enligt 
rutin, detta för att det först ska konstateras om medarbetaren är i behov av hjälp och 
behandling innan det erbjuds. Detta innebär att arbetsgivaren kan vidta arbetsrättslig åtgärd i 
de fall det handlar om droganvändning kopplad till misskötsamhet och inte en medicinsk 
problematik. Vid diagnostiserad problematik har arbetsgivaren ett rehabiliteringsansvar. 
  
I gällande policy framgår det att det inte är tillåtet att vara påverkad av alkohol eller droger 
under tjänstgöringstid. I förvaltningens förslag på ny policy föreslås att det inte heller ska vara 
tillåtet att vara påverkad av alkohol eller droger på arbetsplatsen, även om det är utanför 
arbetstid. Vidare föreslås nya policyn innehålla information om att användning av droger är 
förbjudet i lag och att användning av droger även utanför arbetstid kan leda till arbetsrättsliga 
konsekvenser. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 26 augusti 2021 § 265 
 Tjänsteskrivelse 9 augusti 2021 
 Policy gällande alkohol och droger i Härryda kommun, 9 augusti 2021 
 Alkohol och drogpolicy för anställda i Härryda kommun, fastställd av 

kommunstyrelsen den 5 januari 2015 §10. 
  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Patrik Nordgren (KD) föreslår med instämmande av Peter Arvidsson (SD) att 
kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen så att spelmissbruk läggs in i 
policyn. 
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Maria Kornevik Jakobsson (C) föreslår med instämmande av David Dinsdale (L) och Per 
Vorberg (M) att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
  

Beslutsgång   
Ordföranden redovisar att han först kommer att ställa Patrik Nordgrens förslag om återremiss 
mot att avgöra ärendet idag. Om kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag kommer 
ordföranden fråga om kommunfullmäktige kan bifalla kommunstyrelsens förslag. 
  
Patrik Nordgrens 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 37 ja-röster och 11 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att avgöra ärendet idag. Hur 
var och en röstade framgår av omröstningslista 6. 
  
Kommunstyrelsens förslag 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan bifalla kommunstyrelsens förslag och finner 
att så sker. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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Voteringslista: § 165 
Ärende: Antagande av policy gällande alkohol och droger i Härryda kommun,  2021KS402 
 
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   
Roger Nordman (M), ordförande X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Sven Karlsson (M), ledamot X   
Rickard Rosengren (M), ledamot X   
Gunnar Häggström (M), vice ordförande X   
Jan Andersson (M), ledamot X   
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   
Lennart Winqvist (SP), ledamot X   
Steinar Walsö-Kanstad (KP), ledamot X   
Patrik Linde (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   
Mats Werner (S), 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  
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   
Eva Karlsson (M), ersättare X   
Tony Wahl (C), ersättare X   
Erik Lagerström (L), ersättare X   
Jan Gustavsson (KP), ersättare X   
Jonas Andersson (S), ersättare X   
Varinder Bajwa (S), ersättare X   
Rolf Vestman (S), ersättare X   
Inga-Lill Hellgren (SD), ersättare  X  
Hans Lundquist (SD), ersättare  X  
Resultat 37 11 0 
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§ 166  Dnr 2021KS223 

Besvarande av interpellation till välfärdsnämndens ordförande -  
Vem äger IES?  
 

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. 
  
Välfärdsnämndens ordförande Maria Kornevik Jakobsson (C) besvarar interpellationen. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunfullmäktiges beslut 17 juni 2021 § 138, bordläggning 
 Kommunfullmäktiges beslut 20 maj 2021 § 113, bordläggning 
 Kommunfullmäktiges beslut 19 april 2021 § 77, remittering 

 

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

Besvarande av motion om Håll Sverige rent-dagen  
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 

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 17 juni 2021 § 139, bordläggning 
 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 
Lena Fredriksson (S) föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen. 
  

Beslutsgång 
Kommunstyrelsens förslag och Lena Fredrikssons förslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
bifalla kommunstyrelsens förslag. 
  
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
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Ja-röst för att bifalla kommunstyrelsens förslag 
Nej-röst för att bifalla Lena Fredrikssons förslag 
 
Med 28 ja-röster, 15 nej-röster och 5 som avstår bifaller kommunfullmäktige 
kommunstyrelsens förslag. Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 7. 
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-09-16  

 

Voteringslista: § 167 
Ärende: Besvarande av motion om Håll Sverige rent-dagen,  2020KS631 
 
Omröstningslista 7 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ledamot X   
Evalotta Liljenzin (M), ledamot X   
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Roger Nordman (M), ordförande X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Sven Karlsson (M), ledamot X   
Rickard Rosengren (M), ledamot X   
Gunnar Häggström (M), vice ordförande X   
Jan Andersson (M), ledamot X   
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   
Lennart Winqvist (SP), ledamot X   
Steinar Walsö-Kanstad (KP), ledamot X   
Patrik Linde (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  
Mats Werner (S), ledamot  X  
Bengt Andersson (V), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Marie Strid (MP), ledamot  X  

49 / 75



VOTERINGSLISTA 
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Sammanträdesdatum  
2021-09-16  

 

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   
Eva Karlsson (M), ersättare X   
Tony Wahl (C), ersättare X   
Erik Lagerström (L), ersättare X   
Jan Gustavsson (KP), ersättare X   
Jonas Andersson (S), ersättare  X  
Varinder Bajwa (S), ersättare  X  
Rolf Vestman (S), ersättare  X  
Inga-Lill Hellgren (SD), ersättare   X 
Hans Lundquist (SD), ersättare   X 
Resultat 28 15 5 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2021-09-16 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 168  Dnr 2020KS629 

Besvarande av motion om att införa ett hållbarhetspris i Härryda 
Kommun  
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
 

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 17 juni 2021 § 140, bordläggning 
 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 
Patrik Strömsten (SD) föreslår att kommunfullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag. 
  
Anders Halldén (L) föreslår att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
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Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslutsgång 
Kommunstyrelsens förslag och Patrik Strömstens förslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
bifalla kommunstyrelsens förslag. 
 

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

Sammanträdesdatum 
2021-09-16 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 169  Dnr 2020KS633 

Besvarande av motion om resursfördelning i kommunens skolor  
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med välfärdsnämnden och kommunstyrelsens 
förslag 
Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
 

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 17 juni 2021 § 141, bordläggning 
 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 
Jonas Andersson (S) föreslår att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
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Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag och finner att 
så sker. 
 

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

Besvarande av motion om hedersomnämnande Hållbarhet  
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
 

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 17 juni 2021 § 142, bordläggning 
 Kommunfullmäktiges beslut 20 maj 2021 § 118, bordläggning 
 Kommunstyrelsens beslut 2021 § 162 
 Tjänsteskrivelse 31 mars 2021 
 Motion om hedersomnämnande hållbarhet 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Patrik Linde (S) föreslår att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag och finner att 
så sker. 
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Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 171  Dnr 2021KS341 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande om exploatörsdrivna 
detaljplaner  
 

Sammanfattning av ärendet 
Lena Fredriksson (S) har skickat in en fråga till kommunstyrelsens ordförande angående 
exploatörsdrivna detaljplaner. 
  
Kommunstyrelsens ordföranden Per Vorberg (M) besvarar frågan.  
  

Beslutsunderlag 
 Kommunfullmäktiges beslut 17 juni 2021 § 143, bordläggning 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 172  Dnr 2021KS392 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande angående yttrande till 
Trafikverkets avseende samråd 3  
 

Sammanfattning av ärendet 
Roland Jonsson (MP) har skickat in en fråga till kommunstyrelsens ordförande angående 
yttrande till trafikverket avseende samråd 3. 
  
Kommunstyrelsens ordförande Per Vorberg (M) besvarar frågan. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunfullmäktiges beslut 17 juni 2021 § 144, bordläggning 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 173  Dnr 2021KS285 

Besvarande av interpellation till välfärdsnämndens ordförande om 
hjälp till utsatta kvinnor  
 

Sammanfattning av ärendet 
Ulla-Karin Johansson (S) har skickat in en interpellation till välfärdsnämndens ordförande om 
hjälp till utsatta kvinnor. 
  
Kommunfullmäktige medgav den 20 maj 2021 § 105 att interpellationen får ställas. 
  
Välfärdsnämndens ordförande Maria Kornevik Jakobsson (C) besvarar interpellationen. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunfullmäktiges beslut 17 juni 2021 § 145, bordläggning 
 Kommunfullmäktiges beslut 20 maj 2021 § 105, remittering 

  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 174  Dnr 2021KS322 

Besvarande av interpellation till välfärdsnämndens ordförande om 
besparingar i skolverksamheten  
 

Sammanfattning av ärendet 
Bengt Andersson (V) har skickat in en interpellation till välfärdsnämndens ordförande om 
besparingar i skolverksamheten. 
  
Kommunfullmäktige medgav den 20 maj 2021 § 105 att interpellationen får ställas. 
  
Välfärdsnämndens ordförande Maria Kornevik Jakobsson (C) besvarar interpellationen. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunfullmäktiges beslut 17 juni 2021 § 146, bordläggning 
 Kommunfullmäktiges beslut 20 maj 2021 § 105, remittering 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 175  Dnr 2020KS637 

Besvarande av motion om hedersomnämnande HBTQ  
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med välfärdsnämnden och kommunstyrelsens 
förslag 
Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 12 november 2020 § 222 att till välfärdsnämnden 
remittera motion från Gunilla Wathne (S), Oskar Sköld (S) och Ulla-Karin Johansson (S) om 
hedersomnämnande HBTQ. Motionärerna föreslår att ett hedersomnämnande gällande 
HBTQ-frågor till personal i kommunens verksamhet införs och att även detta utdelas den 17 
maj. 
  
Förvaltningen ställer sig positiv till att ett hedersomnämnande gällande HBTQ-frågor till 
personal i kommunens verksamhet införs och utdelas samma dag som HBTQ-priset. 
Förvaltningen anser att ett hedersomnämnande för HBTQ-frågor är ett bra sätt att 
uppmärksamma och uppmuntra personal som gör goda insatser inom området. Det innebär 
också en möjlighet att synliggöra frågan och visa på goda exempel även internt i 
förvaltningen. Förvaltningen föreslår bifall till motionen. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 27 maj 2021 § 202 
 Välfärdsnämndens beslut 28 april 2021 § 131 
 Tjänsteskrivelse 31 mars 2021  
 Motion om hedersomnämnande HBTQ 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 176  Dnr 2020KS666 

Besvarande av motion om att utreda en gång- och cykelväg mellan 
bostadsområdet Björröd och bostadsområdet Skällsjöås  
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
  

Reservation 
Patrik Linde (S), Jonas Andersson (S), Björn Magnusson (S), Siw Hallbert (S), Lena 
Fredriksson (S), Ulla-Karin Johansson (S), Robert Langholz (S), Varinder Bajwa (S), Rolf 
Vestman (S), Mats Werner (S), Roland Jonsson (MP), Steinar Walsö-Kanstad (KP), Jan 
Gustafsson (KP) och Inga-Lill Hellgren (SD) reserverar sig mot beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 10 december 2020 § 247 att till kommunstyrelsen 
remittera motion från Steinar Walsö-Kanstad (KP) om att utreda en gång- och cykelväg 
mellan bostadsområdet Björröd och bostadsområdet Skällsjöås. Motionären yrkar att 
kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utreda kostnader, konsekvenser och 
möjligheter att bygga en gång- och cykelväg mellan bostadsområdet Björröd och 
Skällsjöås samt belyser möjligheterna att ingå överenskommelser med Trafikverket om att 
bygga en gång- och cykelväg på sträckan.  
  
Sträckan utmed Eskilsbyvägen är inte en del av det framtida stomcykelnätet och kommunen 
har därför valt att prioritera andra sträckor i förslagen på regionala gång- och cykelvägar som 
bör byggas ut till Västra Götalandsregionen. Förvaltningen finner inte att det finns skäl att 
utreda möjligheter att bygga en gång- och cykelväg mellan bostadsområdet Björröd och 
Skällsjöås och föreslår att motionen avslås. 
  
Kommunstyrelsen bordlade ärendet den 29 april 2021 § 159. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 27 maj 2021 § 204 
 Tjänsteskrivelse 19 februari 2021 
 Motion om att utreda en gång- och cykelväg mellan bostadsområdet i Björröd och 

Skällsjöås 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Steinar Walsö-Kanstad (KP) föreslår med instämmande av Peter Arvidsson (SD) och Roland 
Jonsson (MP) att kommunfullmäktige bifaller motionen. 
  

Beslutsgång 
Kommunstyrelsens förslag och Steinar Walsö-Kanstads 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 Steinar Walsö-Kanstads förslag 
 
Med 24 ja-röster och 23 nej-röster bifaller kommunfullmäktige kommunstyrelsens förslag. 
Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 8. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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Voteringslista: § 176 
Ärende: Besvarande av motion om att utreda en gång- och cykelväg mellan bostadsområdet 
Björröd och bostadsområdet Skällsjöås,  2020KS666 
 
Omröstningslista 8 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ledamot X   
Evalotta Liljenzin (M), ledamot X   
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Roger Nordman (M), ordförande X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Sven Karlsson (M), ledamot X   
Rickard Rosengren (M), ledamot X   
Gunnar Häggström (M), vice ordförande X   
Jan Andersson (M), ledamot X   
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  
Lennart Winqvist (SP), ledamot X   
Steinar Walsö-Kanstad (KP), ledamot  X  
Patrik Linde (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  
Mats Werner (S), ledamot  X  
Bengt Andersson (V), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
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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   
Eva Karlsson (M), ersättare X   
Tony Wahl (C), ersättare X   
Erik Lagerström (L), ersättare X   
Jan Gustavsson (KP), ersättare  X  
Jonas Andersson (S), ersättare  X  
Varinder Bajwa (S), ersättare  X  
Rolf Vestman (S), ersättare  X  
Inga-Lill Hellgren (SD), ersättare  X  
Resultat 24 23 0 
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§ 177  Dnr 2020KS634 

Besvarande av motion om att gör Härryda till en Kranmärkt 
kommun  
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 12 november 2020 § 222 att till kommunstyrelsen 
remittera motion från Oskar Sköld (S), Lena Fredriksson (S) och Ulla-Karin Johansson (S) 
om att göra Härryda till en kranmärkt kommun. Motionärerna föreslår att förvaltningen ges i 
uppdrag att utreda förutsättningarna för att kranmärka hela eller delar av Härryda kommuns 
verksamhet. 
  
Förvaltningen gör bedömningen att en kranmärkning inte skulle ha någon större effekt då 
Härryda kommun till största del redan använder kranvatten i kommunens verksamheter. 
Kranmärkningen skulle innebära ökad administration för förvaltningen. Målet med minskad 
klimatpåverkan som kranmärkningen syftar till att uppnå uppfylls genom andra åtgärder som 
måltidsservice arbetar med. Förvaltningen bedömer sammantaget att frågan inte bör utredas 
ytterligare och föreslår att motionen avslås. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 27 maj 2021 § 203 
 Tjänsteskrivelse 27 april 2021 
 Motion om att göra Härryda till en kranmärkt kommun 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ulla-Karin Johansson (S) föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen. 
  
Peter Arvidsson (SD) föreslår med instämmande av David Dinsdale (L) att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
  

Beslutsgång 
Kommunstyrelsens förslag och Ulla-Karin Johanssons förslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
bifalla kommunstyrelsens förslag. 
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Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att bifalla kommunstyrelsens förslag 
Nej-röst för att bifalla Ulla-Karin Johanssons förslag 
 
Med 36 ja-röster och 11 nej-röster bifaller kommunfullmäktige kommunstyrelsens förslag. 
Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 9. 
  
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-09-16  

 

Voteringslista: § 177 
Ärende: Besvarande av motion om att gör Härryda till en Kranmärkt kommun,  2020KS634 
 
Omröstningslista 9 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ledamot X   
Evalotta Liljenzin (M), ledamot X   
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Roger Nordman (M), ordförande X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Sven Karlsson (M), ledamot X   
Rickard Rosengren (M), ledamot X   
Gunnar Häggström (M), vice ordförande X   
Jan Andersson (M), ledamot X   
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   
Lennart Winqvist (SP), ledamot X   
Steinar Walsö-Kanstad (KP), ledamot X   
Patrik Linde (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  
Mats Werner (S), ledamot  X  
Bengt Andersson (V), ledamot X   
Roland Jonsson (MP), ledamot X   
Marie Strid (MP), ledamot  X  
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VOTERINGSLISTA 
Kommunfullmäktige 

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-09-16  

 

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   
Eva Karlsson (M), ersättare X   
Tony Wahl (C), ersättare X   
Erik Lagerström (L), ersättare X   
Jan Gustavsson (KP), ersättare X   
Jonas Andersson (S), ersättare  X  
Varinder Bajwa (S), ersättare  X  
Rolf Vestman (S), ersättare  X  
Inga-Lill Hellgren (SD), ersättare X   
Resultat 36 11 0 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2021-09-16 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 178  Dnr 2020KS632 

Besvarande av motion om konkurrensutsättning av 
näringslivsenheten  
 
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 konkurrensutsätta 
näringslivsverksamheten. Motionärerna föreslår att näringslivsenheten konkurrensutsätts, då 
motionärerna gör antagandet att det finns möjligheter till besparingar i samband med detta. 
Motionärerna konstaterar att näringslivsenheten består av fem anställda med varierande 
uppdrag och anser att verksamheten är möjlig att konkurrensutsätta utan att det leder till sänkt 
kommunal service för kommunens invånare. 
  
Det finns inga formella hinder mot att konkurrensutsätta arbetet med näringslivsfrågor. 
Förvaltningens bedömning är dock att rollerna näringslivschef och företagslots ska vara i 
kommunens regi för att skapa bäst effekt och nytta. Uppdragen besöksnäringsutvecklare och 
platsutvecklare skulle kunna utföras av extern aktör eller i annan form, t.ex. genom mer 
tillfälliga konsultinsatser. Det ställer dock krav på resurssättning för beställarkompetens, 
ledning och uppföljning och skulle dessutom innebära avbräck i det nyligen uppbyggda 
arbetet kring Råda Säteri, besöksnäring och platsutveckling. Förvaltningen bedömer därmed 
att en konkurrensutsättning inte skulle tillföra nytta som står i relation till den insats som det 
skulle kräva att handla upp och ställa om delar av arbetet. 
  
Förvaltningens bedömning är sammantaget att det inte finns skäl att ompröva den 
organisationsform näringslivsenheten har idag. Det bedöms varken ändamålsenligt eller 
resurseffektivt att konkurrensutsätta verksamheten.  
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 26 augusti 2021 § 272 
 Tjänsteskrivelse 29 juni 2021 
 Motion om konkurrensutsättning av näringslivsenheten 

  

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

Sammanträdesdatum 
2021-09-16 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

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

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2021-09-16 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 179  Dnr 2021KS127 

Besvarande av motion om bevarande av skyddsvärd natur i Härryda 
kommun  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Den 6 april 2021 § 52 beslutade kommunfullmäktige att remittera motion om “Bevarande av 
skyddsvärd natur i Härryda kommun” från Roland Johansson (MP) och Marie strid (MP) till 
kommunstyrelsen. I motionen beskrivs att området som redovisas i planhandlingarna för 
Landvetter Södra är ett unikt skogsområde med mycket höga naturvärden som är orört sen en 
långt tid. Utifrån detta yrkar motionärerna att kommunfullmäktige ska inleda en förstudie för 
att utröna möjligheterna till att bilda en nationalpark som omfattar området som beskrivs i den 
fördjupade översiktsplanen för Landvetter Södra. Då en nationalpark både skulle motarbeta 
kommunens möjligheter att förverkliga ambitionen för Landvetter Södra och möjligheten för 
en ny järnväg mellan Göteborg och Borås bedömer förvaltningen att det inte är aktuellt att 
inleda en förstudie för att utröna möjligheten till att bilda en nationalpark. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 26 augusti 2021 § 270 
 Tjänsteskrivelse 1 juli 2021 
 Motion om att bevara skyddsvärd natur 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. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2021-09-16 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 180  Dnr 2020KS635 

Besvarande av motion om barnkonventionen som lag  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 12 november 2020 § 222 att till kommunstyrelsen 
remittera motion från Oskar Sköld (S) och Siw Hallbert (S) om barnkonventionen som lag. 
Motionärerna föreslår att förvaltningen ges i uppdrag att ta fram och redovisa för 
kommunfullmäktige hur den nya lagen avses implementeras i Härryda kommuns arbetssätt 
och beslutsprocesser.  
  
Förvaltningen redovisar i tjänsteskrivelsen det pågående arbetet med att implementera 
barnkonventionen i kommunens arbetssätt och beslutsprocesser. Förvaltningen bedömer att 
motionen därmed kan anses besvarad.  
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 26 augusti 2021 § 271 
 Tjänsteskrivelse 28 juni 2021 
 Motion om barnkonventionen som lag 

  

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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2021-09-16 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 181  Dnr 2021KS339 

Besvarande av interpellation till kommunstyrelsens ordförande om 
naturreservat vid Hårssjön och Rambo mosse  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Lena Fredriksson (S) har skickat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om 
naturreservat vid Hårssjön och Rambo mosse. 
  
Kommunfullmäktige medgav den 17 juni 2021 § 121 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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2021-09-16 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 182  Dnr 2021KS340 

Besvarande av interpellation till välfärdsnämndens ordförande om 
unga personers utsatthet i sociala medier  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ulla-Karin Johansson (S) har skickat in en interpellation till välfärdsnämndens ordförande om 
unga personers utsatthet i sociala medier. 
  
Kommunfullmäktige medgav den 17 juni 2021 § 121 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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