
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum 
2021-10-14 
 

 

 

Plats och tid Råda Rum kl. 18:00-22:14 
 

Beslutande ledamöter 
Per Vorberg (M) 
Grim Pedersen (M) 
Kersti Lagergren (M) 
Hans Larsson (M) 
Roger Nordman (M) (ordförande) 
Mikael Johannison (M) 
Sven Karlsson (M) 
Rickard Rosengren (M) 
Gunnar Häggström (M) (vice ordförande) 
Jan Andersson (M) 
Ulrika Nordenstam (M) 
Maria Kornevik Jakobsson (C) 
Gun Wågsjö (C) 
Fredrik Mossmark (C) 
David Dinsdale (L) 
Anders Halldén (L) 
Anita Anger (L) 
Håkan Eriksson (KD) 
Jan Inge Forsberg (SP) 
Cecilia Grebert Flatow (SP) 
Steinar Walsö-Kanstad (KP) 
Patrik Linde (S) 
Gunilla Wathne (S) 
Björn Magnusson (S) (2:e vice ordförande) 
Siw Hallbert (S) 
Lena Fredriksson (S) 
Ulla-Karin Johansson (S) 
Robert Langholz (S) 
Monica Bengtsson (S) 
Oskar Sköld (S) (kl 18.00-21.15) §§183-200 
Mats Werner (S) 
Kerstin Sandberg (V) 
Bengt Andersson (V) 
Roland Jonsson (MP) 
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Sammanträdesdatum 
2021-10-14 
 

 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    
 

Marie Strid (MP) 
Boris Leimar (SD) 
Patrik Strömsten (SD) 
Bengt Hellgren (SD) (kl 18.00-22.00) §§183-201 
Peter Arvidsson (SD) 
Inga-Lill Hellgren (SD) (kl 18.00-22.00) §§183-201 
Ingemar Lindblom (M)  ersätter Evalotta Liljenzin (M) 
Bengt Johansson (M)  ersätter Kristina Andrén (M) 
Elin Germgård (C) (kl 18.30-22.00) §§185-201 ersätter Ronny 
Sjöberg (C) 
Lars Magnus Frisk (L)  ersätter Ing-Marie Rydén Höök (L) 
Inger Axelsson (KD)  ersätter Patrik Nordgren (-) 
Martin Tengfjord (SP)  ersätter Lennart Winqvist (SP) 
Jan Gustavsson (KP)  ersätter Brita Dermark (KP) 
Jonas Andersson (S) §§201-202 ersätter Oskar Sköld (S) 
Ahmad Ahmadi (MP)  ersätter Marcus Berggren (MP) 
Christian Schmitt (MP) (kl 18.20-22.14) §§185-202 ersätter Ida 
Rosengren (MP) 
Danuta Wahlberg (SD) (kl 18.00-22.00) §§183-201 ersätter Calle 
Johansson (SD) 
Hans Lundquist (SD)  ersätter Anders Johansson (-) 
 
Ej tjänstgörande ersättare 
Eva Karlsson (M) 
Hengameh Mokhtari (M) 
Karin Wickman (M) (kl 18.00-20.00) §§183-196 
Jonas Andersson (S) §§183-200 
Varinder Bajwa (S) 
Rolf Vestman (S) 
Mustafa Jamil (S) 
Björn Mattsson (V) 
 
Övriga närvarande 
Peter Lönn (Kommundirektör) 
 
Utses att justera 
Anders Halldén 
Gunilla Wathne 
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2021-10-14 
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Justeringens plats och tid Kansliet, kommunhuset, 2021-10-21 12:00 

 

Protokollet omfattar §§183-202 

 

 

Sekreterare _________________________________________________ 
 Magdalena Lindberg 
 
Ordförande _________________________________________________ 
 Roger Nordman  
 
Justerande _________________________________________________ 
 Anders Halldén Gunilla Wathne 
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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 

2021-10-14 

2021-10-22 Datum då anslag 2021-11-15 
  tas ner  

Kommunhuset, bygglovsenheten 

 
___________________________________________________ 

Magdalena Lindberg 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2021-10-14 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

ÄRENDELISTA 
 

§ 183 Fastställande av dagordning 
§ 184 Information: Läget i näringslivet i Härryda kommun och Göteborgsregionen 
§ 185 Beslut från Länsstyrelsen angående fyllnadsval efter Natalija Löfgren (SD) som ledamot i 

kommunfullmäktige 
§ 186 Val av ledamot för KD till beredningen för demokratifrågor 
§ 187 Remittering av inkomna medborgarförslag 
§ 188 Remittering av inkomna motioner 
§ 189 Delgivning av välfärdsnämndens beslut med anledning av revisorernas granskning av 

välfärdsnämndens styrning och uppföljning av arbetsmarknadsenheten 
§ 190 Delgivning av välfärdsnämndens beslut med anledning av ekonomisk månadsuppföljning per 

juni 2021 
§ 191 Ärende för kommunfullmäktiges kännedom 
§ 192 Återremitterat ärende: Antagande av detaljplan för del av Råda 1:1 mfl Mölnlyckemotet i 

Mölnlycke, Härryda kommun 
§ 193 Upphävande av strategi för övertagande av enskilda vägar inom tätorter 
§ 194 Borgen för Härryda Vatten och Avfall AB 
§ 195 Antagande av Härryda kommuns mål och riktlinjer för arbetet med nationella minoriteters 

rättigheter 
§ 196 Ändring i taxa för tillståndsprövning enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva 

varor, LBE, och taxebestämmelser för tillsyn och tillstånd 
§ 197 Förlängning av uppdrag för den tillfälliga beredningen för demokratifrågor 
§ 198 Besvarande av motion om konkurrensutsättning av näringslivsenheten 
§ 199 Besvarande av motion om bevarande av skyddsvärd natur i Härryda kommun 
§ 200 Besvarande av motion om barnkonventionen som lag 
§ 201 Besvarande av interpellation till kommunstyrelsens ordförande Naturreservat vid Hårssjön 

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

sociala medier 
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§ 183 

Fastställande av dagordning 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer föredragningslistan med följande ändringar: 

 Ärende 4, val av ny ledamot för KD i beredningen för demokratifrågor tillkommer. 
 Ärende 6, utgår då inga interpellationer inkommit. 
 Ärende 21, utgår då inga frågor inkommit. 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 184 

Information: Läget i näringslivet i Härryda kommun och 
Göteborgsregionen 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Fredrik Ohlsson, näringslivschef i Härryda kommun och Patrik Andersson, VD för Business 
region Göteborg (BRG) informerar om läget i näringslivet i Härryda kommun och i regionen 
som helhet. Fredrik Ohlsson informerar också om näringslivsveckan som kommer äga rum 
den 14-22 oktober där extra fokus kommer läggas på näringslivsfrågor i kommunen. 
 

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

Beslut från Länsstyrelsen angående fyllnadsval efter Natalija 
Löfgren (SD) som ledamot i kommunfullmäktige  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige entledigade Natalija Löfgren (SD) som ledamot  i kommunfullmäktige 
den 16 september 2021 § 148. 
 
Länsstyrelsen beslutade den 27 september 2021 att utse Inga-Lill Hellgren (SD) som ny 
ledamot i kommunfullmäktige till och med den 14 oktober 2022. Ingen ny ersättare kunde 
utses. 
 

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

Val av ledamot för KD till beredningen för demokratifrågor  
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens förslag 
Kommunfullmäktige utser Håkan Eriksson (KD) som ledamot i beredningen för 
demokratifrågor.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 12 november 2020 § 210 att inrätta en tillfällig beredning 
för demokratifrågor. I ärendet framgår det att beredningen ska bestå av en representant från 
varje parti som finns representerat i kommunfullmäktige.  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 187 

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 2021KS534 
Från Pontus De Salareff Månsson om upprustning utav konstgräsplanen vid bostadsområdet 
vid Säteriet i Mölnlycke. 
  
Dnr 2021KS551 
Från Lena Brive om idrotts- och kulturbussen. 
  
Dnr 2021KS562 
Från Jennie Schäfer om syskons rätt till förskoletid. 
  
Dnr 2021KS580 
Från Johan Persson om om gångstråk vid Rådasjön. 
  
Dnr 2021KS581 
Från Jonathan Arnljung om förlängd gång- och cykelväg till Benareby 
  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 188 

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

Sammanfattning av ärendet 
Nedanstående motion har inkommit. 
  
Dnr 2021KS590 
Från Marie Strid (MP) och Roland Jonsson (MP) om att utreda möjligheten att bygga en 
solcellspark i Härryda kommun. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 189  Dnr 2021KS468 

Delgivning av välfärdsnämndens beslut med anledning av 
revisorernas granskning av välfärdsnämndens styrning och 
uppföljning av arbetsmarknadsenheten  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige delges välfärdsnämndens beslut med anledning av revisorernas 
granskning av välfärdsnämndens styrning och uppföljning av arbetsmarknadsenheten. Den 25 
augusti 2021 § 205 beslutade välfärdsnämnden att notera förvaltningens svar och godkänna de 
åtgärder som förvaltningen redovisat med anledning av revisorernas granskning. 
Välfärdsnämnden beslutade också att delge kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och 
kommunens revisorer beslutet. Den 23 september 2021 § 333 noterade kommunstyrelsen 
informationen.  
  
PwC (PricewaterhouseCoopers) har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en 
granskning av välfärdsnämndens styrning och uppföljning av arbetsmarknadsverksamheten. 
Rapporten kommer fram till bedömningen att välfärdsnämnden inte helt säkerställer en 
ändamålsenlig styrning och uppföljning av arbetet för att få individer som uppbär 
försörjningsstöd till egen försörjning. 
 
Kommunens revisorer lämnar utefter vad som framkommit i rapporten två rekommendationer 
och önskar svar på vilka åtgärder som kommer att tas. 
 
1. Se över målstyrningen av arbetsmarknadsverksamheten så att uppföljningen av de 
politiska inriktningarna kopplas till indikatorer som medger att de faktiska målen går 
att följa upp årligen och står i harmoni med de politiska inriktningarna. 
2. Gör en samlad uppföljning och bedömning av de två politiska inriktningarnas utfall 
för arbetsmarknadsverksamheten i delårs- och årsbokslut. 
  
Förvaltningens bedömning är att de rekommendationer som revisionsrapporten framför är 
antingen redan implementerade eller är inplanerade att vidtas inför verksamhetsåret 2022. 

 
Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens beslut 23 september 2021 § 333 
 Välfärdsnämndens beslut 25 augusti 2021 § 205 
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 Tjänsteskrivelse 17 juni 2021 
 Granskning av välfärdsnämndens styrning och uppföljning av arbetsmarknadsenheten 

7 juni 2021 
 

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

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

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige delges välfärdsnämndens ekonomiska månadsuppföljning per juni 2021. 
Den 25 augusti 2021 § 211 beslutade välfärdsnämnden att godkänna prognosen och att 
inte vidta ytterligare åtgärder. Kommunstyrelsen beslutade den 23 september 2021 § 332 att 
notera informationen.  
  
Välfärdsnämnden prognostiserar en positiv avvikelse om 25,2 mnkr. Socialtjänsten avviker 
positivt med 20,6 mnkr och utbildning, kultur och fritid med 4,6 mnkr. 
Prognosen för årets investeringar uppgår till 24,2 mnkr vilket innebär ett överskott om 3,5 
mnkr. 

 
Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens beslut 23 september 2021 § 332 
 Välfärdsnämndens beslut 25 augusti 2021 § 211 
 Tjänsteskrivelse 5 juli 2021 
 Månadsprognos per juni 2021 VFN 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 191 

Ärende för kommunfullmäktiges kännedom 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige delges följande: 
  

 Rapport om Värdeöverföringar från allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 2019  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 192  Dnr 2015KS531 

Återremitterat ärende: Antagande av detaljplan för del av Råda 1:1 
mfl Mölnlyckemotet i Mölnlycke, Härryda kommun  
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av Råda 1:1 m.fl. Mölnlyckemotet. 
  

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), Bengt Johansson (V) och Bengt Hellgren (SD) reserverar 
sig mot beslutet.  
  
Roland Jonsson (MP), Marie Strid (MP), Ahamd Ahmadi Daghdar (MP) och Christian 
Schmitt (MP) reserverar sig skriftligt i bilaga 1. 
  
Peter Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet och meddelar att han avser komma in med 
en skriftlig reservation före justeringen. Vid justeringen av protokollet finns ingen skriftlig 
reservation från Peter Arvidsson. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Den 16 september 2021 § 160 beslutade kommunfullmäktige med stöd av en minoritet att 
återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att göra en miljökonsekvensbeskrivning. 
Kommunstyrelsen behandlade återremissen den 23 september 2021 § 313 och beslutade då att 
föreslå att kommunfullmäktige  antar detaljplan för del av Råda 1:1 m.fl. Mölnlyckemotet. 
  
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. 
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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 23 september 2021 § 313 
 Ordförandens förslag till beslut 23 september 2021, inför kommunstyrelsens 

sammanträde 
 Kommunfullmäktiges beslut 16 september 2021 § 160 
 Kommunstyrelsens beslut 26 augusti 2021 § 263 
 Tjänsteskrivelse 1 juli 2021 
 Plankarta 
 Planbeskrivning 
 Illustrationskarta 
 Granskningsutlåtande 
 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 där alternativ utreds samt tydligare ekonomisk bedömning såväl som risk- 
och konsekvensanalys utförs. I andra hand föreslår han att kommunfullmäktige avslår 
kommunstyrelsens förslag. 
  
Per Vorberg (M) föreslår 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. 
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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 Roland Jonssons förslag 
Nej-röst för att bifalla Roland Jonssons förslag 
  
Med 28 ja-röster och 23 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att avslå Roland Jonssons 
förslag. Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 1. 
  
Peter Arvidssons förslag om återremiss och avslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
avslå Peter Arvidssons förslag om återremiss. 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att avslå Peter Arvidssons förslag 
Nej-röst för att bifalla Peter Arvidssons förslag 
  
Med 31 ja-röster, 8 nej-röster och 12 som avstår beslutar kommunfullmäktige att avslå Peter 
Arvidssons förslag. Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 2. 
  
Kommunstyrelsens förslag och avslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
bifalla kommunstyrelsens förslag. 
  
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att bifalla kommunstyrelsens förslag  
Nej-röst för att avslå kommunstyrelsens förslag 
  
Med 28 ja-röster, 22 nej-röster och 1 som avstår beslutar kommunfullmäktige att bifalla 
kommunstyrelsens förslag. Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 3. 
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-10-14  

 

Voteringslista: § 192 
Ärende: Återremitterat ärende: Antagande av detaljplan för del av Råda 1:1 mfl 
Mölnlyckemotet i Mölnlycke, Härryda kommun,  2015KS531 
 
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   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Sven Karlsson (M), ledamot X   
Rickard Rosengren (M), ledamot X   
Gunnar Häggström (M), vice ordförande X   
Jan Andersson (M), ledamot X   
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X   
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot X   
Gun Wågsjö (C), ledamot X   
Fredrik Mossmark (C), ledamot X   
David Dinsdale (L), ledamot X   
Anders Halldén (L), ledamot X   
Anita Anger (L), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
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  
Mats Werner (S), ledamot  X  
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VOTERINGSLISTA 
Kommunfullmäktige 

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-10-14  

 

Kerstin Sandberg (V), ledamot  X  
Bengt Andersson (V), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Marie Strid (MP), ledamot  X  
Boris Leimar (SD), ledamot  X  
Patrik Strömsten (SD), ledamot  X  
Bengt Hellgren (SD), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Inga-Lill Hellgren (SD), ledamot  X  
Ingemar Lindblom (M), ersättare X   
Bengt Johansson (M), ersättare X   
Elin Germgård (C), ersättare X   
Lars Magnus Frisk (L), ersättare X   
Inger Axelsson (KD), ersättare X   
Martin Tengfjord (SP), ersättare X   
Jan Gustavsson (KP), ersättare X   
Ahmad Ahmadi (MP), ersättare  X  
Christian Schmitt (MP), ersättare  X  
Danuta Wahlberg (SD), ersättare  X  
Hans Lundquist (SD), ersättare  X  
Resultat 28 23 0 

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   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Sven Karlsson (M), ledamot X   
Rickard Rosengren (M), ledamot X   
Gunnar Häggström (M), vice ordförande X   
Jan Andersson (M), ledamot X   
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X   
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot X   
Gun Wågsjö (C), ledamot X   
Fredrik Mossmark (C), ledamot X   
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VOTERINGSLISTA 
Kommunfullmäktige 

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-10-14  

 

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   
Steinar Walsö-Kanstad (KP), ledamot X   
Patrik Linde (S), ledamot   X 
Gunilla Wathne (S), ledamot   X 
Björn Magnusson (S), 2:e vice ordförande X   
Siw Hallbert (S), ledamot   X 
Lena Fredriksson (S), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot   X 
Robert Langholz (S), ledamot X   
Monica Bengtsson (S), ledamot   X 
Oskar Sköld (S), ledamot   X 
Mats Werner (S), ledamot   X 
Kerstin Sandberg (V), ledamot  X  
Bengt Andersson (V), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot   X 
Marie Strid (MP), ledamot   X 
Boris Leimar (SD), ledamot  X  
Patrik Strömsten (SD), ledamot  X  
Bengt Hellgren (SD), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Inga-Lill Hellgren (SD), ledamot  X  
Ingemar Lindblom (M), ersättare X   
Bengt Johansson (M), ersättare X   
Elin Germgård (C), ersättare X   
Lars Magnus Frisk (L), ersättare X   
Inger Axelsson (KD), ersättare X   
Martin Tengfjord (SP), ersättare X   
Jan Gustavsson (KP), ersättare X   
Ahmad Ahmadi (MP), ersättare   X 
Christian Schmitt (MP), ersättare   X 
Danuta Wahlberg (SD), ersättare   X 
Hans Lundquist (SD), ersättare  X  
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VOTERINGSLISTA 
Kommunfullmäktige 

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-10-14  

 

Resultat 31 8 12 

Omröstningslista 3 

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   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Sven Karlsson (M), ledamot X   
Rickard Rosengren (M), ledamot X   
Gunnar Häggström (M), vice ordförande X   
Jan Andersson (M), ledamot X   
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X   
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot X   
Gun Wågsjö (C), ledamot X   
Fredrik Mossmark (C), ledamot X   
David Dinsdale (L), ledamot X   
Anders Halldén (L), ledamot X   
Anita Anger (L), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
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  
Mats Werner (S), ledamot  X  
Kerstin Sandberg (V), ledamot  X  
Bengt Andersson (V), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
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VOTERINGSLISTA 
Kommunfullmäktige 

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-10-14  

 

Marie Strid (MP), ledamot  X  
Boris Leimar (SD), ledamot  X  
Patrik Strömsten (SD), ledamot  X  
Bengt Hellgren (SD), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Inga-Lill Hellgren (SD), ledamot  X  
Ingemar Lindblom (M), ersättare X   
Bengt Johansson (M), ersättare X   
Elin Germgård (C), ersättare X   
Lars Magnus Frisk (L), ersättare X   
Inger Axelsson (KD), ersättare X   
Martin Tengfjord (SP), ersättare X   
Jan Gustavsson (KP), ersättare X   
Ahmad Ahmadi (MP), ersättare  X  
Christian Schmitt (MP), ersättare  X  
Danuta Wahlberg (SD), ersättare  X  
Hans Lundquist (SD), ersättare  X  
Resultat 28 22 1 
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Kommunfullmäktige 2021-10-14 

Vi vill lämna följande skriftliga reservation. 

Ärende 10, detaljplan Råda 1:1 Mölnlyckemotet 

Vi reserverar oss mot beslutet att inte återemittera ärendet till förvaltningen att ta fram en 
miljökonsekvensbeskrivning för området.  

Vi reserverar oss även för beslutet att anta detaljplanen. Området för detaljplanen ligger i direkt 
anslutning till Rådasjöns naturreservat med rödlistade arter och är även ett riksintresse för friluftsliv. 
Inom området finns även delar med höga naturvärden.  

Miljöpartiet de gröna i Härryda 

Roland Jonsson 

Marie strid 

Ahmad Ahmadi 

Christian Schmitt 

Bilaga 1 till kommunfullmäktiges protokoll den 14 oktober 2021 § 192.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2021-10-14 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 193  Dnr 2021KS255 

Upphävande av strategi för övertagande av enskilda vägar inom 
tätorter  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen för att genomföra en 
konsekvensanalys. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 31 mars 2021 § 142 att ge förvaltningen i uppdrag att göra 
en översyn av strategi för övertagande av enskilda vägar inom tätorter, antagen av 
kommunfullmäktige den 30 januari 2012 § 3. 
  
Sedan antagandet av strategin har endast tre detaljplaner för övertagande av vägar inom 
strategin antagits. Ett succesivt övertagande av enskilda vägar inom tätbebyggt område med 
kommunen som huvudman har visat sig resurskrävande och komplext. Utifrån gjord översyn 
med den nya bedömningen av resursbehovet som krävs för fortsatt arbete med övertagande av 
vägarna enligt strategin, gör förvaltningen bedömningen att det inte är försvarbart att arbeta 
vidare med frågan enligt strategin i nuvarande form. Därför föreslås att strategin i sin 
nuvarande form upphävs.   
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 23 september 2021 § 315 
 Tjänsteskrivelse 18 augusti 2021  
 Strategi för övertagande av enskilda vägar inom tätorter 
 Bilaga översyn av strategi för övertagande av enskilda vägar inom tätorter 
 Publikation 2010:03 Frågeställningar kring enskild väghållning i Härryda kommuns 

större tätorter - kortversion 
 Publikation 2010:04 Frågeställningar kring enskild väghållning i Härryda kommuns 

större tätorter 
 Kommunfullmäktiges beslut den 30 januari 2012 § 3 
 Kommunstyrelsens beslut den 20 november 2017 § 341 
 Kommunstyrelsens beslut den 29 augusti 2019 § 214 
 Kommunstyrelsens beslut den 31 mars 2021 § 142 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2021-10-14 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Förslag till beslut på sammanträdet   
Patrik Linde (S) föreslår med instämmande av Roland Jonsson (MP) och Mats Werner (S) att 
kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen för att göra 
en konsekvensanalys. 
  
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av David Dinsdale (L) och Håkan Eriksson (KD) 
att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

 
Beslutsgång   
Ordföranden redovisar att han först kommer att ställa Patrik Lindes förslag om återremiss mot 
avgörande idag. Om kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag kommer 
ordföranden fråga om kommunfullmäktige kan bifalla kommunstyrelsens förslag. 
  
Patrik Lindes förslag om återremiss och avgörande idag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
avgöra ärendet idag. 
  
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att avgöra ärendet idag 
Nej-röst för att återremittera ärendet 
  
Med 31 ja-röster och 20 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att återremittera ärendet till 
kommunstyrelsen enligt Patrik Lindes förslag. Ärendet har återremitterats, med stöd av 5 kap. 
50 § kommunallagen, eftersom minst en tredjedel av kommunfullmäktiges ledamöter röstade 
för det. Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 4. 
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-10-14  

 

Voteringslista: § 193 
Ärende: Upphävande av strategi för övertagande av enskilda vägar inom tätorter,  
2021KS255 
 
Omröstningslista 4 

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   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Sven Karlsson (M), ledamot X   
Rickard Rosengren (M), ledamot X   
Gunnar Häggström (M), vice ordförande X   
Jan Andersson (M), ledamot X   
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X   
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot X   
Gun Wågsjö (C), ledamot X   
Fredrik Mossmark (C), ledamot X   
David Dinsdale (L), ledamot X   
Anders Halldén (L), ledamot X   
Anita Anger (L), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
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  
Mats Werner (S), ledamot  X  
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VOTERINGSLISTA 
Kommunfullmäktige 

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-10-14  

 

Kerstin Sandberg (V), ledamot  X  
Bengt Andersson (V), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Marie Strid (MP), ledamot  X  
Boris Leimar (SD), ledamot X   
Patrik Strömsten (SD), ledamot X   
Bengt Hellgren (SD), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot X   
Inga-Lill Hellgren (SD), ledamot  X  
Ingemar Lindblom (M), ersättare X   
Bengt Johansson (M), ersättare X   
Elin Germgård (C), ersättare X   
Lars Magnus Frisk (L), ersättare X   
Inger Axelsson (KD), ersättare X   
Martin Tengfjord (SP), ersättare X   
Jan Gustavsson (KP), ersättare X   
Ahmad Ahmadi (MP), ersättare  X  
Christian Schmitt (MP), ersättare  X  
Danuta Wahlberg (SD), ersättare  X  
Hans Lundquist (SD), ersättare  X  
Resultat 31 20 0 

28 / 47



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2021-10-14 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 194  Dnr 2020KS614 

Borgen för Härryda Vatten och Avfall AB  
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Härryda Vatten och 
Avfall AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 500 mnkr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 10 december 2020 § 238 att bevilja Härryda Vatten och 
Avfall borgen med maximalt 400 mnkr, för upptagande av lån. 
  
I samband med diskussion med Kommuninvest om att bolaget ska överta lån som är tecknade 
av kommunen har det framkommit att, den av förvaltningen föreslagna, beslutsformuleringen 
inte är tillräcklig. Beslutsformuleringen avser ”enkel borgen”. Det Kommuninvest behöver för 
ett gäldenärsbyte är en proprieborgen, dvs att kommunen går i borgen ”så som för egen 
skuld”. Innebörden av det är att Härryda Kommun går in och täcker räntekostnader och 
skulden om inte bolaget betalar. 
  
För att ett övertagande av lån ska kunna ske behöver följaktligen ett nytt beslut tas av 
kommunfullmäktige. 
  
Förvaltningen gör, efter samråd med bolaget, bedömningen att det nu är motiverat med en 
högre borgen, än den tidigare beslutade. Orsaken är bolagets utgifter i samband med 
investeringen i nytt vattenverk. Sannolikt kommer ytterligare finansiering att behövas under 
år 2022 och i det fallet kommer kommunfullmäktige att få ta ställning till en ytterligare 
utökad borgen. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 23 september 2021 § 317 
 Tjänsteskrivelse 20 augusti 2021 

  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Patrik Strömsten (SD) föreslår att kommunfullmäktige återremitterar ärendet till 
kommunstyrelsen för att utreda slutlig kostnad före beslut.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2021-10-14 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av David Dinsdale (L) 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. 
  
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, 7 nej-röster och 1 som avstår beslutar kommunfullmäktige att avgöra 
ärendet idag. Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 5. 
  
Kommunstyrelsens förslag 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag och finner att 
så sker. 
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-10-14  

 

Voteringslista: § 194 
Ärende: Borgen för Härryda Vatten och Avfall AB,  2020KS614 
 
Omröstningslista 5 

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   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Sven Karlsson (M), ledamot X   
Rickard Rosengren (M), ledamot X   
Gunnar Häggström (M), vice ordförande X   
Jan Andersson (M), ledamot X   
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X   
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot X   
Gun Wågsjö (C), ledamot X   
Fredrik Mossmark (C), ledamot X   
David Dinsdale (L), ledamot X   
Anders Halldén (L), ledamot X   
Anita Anger (L), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
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   
Mats Werner (S), ledamot X   
Kerstin Sandberg (V), ledamot X   
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VOTERINGSLISTA 
Kommunfullmäktige 

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-10-14  

 

Bengt Andersson (V), ledamot X   
Roland Jonsson (MP), ledamot X   
Marie Strid (MP), ledamot X   
Boris Leimar (SD), ledamot   X 
Patrik Strömsten (SD), ledamot  X  
Bengt Hellgren (SD), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Inga-Lill Hellgren (SD), ledamot  X  
Ingemar Lindblom (M), ersättare X   
Bengt Johansson (M), ersättare X   
Elin Germgård (C), ersättare X   
Lars Magnus Frisk (L), ersättare X   
Inger Axelsson (KD), ersättare X   
Martin Tengfjord (SP), ersättare X   
Jan Gustavsson (KP), ersättare X   
Ahmad Ahmadi (MP), ersättare X   
Christian Schmitt (MP), ersättare X   
Danuta Wahlberg (SD), ersättare  X  
Hans Lundquist (SD), ersättare  X  
Resultat 43 7 1 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2021-10-14 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 195  Dnr 2021KS481 

Antagande av Härryda kommuns mål och riktlinjer för arbetet med 
nationella minoriteters rättigheter  
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige antar Härryda kommuns mål och riktlinjer för arbetet med nationella 
minoriteters rättigheter. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk (minoritetslagen) trädde i 
kraft 2010 och innebär bland annat att minoritetsspråken ska skyddas och främjas, att de 
nationella minoriteterna ska kunna behålla och utveckla sin kultur i Sverige samt att 
förvaltningsmyndigheter ska informera nationella minoriteter om deras rättigheter. Alla 
kommuner och myndigheter i Sverige ska följa de allmänna bestämmelser som följer av 
minoritetslagstiftningen. 
  
Från den 1 januari 2019 reviderades lagen så att rättigheter och skyldigheter stärktes 
ytterligare. Kommunerna och regionerna är t.ex. skyldiga att anta mål och riktlinjer för sitt 
minoritetspolitiska arbete och dessa ska på begäran kunna lämnas ut till den myndighet som 
har uppföljningsansvar för lagen. 
  
Förvaltningen har utifrån rådande lagstiftning tagit fram ett förslag till mål och riktlinjer för 
arbetet med nationella minoriteters rättigheter i Härryda kommun. Härryda kommun arbetar i 
dagsläget redan med flertalet områden för att stärka nationella minoriteters rättigheter. De 
utvecklingsområden som förvaltningen har identifierat är att tydligare informera om 
nationella minoriteters rättigheter samt att möjliggöra för samråd genom strukturerad dialog i 
de frågor som berör de nationella minoriteterna.  
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 23 september 2021 § 314 
 Tjänsteskrivelse 4 augusti 2021 
 Härryda kommuns mål och riktlinjer för arbetet med nationella minoriteters rättigheter  
 Lagstiftningen i korthet 

 

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

Sammanträdesdatum 
2021-10-14 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 196  Dnr 2021KS506 

Ändring i taxa för tillståndsprövning enligt lag (2010:1011) om 
brandfarliga och explosiva varor, LBE, och taxebestämmelser för 
tillsyn och tillstånd  
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att ändra i taxan för tillståndsprövning enligt lag (2010:1011) 
om brandfarliga och explosiva varor, LBE, på så sätt att p. 12 ska ha följande formulering: 
  
”12a. Godkännande av föreståndare i en verksamhet med explosiva varor 2910 kr” 
  
”12b. Godkännande av deltagare i en verksamhet med explosiva varor.  
1–5 deltagare 1 164 kr  
6–10 deltagare 2 328 kr, 
11 deltagare eller fler 3 492 kr”  
  
Kommunfullmäktige beslutar att ändra i taxebestämmelserna för tillsyn och tillstånd i 1 § 3 st. 
3 p. under rubriken LBE till följande formulering:  
  
”Godkännande av föreståndare och deltagare”. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Från den 1 augusti 2021 gäller vissa ändringar i LBE och i förordningen om brandfarliga och 
explosiva varor (FBE). Nu gäller ökade krav på kontroll och lämplighetsprövning av personer 
som har tillgång till explosiva varor i tillståndspliktiga verksamheter eller som har betydande 
inflytande i sådana verksamheter. Ändringarna innebär bland annat krav på anmälan, 
lämplighetsprövning och godkännande av personer som i tillståndspliktig verksamhet avses få 
delta i hantering, överföring, import och export av explosiva varor. Tidigare har krav på 
godkännande endast gällt för föreståndare för denna typ av verksamhet. 
  
Mot bakgrund av ändringen i LBE finns behov av att ändra i taxan för tillståndsprövning 
LBE, punkt 12, samt i 1 § i tillhörande taxebestämmelser. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 23 september 2021 § 316 
 Tjänsteskrivelse 3 september 2021  
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 Taxa för tillståndsprövning enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva 
varor, LBE, i gällande lydelse 

 Taxebestämmelser för tillsyn och tillstånd, i gällande lydelse 
 Förbundsstyrelsens beslut RSG 2 september 2021 § 73 
 Tjänsteutlåtande RSG 

 

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

Förlängning av uppdrag för den tillfälliga beredningen för 
demokratifrågor  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 
 

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 samt göra en översyn av nuvarande arvodesreglemente inför mandatperioden 
2022-2026. I ärendet redovisades att beredningens arbete och rekommendationer skulle 
slutredovisas på fullmäktige i november 2021. 
  
Beredningens uppdrag förtydligades genom kommunfullmäktiges beslut den 16 september 
2021 § 163 där beredningen fick i uppdrag att även lämna förslag på förändringar av den 
politiska organisationen samt arvodesreglementet. 
  
Kommunfullmäktiges presidium beslutade den 27 september 2021, i samråd med 
beredningens presidium, att föreslå att kommunfullmäktige förlänger beredningens uppdrag 
till den 31 mars 2022. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 23 september 2021 § 346 
 Skrivelse 28 september 2021 
 Kommunfullmäktiges beslut 12 november 2020 § 210, inrättande av en tillfällig 

beredning för demokratifrågor 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Roger Nordman (M) föreslår med instämmande av Sven Karlsson (M) att 
kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 
  

Ajournering 
Sammanträdet ajournerades kl 19.42-20.08 samt kl 20.10-20.14. 
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Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan bordlägga ärendet och finner att så sker. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 198  Dnr 2020KS632 

Besvarande av motion om konkurrensutsättning av 
näringslivsenheten  
 
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 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 
 Kommunfullmäktiges beslut 16 september 2021 § 178, bordläggning 
 Kommunstyrelsens beslut 26 augusti 2021 § 272 
 Tjänsteskrivelse 29 juni 2021 
 Motion om konkurrensutsättning av näringslivsenheten 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Robert Langholz (S) föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen. 
  
Sven Karlsson (SD) föreslår med instämmande av David Dinsdale (L), Patrik Strömsten (SD), 
Per Vorberg (M), Maria Kornevik Jakobsson (C), Martin Tengfjord (SP) och Håkan Eriksson 
(KD) att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
  

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

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 199  Dnr 2021KS127 

Besvarande av motion om bevarande av skyddsvärd natur i Härryda 
kommun  
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 

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 
 Kommunfullmäktiges beslut 16 september 2021 § 179, bordläggning 
 Kommunstyrelsens beslut 26 augusti 2021 § 270 
 Tjänsteskrivelse 1 juli 2021 
 Motion om att bevara skyddsvärd natur i Härryda kommun 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Roland Jonsson (MP) föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen. 
  
Håkan Eriksson (KD) föreslår att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
  

Beslutsgång 
Kommunstyrelsens förslag och Roland Jonssons 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 Roland Jonssons förslag 
  
Med 36 ja-röster, 4 nej-röster och 11 som avstår bifaller kommunfullmäktige 
kommunstyrelsens förslag. Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 6. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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Voteringslista: § 199 
Ärende: Besvarande av motion om bevarande av skyddsvärd natur i Härryda kommun,  
2021KS127 
 
Omröstningslista 6 

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   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Sven Karlsson (M), ledamot X   
Rickard Rosengren (M), ledamot X   
Gunnar Häggström (M), vice ordförande X   
Jan Andersson (M), ledamot X   
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X   
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot X   
Gun Wågsjö (C), ledamot X   
Fredrik Mossmark (C), ledamot X   
David Dinsdale (L), ledamot X   
Anders Halldén (L), ledamot X   
Anita Anger (L), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
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   
Mats Werner (S), ledamot   X 
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Kerstin Sandberg (V), ledamot X   
Bengt Andersson (V), ledamot X   
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Marie Strid (MP), ledamot  X  
Boris Leimar (SD), ledamot   X 
Patrik Strömsten (SD), ledamot   X 
Bengt Hellgren (SD), ledamot   X 
Peter Arvidsson (SD), ledamot   X 
Inga-Lill Hellgren (SD), ledamot   X 
Ingemar Lindblom (M), ersättare X   
Bengt Johansson (M), ersättare X   
Elin Germgård (C), ersättare X   
Lars Magnus Frisk (L), ersättare X   
Inger Axelsson (KD), ersättare X   
Martin Tengfjord (SP), ersättare X   
Jan Gustavsson (KP), ersättare   X 
Ahmad Ahmadi (MP), ersättare  X  
Christian Schmitt (MP), ersättare  X  
Danuta Wahlberg (SD), ersättare   X 
Hans Lundquist (SD), ersättare   X 
Resultat 36 4 11 
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§ 200  Dnr 2020KS635 

Besvarande av motion om barnkonventionen som lag  
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 
 

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 
 Kommunfullmäktiges beslut 16 september 2021 § 180, bordläggning 
 Kommunstyrelsens beslut 26 augusti 2021 § 271 
 Tjänsteskrivelse 28 juni 2021 
 Motion om barnkonventionen som lag 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 201  Dnr 2021KS339 

Besvarande av interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
Naturreservat vid Hårssjön och Rambo mosse  
 

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. 
  
Kommunstyrelsens ordförande Per Vorberg (M) besvarar interpellationen. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunfullmäktiges beslut 16 september 2021 § 181, bordläggning 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 202  Dnr 2021KS340 

Besvarande av interpellation till välfärdsnämndens ordförande om 
unga personers utsatthet i sociala medier  
 

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

Beslutsunderlag 
 Kommunfullmäktiges beslut 16 september 2021 § 182, bordläggning 

 

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