
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum 
2021-11-11 
 

 

 

Plats och tid Råda Rum kl. 18:00-22:10 
 

Beslutande ledamöter 
Per Vorberg (M) 
Evalotta Liljenzin (M) 
Grim Pedersen (M) 
Kersti Lagergren (M) 
Hans Larsson (M) 
Roger Nordman (M) (ordförande) 
Sven Karlsson (M) 
Rickard Rosengren (M) 
Gunnar Häggström (M) (vice ordförande) 
Ulrika Nordenstam (M) 
Maria Kornevik Jakobsson (C) 
Gun Wågsjö (C) (kl 18.35-22.10) §§205-228 
Fredrik Mossmark (C) 
David Dinsdale (L) 
Anders Halldén (L) 
Anita Anger (L) 
Patrik Nordgren (-) 
Håkan Eriksson (KD) 
Cecilia Grebert Flatow (SP) 
Lennart Winqvist (SP) 
Brita Dermark (KP) (kl 18.00-20.15) §§203-217 
Steinar Walsö-Kanstad (KP) 
Patrik Linde (S) 
Björn Magnusson (S) (2:e vice ordförande) 
Siw Hallbert (S) 
Lena Fredriksson (S) 
Ulla-Karin Johansson (S) 
Robert Langholz (S) 
Mats Werner (S) 
Kerstin Sandberg (V) 
Bengt Andersson (V) 
Roland Jonsson (MP) 
Marie Strid (MP) 
Marcus Berggren (MP) 
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Ida Rosengren (MP) (kl 18.05-22-10) §§204-228 
Boris Leimar (SD) 
Patrik Strömsten (SD) 
Bengt Hellgren (SD) 
Peter Arvidsson (SD) 
Inga-Lill Hellgren (SD) 
Ingemar Lindblom (M)  ersätter Mikael Johannison (M) 
Bengt Johansson (M)  ersätter Kristina Andrén (M) 
Eva Karlsson (M)  ersätter Jan Andersson (M) 
Tony Wahl (C)  ersätter Ronny Sjöberg (C) 
Elin Germgård (C) §§203-204 ersätter Gun Wågsjö (C) 
Lars Magnus Frisk (L)  ersätter Ing-Marie Rydén Höök (L) 
Martin Tengfjord (SP)  ersätter Jan Inge Forsberg (SP) 
Jan Gustavsson (KP) §§218-228 ersätter Brita Dermark (KP) 
Jonas Andersson (S)  ersätter Gunilla Wathne (S) 
Rolf Vestman (S)  ersätter Monica Bengtsson (S) 
Mustafa Jamil (S)  ersätter Oskar Sköld (S) 
Ahmad Ahmadi (MP) §203 ersätter Ida Rosengren (MP) 
 
Ej tjänstgörande ersättare 
Hengameh Mokhtari (M) 
Anders Norlin (M) 
Elin Germgård (C) §§205-228 
Erik Lagerström (L) 
Inger Axelsson (KD) 
Jan Gustavsson (KP) §§203-217 
Björn Mattsson (V) 
Åsa Garberg (V) (kl 18.00-22.00) §§203-227 
Ahmad Ahmadi (MP) §§204-228 
 
Övriga närvarande 
Bo Ekström (ekonomichef) 
 
Utses att justera 
Fredrik Mossmark 
Steinar Walsö Kanstad 
 

Justeringens plats och tid Kansliet, kommunhuset, 2021-11-18 15:30 
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Protokollet omfattar §§203-228 

 

 

Sekreterare _________________________________________________ 
 Magdalena Lindberg 
 
Ordförande _________________________________________________ 
 Roger Nordman  
 
Justerande _________________________________________________ 
 Fredrik Mossmark Steinar Walsö Kanstad 
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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 

2021-11-11 

2021-11-19 Datum då anslag 2021-12-13 
  tas ner  

Kansliet, kommunhuset 

 
___________________________________________________ 

Magdalena Lindberg 
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ÄRENDELISTA 
 

§ 203 Fastställande av dagordning 
§ 204 Allmänhetens frågestund 
§ 205 Information från revisorerna 
§ 206 Information om delårsbokslut och bokslutsprognos 
§ 207 Avsägelse från Patrik Nordgren (-) som ersättare i Göteborgsregionens förbundsfullmäktige, 

samt fyllnadsval 
§ 208 Avsägelse från Patrik Nordgren (-) som ledamot i beredningen för demokratifrågor 
§ 209 Fyllnadsval efter Adam Garnemark (M) som ledamot i valnämnden 
§ 210 Avsägelse från Peter Ljunggren (SD) som ersättare i välfärdsnämnden 
§ 211 Remittering av inkomna medborgarförslag 
§ 212 Remittering av inkomna interpellationer 
§ 213 Delgivning av kommunstyrelsens beslut med anledning av verksamhetsberättelse per delår 

och prognos för helåret 2021 
§ 214 Bordlagt ärende: Förlängning av uppdrag för den tillfälliga beredningen för demokratifrågor 
§ 215 Godkännande av delårsbokslut per den 31 augusti samt helårsprognos för 2021 
§ 216 Godkännande av medfinansieringsavtal avseende åtgärder på Flygplatsvägen/väg 546, Airport 

city del 4 
§ 217 Godkännande av marköverlåtelseavtal för del av Dansered 1:64 
§ 218 Antagande av detaljplan för del av Dansered 1:64 m.fl., Airport City, Del 4, logistik och lager 

i Härryda kommun 
§ 219 Taxa för miljö- och bygglovsnämnden avseende verksamheten inom miljö- och hälsoskydd 
§ 220 Godkännande av exploateringsavtal för detaljplan för Råda 1:7, 1:8 och Kindbogården 1:95 
§ 221 Antagande av detaljplan för Råda 1:7, 1:8 och Kindbogården 1:95, bostäder i Säteriet, 

Härryda kommun 
§ 222 Partistöd 2022 
§ 223 Ansökan om tillstånd att inrätta kommunal lantmäterimyndighet (KLM) 
§ 224 Fastställande av policy för konstnärlig utsmyckning, samt upphävande av nu gällande 
§ 225 Fråga till kommunstyrelsens ordförande om tystnadskultur 
§ 226 Fråga till kommunstyrelsens ordförande om utvärdering och uppdatering av pandemiplan och 

varför det dröjt att ge uppdraget till extern part 
§ 227 Fråga till kommunstyrelsens ordförande om utvärdering och uppdatering av pandemiplan 

samt att stödja initiativ om förtydligande i uppdragsbeskrivningen 
§ 228 Fråga till välfärdsnämndens ordförande om plikt att skaffa barn 
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§ 203 

Fastställande av dagordning 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer föredragningslistan med följande ändringar: 

 Ärende 8, avsägelse från Peter Ljunggren (SD) som ersättare i välfärdsnämnden 
tillkommer. 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 204 

Allmänhetens frågestund 
 

Sammanfattning av ärendet 
I anslutning till kommunfullmäktiges sammanträde ges allmänheten möjlighet att ställa 
frågor. Frågorna kan ställas på plats i fullmäktigesalen eller skickas in via webbformulär på 
kommunens hemsida.  
  
Frågorna ska vara av allmän karaktär och handla om sådant som kommunfullmäktige normalt 
behandlar. De ska formuleras så de kan besvaras direkt på mötet. Frågor som handlar om 
enskild persons situation får inte ställas. 
  
Frågor ställdes bland annat kring 

 friskolereformen 
 fastigheten där parkeringshuset i Mölnlycke finns idag och hur framtida exploatering 

av tomten ser ut 
 grusplanen vid Djupedalsäng och etablering av ny skola 
 Landvetter södra  

  
Kommunstyrelsens ordförande Per Vorberg (M) besvarade frågorna.  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 205 

Information från revisorerna 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Kontakten och dialogen mellan revisorerna och kommunfullmäktige är viktig för ömsesidig 
förankring och utbyte av information. Bestämmelser om revisorernas information till 
fullmäktige och återkommande överläggningar mellan revisorerna och fullmäktiges presidium 
regleras i revisorernas reglemente och utgör ett viktigt led i att få en bra hantering av 
ansvarsprövningen i fullmäktige.  
  
Revisorernas ordförande Ingegerd Helén (S) och vice ordförande Marcus Tonell (L) 
informerar om revisorernas pågående arbete. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 206 

Information om delårsbokslut och bokslutsprognos 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisningschef Helena Hatheyer informerar om delårsbokslut per den 31 augusti samt 
helårsprognos för 2021. Hon redovisar även måluppfyllelsen för mål för god ekonomisk 
hushållning som kommunfullmäktige antagit. 
 

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

Avsägelse från Patrik Nordgren (-) som ersättare i 
Göteborgsregionens förbundsfullmäktige, samt fyllnadsval  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige entledigar Patrik Nordgren (-) från uppdraget som ersättare 
i Göteborgsregionens förbundsfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens förslag 
Kommunfullmäktige utser Lars Landrö (KD) till ersättare i Göteborgsregionens 
förbundsfullmäktige till och med 31 december 2022. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Patrik Nordgren (-) avsäger sig i skrivelse daterat den 19 oktober 2021 uppdraget som 
ersättare i Göteborgsregionens förbundsfullmäktige. 
 

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

Avsägelse från Patrik Nordgren (-) som ledamot i beredningen för 
demokratifrågor  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige entledigar Patrik Nordgren (-) från uppdraget som ledamot i 
beredningen för demokratifrågor. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Patrik Nordgren (-) avsäger sig i skrivelse daterat den 19 oktober 2021 uppdraget som 
ledamot i beredningen för demokratifrågor. 
 

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

Fyllnadsval efter Adam Garnemark (M) som ledamot i valnämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens förslag 
Kommunfullmäktige utser Agneta Granberg (M) som ledamot i valnämnden* till och med 
2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige entledigade Adam Garnemark (M) som ledamot i valnämnden den 19 
april 2021 § 75. 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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valberedningen är nu ändrat till valnämnden.
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§ 210  Dnr 2021KS17 

Avsägelse från Peter Ljunggren (SD) som ersättare i 
välfärdsnämnden  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige entledigar Peter Ljunggren (SD) från uppdraget som ersättare i 
välfärdsnämnden. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Peter Ljunggren (SD) avsäger sig i skrivelse daterat den 9 november 2021 uppdraget som 
ersättare i välfärdsnämnden. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 211 

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 2021KS602 
Från Daniel Frosterud om parkering vid Wendelsbergsparken. 
  
Dnr 2021KS609 
Från Therese Nirvander om avsaknad av övergångsställe vid busshållplats. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 212 

Remittering av inkomna interpellationer 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen inte får ställas. 
  

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

Sammanfattning av ärendet 
Nedanstående interpellation har inkommit. 
  
Dnr 2021KS664 
Från Patrik Nordgren (-) om paddelbanor i Härryda kommun. 
  

Förslag till beslut på sammanträdet 
David Dinsdale (L) föreslår med instämmande av Per Vorberg (M) att kommunfullmäktige 
beslutar att interpellationen inte får ställas. 
  
Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
interpellationen inte får ställas. 
  
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att interpellationen inte ska få ställas 
Nej-röst för att interpellationen ska få ställas 
  
Med 39 ja-röster, 7 nej-röster och 3 som avstår beslutar kommunfullmäktige att 
interpellationen inte får ställas. Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 1. 
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-11-11  

 

Voteringslista: § 212 
Ärende: Remittering av inkomna interpellationer,   
 
Omröstningslista 1 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ledamot X   
Evalotta Liljenzin (M), ledamot X   
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Hans Larsson (M), ledamot X   
Roger Nordman (M), ordförande X   
Sven Karlsson (M), ledamot X   
Rickard Rosengren (M), ledamot X   
Gunnar Häggström (M), vice ordförande X   
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X   
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot X   
Gun Wågsjö (C), ledamot X   
Fredrik Mossmark (C), ledamot X   
David Dinsdale (L), ledamot X   
Anders Halldén (L), ledamot X   
Anita Anger (L), ledamot X   
Patrik Nordgren (-), ledamot  X  
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Cecilia Grebert Flatow (SP), ledamot X   
Lennart Winqvist (SP), ledamot X   
Brita Dermark (KP), ledamot X   
Steinar Walsö-Kanstad (KP), ledamot X   
Patrik Linde (S), ledamot X   
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   
Kerstin Sandberg (V), 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   
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   
Eva Karlsson (M), ersättare X   
Tony Wahl (C), ersättare X   
Lars Magnus Frisk (L), ersättare X   
Martin Tengfjord (SP), ersättare X   
Jonas Andersson (S), ersättare X   
Rolf Vestman (S), ersättare X   
Mustafa Jamil (S), ersättare X   
Resultat 39 7 3 
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2021-11-18 

RESERVATION KF 2021-11-11 Interpellationer 

Interpellation om ”Paddelbanor i Härryda kommun” beslutades inte få ställas vid kommunfullmäktige 
i Härryda 2021-11-11. Förfarandet med vilka interpellationer och frågor som får ställas behöver ses 
över. Det mot bakgrund att svarande förefaller ha någon sorts veto mot vilka frågor och 
interpellationer som får ställas. Under ärende 26 tog KF ordförande Roger Nordman upp att svarande 
Maria Kornevik Jacobsson tidigare ”sagt ok” på att ställa frågan om ”plikten att få barn” barn och 
använde det som motivering till att frågan fick ställas. 

För Sverigedemokraterna i Härryda 

Peter Arvidsson 

Bilaga 1 till kommunfullmäktiges protokoll 11 november 2021 § 212
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§ 213  Dnr 2021KS165 

Delgivning av kommunstyrelsens beslut med anledning av 
verksamhetsberättelse per delår och prognos för helåret 2021  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige delges kommunstyrelsens beslut från den 21 oktober 2021 § 362 då 
kommunstyrelsen beslutade att godkänna verksamhetsberättelse och prognos samt att inte 
vidta ytterligare åtgärder. Vidare beslutade kommunstyrelsen att delge kommunfullmäktige 
verksamhetsberättelse och prognosen. 
  
Kommunstyrelsen prognostiserar en positiv avvikelse om 50,1 mnkr. Samhällsbyggnad 
avviker negativt med 3,3 mnkr, teknik och förvaltningsstöd avviker negativt med 14,2 mnkr 
och kommunledning och stödfunktionerna avviker positivt med 4 mnkr. 
  
Inför delåret har en prognos för intäkter från exploateringsverksamheten gjorts och prognosen 
för året uppskattas till 63,7 mnkr, vilket ingår i den prognosticerade avvikelsen.  
  
Prognosen för årets investeringar uppgår till 232,3 mnkr vilket innebär ett överskott om 152 
mnkr. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 21 oktober 2021 § 362 
 Tjänsteskrivelse 23 september 2021 
 Verksamhetsberättelse och prognos - delår 2021 KS 

 

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

Bordlagt ärende: Förlängning av uppdrag för den tillfälliga 
beredningen för demokratifrågor  
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige förlänger uppdraget för den tillfälliga beredningen för demokratifrågor 
till och med 31 mars 2022.  
  
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 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 
 Kommunfullmäktiges beslut 14 oktober 2021 § 197, bordläggning 
 Kommunstyrelsens beslut 7 oktober 2021 § 346 
 Skrivelse 28 september 2021 
 Kommunfullmäktiges beslut 12 november 2020 § 210, inrättande av en tillfällig 

beredning för demokratifrågor 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 215  Dnr 2021KS586 

Godkännande av delårsbokslut per den 31 augusti samt 
helårsprognos för 2021  
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslut per den 31 augusti 2021. 
  
Kommunfullmäktige noterar helårsprognos för år 2021. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Från förvaltningen föreligger förslag till delårsrapport per den 31 augusti samt helårsprognos 
för 2021. Rapporten innehåller uppgift om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering 
och den ekonomiska ställningen per den 31 augusti och bedömd ställning vid årets slut. En 
bedömning av måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning görs för året. I rapporten ingår 
koncernredovisning. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 21 oktober 2021 § 361 
 Tjänsteskrivelse 26 september 2021  
 Delårsbokslut per den 31 augusti samt helårsprognos för 2021 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 216  Dnr 2021KS522 

Godkännande av medfinansieringsavtal avseende åtgärder på 
Flygplatsvägen/väg 546, Airport city del 4  
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige godkänner Medfinansieringsavtal mellan Trafikverket och Härryda 
kommun. 
  

Reservation 
Peter Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet skriftligt i bilaga 2. 
  

Avstår att delta 
Roland Jonsson (MP), Marie Strid (MP), Marcus Berggren (MP) och Ida Rosengren (MP) 
avstår från att delta i beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Trafikverket är väghållare för Flygplatsvägen/väg 546 och väg 40 som båda angränsar till 
kommande kvartersmark inom detaljplan för del av Dansered 1:64 m.fl. Airport city, del 4. 
Till följd av kommande exploatering söder om väg 40 och inom Airport city del 4 krävs 
kapacitetshöjande åtgärder på trafikplats Flygplatsmotet, korsningen väg 40/väg 546. 
Åtgärderna innebär ombyggnation av befintlig cirkulationsplats söder om väg 40 samt 
nybyggnation av cirkulationsplats norr om väg 40. Trafikverket har med anledning av detta 
upprättat förslag till medfinansieringsavtal mellan Trafikverket och kommunen. Syftet med 
avtalet är att reglera respektive parts åtaganden och finansiella ansvar för genomförandet av 
anläggningarna.  
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 21 oktober 2021 § 353 
 Tjänsteskrivelse 7 september 2021 
 Medfinansieringsavtal – Ställningstagande och genomförande Flygplatsmotet 

(detaljplan 4, Landvetter flygplats), väg 40 och 546, Härryda kommun 
 Exploateringsavtal för genomförande av detaljplan för Landvetter 3:178 Airport city, 

del 3 
 Medfinansieringsavtal – planläggning och genomförande Flygplatsmotet, 2015 
 Tillägg till medfinansieringsavtal gällande trimningsåtgärder i Flygplatsmotet, 2019 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2021-11-11 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

 Lägeskarta 
  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunfullmäktige i första hand återremitterar ärendet till 
kommunstyrelsen där alternativ utreds och presenteras, 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 ställa återremiss mot att avgöra ärendet idag. Om 
kommunfullmäktige återremitterar ärendet görs det enligt Peter Arvidssons förslag om 
återremiss. Om kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag kommer ordföranden 
fråga om kommunfullmäktige bifaller eller avslår kommunstyrelsens förslag.  
 
Kommunfullmäktige godkänner redovisad beslutsgång.   
  
Återremiss och avgöra ärendet idag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
avgöra ärendet idag.  
  
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 39 ja-röster, 5 nej-röst och 5 avstår, beslutar kommunfullmäktige att bifalla 
kommunstyrelsens förslag. Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 2.  
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-11-11  

 

Voteringslista: § 216 
Ärende: Godkännande av medfinansieringsavtal avseende åtgärder på Flygplatsvägen/väg 
546, Airport city del 4,  2021KS522 
 
Omröstningslista 2 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ledamot X   
Evalotta Liljenzin (M), ledamot X   
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Hans Larsson (M), ledamot X   
Roger Nordman (M), ordförande X   
Sven Karlsson (M), ledamot X   
Rickard Rosengren (M), ledamot X   
Gunnar Häggström (M), vice ordförande X   
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X   
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot X   
Gun Wågsjö (C), ledamot X   
Fredrik Mossmark (C), ledamot X   
David Dinsdale (L), ledamot X   
Anders Halldén (L), ledamot X   
Anita Anger (L), ledamot X   
Patrik Nordgren (-), ledamot  X  
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Cecilia Grebert Flatow (SP), ledamot X   
Lennart Winqvist (SP), ledamot X   
Brita Dermark (KP), ledamot X   
Steinar Walsö-Kanstad (KP), ledamot X   
Patrik Linde (S), ledamot X   
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   
Kerstin Sandberg (V), ledamot X   
Bengt Andersson (V), ledamot X   
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Kommunfullmäktige 

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-11-11  

 

Roland Jonsson (MP), ledamot   X 
Marie Strid (MP), ledamot   X 
Marcus Berggren (MP), ledamot   X 
Ida Rosengren (MP), ledamot   X 
Boris Leimar (SD), ledamot  X  
Patrik Strömsten (SD), ledamot  X  
Bengt Hellgren (SD), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Inga-Lill Hellgren (SD), ledamot   X 
Ingemar Lindblom (M), ersättare X   
Bengt Johansson (M), ersättare X   
Eva Karlsson (M), ersättare X   
Tony Wahl (C), ersättare X   
Lars Magnus Frisk (L), ersättare X   
Martin Tengfjord (SP), ersättare X   
Jonas Andersson (S), ersättare X   
Rolf Vestman (S), ersättare X   
Mustafa Jamil (S), ersättare X   
Resultat 39 5 5 
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2021-11-18 

RESERVATION KF 2021-11-11 dnr. 2021 KS 522 259 

Medfinansieringsavtal avseende åtgärder på Flygplatsvägen/väg 546, Airport city del 4 

Kommunen skriver i princip en blancocheck till Trafikverket för att åstadkomma ombyggnader och 
nya rondeller vid flygplatsmotet. Trafikverket har fått mycket hård kritik för skenande kostnader i 
sina projekt från Riksrevisionen. Projektets kostnader riskera bli betydligt högre än vad som anges i 
beslutshandlingarna som dessutom saknar alternativ. 

För Sverigedemokraterna i Härryda 

Peter Arvidsson 

Bilaga 2 till kommunfullmäktiges protokoll 11 november 2021 § 216
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2021-11-11 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 217  Dnr 2021KS521 

Godkännande av marköverlåtelseavtal för del av Dansered 1:64  
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige godkänner Marköverlåtelseavtal mellan Härryda kommun och Catena 
Dansered AB. 
  

Reservation 
Peter Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet skriftligt i bilaga 3. 
  

Avstår att delta 
Roland Jonsson (MP), Marie Strid (MP), Marcus Berggren (MP) och Ida Rosengren (MP) 
avstår från att delta i beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har upprättat förslag till marköverlåtelseavtal mellan Catena Dansered AB och 
Härryda kommun. Marköverlåtelsen innebär att kommunen säljer del av fastigheten Dansered 
1:64 med en sammanlagd yta om cirka 213 350 kvm till Catena Dansered AB för en 
köpeskilling om 188 865 000 kronor.  
  
Catena Dansered AB åtar sig att uppföra byggnader för lager och logistik i enlighet med 
gestaltningsprogram och detaljplanen för del av Dansered 1:64 m.fl. Airport city del 4. Till 
följd av kommande exploatering inom del av Dansered 1:64 ska Trafikverket bygga om del av 
Flygplatsvägen/väg 546 med ny cirkulationsplats och ny anslutning till del av Dansered 1:64. 
Catena Dansered AB har att förhålla sig till det underlag som Trafikverket upprättar för 
ombyggnationen.  
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 21 oktober 2021 § 354 
 Tjänsteskrivelse 7 september 2021  
 Marköverlåtelseavtal avseende del av Dansered 1:64 samt bilagor 
 Markanvisningsavtal (undertecknat 2019-10-23) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2021-11-11 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Peter Arvidsson (SD) föreslår med instämmande av Patrik Nordgren (-) att 
kommunfullmäktige i första hand beslutar att ändra så att priset sätts till 1012 kr där det i dag 
anges 900 kr; vilket medför höjning av köpeskilling från 188 865 000 kr till 212 368 200 kr; 
handpenning och ev. övriga berörda villkor justeras i motsvarande mån. I andra hand föreslår 
Peter Arvidsson med instämmande av Patrik Nordgren att kommunfullmäktige avslår 
kommunstyrelsens förslag. 
  
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Martin Tengfjord (SP) att kommunfullmäktige 
bifaller kommunstyrelsens förslag. 
  

Beslutsgång   
Ordföranden redovisar att han kommer att ställa Peter Arvidssons båda förslag 
och kommunstyrelsens förslag mot varandra.  
  
Kommunfullmäktige godkänner redovisad beslutsgång.   
  
Kommunstyrelsens förslag, Peter Arvidssons första förslag och avslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
bifalla kommunstyrelsens förslag. 
  
Omröstning begärs. 
  
Ordföranden meddelar att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag. 
  
Motförslag - Peter Arvidssons förslag i första hand och avslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
Peter Arvidssons förslag i första hand ska vara motförslag i huvudomröstningen. 
  
Huvudomröstning - kommunstyrelsens förslag och Peter Arvidssons förslag i första hand 
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:   
Ja-röst för att bifalla kommunstyrelsens förslag 
Nej-röst för att bifalla Peter Arvidssons förslag 
  
Med 39 ja-röster, 4 nej-röst och 6 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  
2021-11-11  

 

Voteringslista: § 217 
Ärende: Godkännande av marköverlåtelseavtal för del av Dansered 1:64,  2021KS521 
 
Omröstningslista 3 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ledamot X   
Evalotta Liljenzin (M), ledamot X   
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Hans Larsson (M), ledamot X   
Roger Nordman (M), ordförande X   
Sven Karlsson (M), ledamot X   
Rickard Rosengren (M), ledamot X   
Gunnar Häggström (M), vice ordförande X   
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X   
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot X   
Gun Wågsjö (C), ledamot X   
Fredrik Mossmark (C), ledamot X   
David Dinsdale (L), ledamot X   
Anders Halldén (L), ledamot X   
Anita Anger (L), ledamot X   
Patrik Nordgren (-), ledamot  X  
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Cecilia Grebert Flatow (SP), ledamot X   
Lennart Winqvist (SP), ledamot X   
Brita Dermark (KP), ledamot X   
Steinar Walsö-Kanstad (KP), ledamot X   
Patrik Linde (S), ledamot X   
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   
Kerstin Sandberg (V), ledamot X   
Bengt Andersson (V), ledamot X   
Roland Jonsson (MP), ledamot   X 

31 / 64



VOTERINGSLISTA 
Kommunfullmäktige 

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-11-11  

 

Marie Strid (MP), ledamot   X 
Marcus Berggren (MP), ledamot   X 
Ida Rosengren (MP), ledamot   X 
Boris Leimar (SD), ledamot  X  
Patrik Strömsten (SD), ledamot  X  
Bengt Hellgren (SD), ledamot   X 
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Inga-Lill Hellgren (SD), ledamot   X 
Ingemar Lindblom (M), ersättare X   
Bengt Johansson (M), ersättare X   
Eva Karlsson (M), ersättare X   
Tony Wahl (C), ersättare X   
Lars Magnus Frisk (L), ersättare X   
Martin Tengfjord (SP), ersättare X   
Jonas Andersson (S), ersättare X   
Rolf Vestman (S), ersättare X   
Mustafa Jamil (S), ersättare X   
Resultat 39 4 6 
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2021-11-18 

RESERVATION KF 2021-11-11 dnr. 2021 KS 521 264 

Marköverlåtelseavtal för del av Dansered 1:64 

Kommunfullmäktigebeslutet om att sälja marken till lägre värdering än vad värderingarna anger 
strider sannolikt mot lagen. Det får eventuella överklaganden visa. Klart är i alla fall att marken säljs 
till underpris men ca 10 – 20 mnkr, kanske ännu mer, utifrån utsända handlingar. Något godtagbart 
svar på varför kommunen skall rabattera ut kommunens egendom gavs inte under 
kommunfullmäktigemötet. 

För Sverigedemokraterna i Härryda 

Peter Arvidsson 

Bilaga 3 till kommunfullmäktiges protokoll 11 november 2021 § 217
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2021-11-11 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 218  Dnr 2013KS633 

Antagande av detaljplan för del av Dansered 1:64 m.fl., Airport City, 
Del 4, logistik och lager i Härryda kommun  
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige antar Detaljplan för del av Dansered 1:64 m.fl., Airport City, del 4, 
logistik och lager i Härryda kommun. 
  

Reservation 
Roland Jonsson (MP) och Marie Strid (MP) reserverar sig mot beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Detaljplan för del av Dansered 1:64 m.fl. utgör fjärde etappen i utveckling av området i 
anslutning till Flygplatsmotet och Flygplatsvägen i enlighet med det planprogram och 
framtidsvision för ”Airport City” som Härryda kommun, Swedavia AB och 
Flygplatsfastigheter i Landvetter AB gemensamt tagit fram. Planprogrammet godkändes av 
kommunfullmäktige den 21 november 2011 § 300. Detaljplanen möjliggör uppförande av 
byggnader för logistik och lager norr om Flygplatsmotet vid Göteborg Landvetter Airport. 
Angiven exploateringsgrad är 45 % av fastighetsarean inom användningsområdet, vilket 
medger en exploatering på totalt 94 500 kvm (byggnadsarea) BYA. 
  
Detaljplanen har varit föremål för samråd årsskiftet 2014/2015 och granskning hösten 2015 
samt våren 2021. Efter granskning 2 av detaljplanen har planhandlingarna justerats och 
kompletterats rörande geoteknik och dagvatten med anledning av inkomna synpunkter. 
Förvaltningen bedömer med hänsyn till reviderat riksintresse för del av ny stambana mellan 
Göteborg-Borås daterat 16 september 2021 att detaljplanen inte riskerar att medföra påtaglig 
skada på riksintresset. En förutsättning för antagandet av detaljplanen är att medfinansierings-
avtalet och marköverlåtelseavtalet godkänns av kommunfullmäktige samt avtal undertecknas 
mellan parterna. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 21 oktober 2021 § 355 
 Tjänsteskrivelse 31 augusti 2021 
 Planbeskrivning med genomförande 
 Plankarta 
 Illustrationskarta 
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 Samrådsredogörelse 
 Utlåtande granskning 
 Utlåtande granskning 2 
 Kommunstyrelsens beslut den 21 november 2011 § 300 
 Kommunfullmäktiges beslut den 19 september 2019 § 117    

  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Roland Jonsson (MP) föreslår att kommunfullmäktige återremitterar ärendet till 
kommunstyrelsen för att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning. 
  

Beslutsgång   
Ordföranden redovisar att han kommer att ställa återremiss mot att avgöra ärendet idag. Om 
kommunfullmäktige återremitterar ärendet görs det enligt Roland Jonssons förslag om 
återremiss. Om kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag kommer ordföranden 
fråga om kommunfullmäktige kan bifalla kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktige godkänner redovisad beslutsgång.   
  
Återremiss och avgöra ärendet 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 39 ja-röster, 9 nej-röst och 1 avstår, beslutar kommunfullmäktige att avgöra ärendet 
idag. Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 4.    
  
Kommunstyrelsens förslag 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag och finner att 
så sker.  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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Sammanträdesdatum  
2021-11-11  

 

Voteringslista: § 218 
Ärende: Antagande av detaljplan för del av Dansered 1:64 m.fl., Airport City, Del 4, logistik 
och lager i Härryda kommun,  2013KS633 
 
Omröstningslista 4 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ledamot X   
Evalotta Liljenzin (M), ledamot X   
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Hans Larsson (M), ledamot X   
Roger Nordman (M), ordförande X   
Sven Karlsson (M), ledamot X   
Rickard Rosengren (M), ledamot X   
Gunnar Häggström (M), vice ordförande X   
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X   
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot X   
Gun Wågsjö (C), ledamot X   
Fredrik Mossmark (C), ledamot X   
David Dinsdale (L), ledamot X   
Anders Halldén (L), ledamot X   
Anita Anger (L), ledamot X   
Patrik Nordgren (-), ledamot  X  
Håkan Eriksson (KD), 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   
Kerstin Sandberg (V), ledamot X   
Bengt Andersson (V), ledamot X   
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  

36 / 64



VOTERINGSLISTA 
Kommunfullmäktige 

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-11-11  

 

Marie Strid (MP), ledamot  X  
Marcus Berggren (MP), ledamot  X  
Ida Rosengren (MP), ledamot  X  
Boris Leimar (SD), ledamot  X  
Patrik Strömsten (SD), ledamot  X  
Bengt Hellgren (SD), ledamot   X 
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Inga-Lill Hellgren (SD), ledamot  X  
Ingemar Lindblom (M), ersättare X   
Bengt Johansson (M), ersättare X   
Eva Karlsson (M), ersättare X   
Tony Wahl (C), ersättare X   
Lars Magnus Frisk (L), ersättare X   
Martin Tengfjord (SP), ersättare X   
Jan Gustavsson (KP), ersättare X   
Jonas Andersson (S), ersättare X   
Rolf Vestman (S), ersättare X   
Mustafa Jamil (S), ersättare X   
Resultat 39 9 1 
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§ 219  Dnr 2021KS523 

Taxa för miljö- och bygglovsnämnden avseende verksamheten 
inom miljö- och hälsoskydd  
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med miljö- och bygglovsnämnden och 
kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige fastställer revidering av Taxa inom miljö- och hälsoskydds 
verksamhetsområde att gälla från och med den 1 januari 2022. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har möjlighet att finansiera tillsynen och kontrollen inom miljö- och 
livsmedelsområdet med avgifter. Det är kommunfullmäktige som beslutar om vad som ska 
gälla angående rätten att ta betalt. 
  
Nuvarande taxa antogs av kommunfullmäktige den 12 december 2019 § 174. Det finns nu ett 
behov att göra några mindre revideringar av taxan. Ingen av revideringarna ger någon större 
ekonomisk konsekvens utan syftet med dem är att ge en tydligare och mer rättvis taxa. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 21 oktober 2021 § 352 
 Miljö- och bygglovsnämndens beslut 28 september 2021 § 166 
 Tjänsteskrivelse 14 september 2021 
 Taxa inom miljö- och hälsoskydds verksamhetsområde inkl. bilagor, 13 september 

2021 
 Jämförelsedokument 13 september 2021, nuvarande och föreslagen lydelse 
 Härryda kommuns nuvarande taxa inom miljö- och hälsoskydds verksamhetsområde, 

antagen av kommunfullmäktige 12 december 2019 § 174 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 220  Dnr 2021KS514 

Godkännande av exploateringsavtal för detaljplan för Råda 1:7, 1:8 
och Kindbogården 1:95  
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige godkänner Exploateringsavtal mellan Härryda kommun och Förbo 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), Rolf Vestman (S), Mustafa 
Jamil (S), Mats Werner (S), Kerstin Sandberg (V) och Bengt Andersson (V) avstår att delta i 
beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beviljade den 5 februari 2017 § 178 planbeskedsansökan för del av Råda 
1:7, 1:8 och Kindbogården 1:95 och uppdrog åt förvaltningen att upprätta detaljplan genom 
exploatörsdriven detaljplaneprocess. 
  
Förslag till detaljplan för Råda 1:7, 1:8 och Kindbogården 1:95 har upprättats. Förvaltningen 
har upprättat ett förslag till exploateringsavtal som ska reglera ansvarsfördelning, 
kostnadsfördelning och åtaganden mellan kommun, Härryda Vatten och Avfall AB och 
exploatör vid genomförande av detaljplanen. Avtalet har tagits fram med stöd av kommunens 
antagna riktlinjer för exploateringsavtal samt enligt bestämmelserna i 6 kap. plan- och 
bygglagen (2010:900) PBL. Parterna är överens om att exploatörens åtaganden enligt detta 
avtal är att anse som rimliga i förhållande till exploatörens nytta av detaljplanen. 
Exploateringsavtalet har utformats så att exploatören ska finansiera alla de kostnader som 
kommunen med stöd av antagna riktlinjer för exploateringsavtal samt bestämmelserna i 6 kap. 
PBL kan ålägga exploatören för detaljplanens genomförande. 
  
Exploateringsavtalet gäller under förutsättning att det godkänns av kommunfullmäktige, 
Härryda Vatten och Avfall ABs styrelse och Förbo ABs styrelse samt att detaljplanen fått laga 
kraft. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 21 oktober 2021 § 356 
 Tjänsteskrivelse 6 september 2021 
 Exploateringsavtal 
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 Överenskommelse om fastighetsreglering 
 Lägeskarta 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 221  Dnr 2018KS175 

Antagande av detaljplan för Råda 1:7, 1:8 och Kindbogården 1:95, 
bostäder i Säteriet, Härryda kommun  
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige antar Detaljplan för Råda 1:7, 1:8 och Kindbogården 1:95, bostäder i 
Säteriet, Härryda kommun.   
  

Reservation 
Kerstin Sandberg (V) och Bengt Andersson (V) reserverar sig mot beslutet. 
  
Patrik Linde (S), Jonas Andersson (S), Björn Magnusson (S), Siw Hallbert (S), Lena 
Fredriksson (S), Ulla-Karin Johansson (S), Robert Langholz (S), Rolf Vestman (S), Mustafa 
Jamil (S) och Mats Werner (S) reserverar sig mot beslutet skriftligt i bilaga 4. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beviljade planbeskedsansökan för Råda 1:7, 1:8 och Kindbogården 1:95 
den 5 februari 2018 § 47 samt uppdrog åt förvaltningen att upprätta detaljplan för området 
som byggherredriven detaljplaneprocess. Därefter har planhandlingar upprättats och samråd 
samt granskning genomförts. 
  
Planområdet är beläget i Säteriet vid Platåvägen mellan Ekgården, Bokgården och 
Björkgården. Planområdet omfattar cirka 2,4 hektar.  
  
Syftet med planförslaget är att ge möjlighet att uppföra ca 300 nya bostäder, i huvudsak i 
flerbostadshus. Syftet är även att öka servicen i området och tillskapa möjligheten att uppföra 
en ny förskola samt ett eller flera parkeringshus. Flerbostadshus medges huvudsakligen i 3–5 
våningar och radhus i 3 våningar. 
  
I gällande översiktsplan, ÖP2012 redovisas Säteriet som utbyggnadsområde för bostäder på 
kort sikt, inom 10 år. Förslaget bedöms överensstämma med översiktsplanen och vara lämplig 
markanvändning enligt plan- och bygglagen (2010:900) PBL och miljöbalken 3 kap. 
Förslaget medför inte att någon miljökvalitetsnorm enligt miljöbalken 5 kap. överträds. 
  
En förutsättning för antagandet av detaljplanen är att kommunfullmäktige 
godkänner exploateringsavtalet. 
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Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 21 oktober 2021 § 357 
 Tjänsteskrivelse 15 september 2021 
 Plankarta med bestämmelser 
 Illustrationskarta 
 Planbeskrivning med genomförande 
 Samrådsredogörelse 
 Granskningsutlåtande 

  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Patrik Linde (S) föreslår med instämmande av Patrik Nordgren (-), Bengt Andersson (V), 
Jonas Andersson (S) och Kerstin Sandberg (V) att kommunfullmäktige i första 
hand återremitterar ärendet till kommunstyrelsen för att minska exploateringsgraden och i 
andra hand att kommunfullmäktige avslår förslaget. 
  
Håkan Eriksson (KD) förslår med instämmande av Per Vorberg (M), David Dinsdale (L), 
Martin Tengfjord (SP) och Marcus Berggren (MP) att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 
  

Ajournering 
Sammanträdet ajournerades kl 21.01-21.08. 
  

Beslutsgång   
Ordföranden redovisar att han kommer att ställa återremiss mot att avgöra ärendet idag. Om 
kommunfullmäktige återremitterar ärendet görs det enligt Patrik Lindes förslag om återremiss. 
Om kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag kommer ordföranden fråga om 
kommunfullmäktige bifaller eller avslår kommunstyrelsens förslag.  
 
Kommunfullmäktige godkänner redovisad beslutsgång.   
 
Återremiss och avgöra ärendet 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 34 ja-röster, 13 nej-röst och 2 avstår, beslutar kommunfullmäktige att avgöra ärendet 
idag. Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 5.  
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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 34 ja-röster, 14 nej-röst och 1 avstår, beslutar kommunfullmäktige att bifalla 
kommunstyrelsens förslag. Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 6.  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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Voteringslista: § 221 
Ärende: Antagande av detaljplan för Råda 1:7, 1:8 och Kindbogården 1:95, bostäder i 
Säteriet, Härryda kommun,  2018KS175 
 
Omröstningslista 5 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ledamot X   
Evalotta Liljenzin (M), ledamot X   
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Hans Larsson (M), ledamot X   
Roger Nordman (M), ordförande X   
Sven Karlsson (M), ledamot X   
Rickard Rosengren (M), ledamot X   
Gunnar Häggström (M), vice ordförande X   
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X   
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot X   
Gun Wågsjö (C), ledamot X   
Fredrik Mossmark (C), ledamot X   
David Dinsdale (L), ledamot X   
Anders Halldén (L), ledamot X   
Anita Anger (L), ledamot X   
Patrik Nordgren (-), ledamot   X 
Håkan Eriksson (KD), 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  
Kerstin Sandberg (V), 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   
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   
Eva Karlsson (M), ersättare X   
Tony Wahl (C), ersättare X   
Lars Magnus Frisk (L), ersättare X   
Martin Tengfjord (SP), ersättare X   
Jan Gustavsson (KP), ersättare X   
Jonas Andersson (S), ersättare  X  
Rolf Vestman (S), ersättare  X  
Mustafa Jamil (S), ersättare  X  
Resultat 34 13 2 

Omröstningslista 6 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ledamot X   
Evalotta Liljenzin (M), ledamot X   
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Hans Larsson (M), ledamot X   
Roger Nordman (M), ordförande X   
Sven Karlsson (M), ledamot X   
Rickard Rosengren (M), ledamot X   
Gunnar Häggström (M), vice ordförande 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   
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Patrik Nordgren (-), ledamot  X  
Håkan Eriksson (KD), 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  
Kerstin Sandberg (V), ledamot  X  
Bengt Andersson (V), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot X   
Marie Strid (MP), ledamot X   
Marcus Berggren (MP), ledamot X   
Ida Rosengren (MP), ledamot X   
Boris Leimar (SD), ledamot X   
Patrik Strömsten (SD), ledamot  X  
Bengt Hellgren (SD), ledamot X   
Peter Arvidsson (SD), ledamot   X 
Inga-Lill Hellgren (SD), ledamot X   
Ingemar Lindblom (M), ersättare X   
Bengt Johansson (M), ersättare X   
Eva Karlsson (M), ersättare X   
Tony Wahl (C), ersättare X   
Lars Magnus Frisk (L), ersättare X   
Martin Tengfjord (SP), ersättare X   
Jan Gustavsson (KP), ersättare X   
Jonas Andersson (S), ersättare  X  
Rolf Vestman (S), ersättare  X  
Mustafa Jamil (S), ersättare  X  
Resultat 34 14 1 
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Reservation 

Ärende 19 KF den 11 november, Antagande av detaljplan för fastigheten Härryda Råda 1:7, 1:8 och 
Kindbogården 1:95, bostäder säteriet, Härryda kommun.   

Vi anser att säteriet är ett område med höga värden som behöver bevaras. Vidare anser vi att man 
inte bör förtäta områden på ett sådan sätt att attraktiviteten i området försämras. En förtätning skall 
leda till ett förbättrat område.  
Vi yrkade på att i första hand återremittera för att minska exploateringsgraden i andra hand avslag. 
Detta gjorde vi då vi anser att den föreslagna förtätningen har för hög exploateringsgrad. Vi tycker 
man skall förtäta men att man skall göra det mer balanserat.  

Risken med denna förtätning är att man minskar attraktiviteten på säteriet och skapar ett område 
där hyresrätter blir svårare att hyra ut den dag då bostadsmarknaden vänder.  
Vi vill se Säteriet som ett attraktivt område, både nu och i framtiden. 

Därför väljer vi att reservera oss. 

För Socialdemokraterna: 

Patrik Linde 

Bilaga 4 till kommunfullmäktiges protokoll 11 november 2021 § 221
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§ 222  Dnr 2021KS599 

Partistöd 2022  
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att partistöd för 2022 ska betalas ut till Moderaterna, 
Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet, Miljöpartiet, 
Sportpartiet, Vänsterpartiet, Kommunpartiet och Kristdemokraterna. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog den 26 februari 2018 i § 29 reglemente för partistöd i Härryda 
kommun. 
  
Av bestämmelserna framgår att partistödet består av ett grundstöd, som uppgår till 80 procent 
av ett prisbasbelopp per parti och år, samt ett mandatstöd, som uppgår till 40 procent av ett 
prisbasbelopp per mandat och år. Partistöd betalas ut årligen i förskott under januari månad 
efter beslut av fullmäktige. 
  
En förutsättning för erhållande av partistöd är att partiet senast den 30 juni året före det år som 
partistödet avser, lämnat en skriftlig redovisning som visar att föregående års partistöd har 
använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket kommunallagen. Till 
redovisningen ska fogas ett granskningsintyg.  
  
Av de partier som erhållit partistöd för 2020 har samtliga partier, det vill säga Moderaterna, 
Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet, Miljöpartiet, 
Sportpartiet, Vänsterpartiet, Kommunpartiet och Kristdemokraterna, inkommit med 
redovisning och granskningsintyg inom föreskriven tid. Partistödet för 2022 föreslås därför 
betalas ut i enlighet med gällande reglemente till nämnda partier. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 21 oktober 2021 § 360 
 Tjänsteskrivelse 30 september 2021 
 Uträkning – partistöd 2022, daterat 29 september 2021  

  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 223  Dnr 2021KS556 

Ansökan om tillstånd att inrätta kommunal lantmäterimyndighet 
(KLM)  
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att Härryda kommun ska lämna in ansökan till Lantmäteriet om 
att inrätta en kommunal lantmäterimyndighet i enlighet med uppställda krav i lagen 
(1995:1393) om kommunal lantmäterimyndighet, och att verksamheten ska få påbörjas den 1 
januari 2024.   
 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har i budget för 2019 och planer för 2020–2021 fått i uppdrag att ansöka om 
inrättande av kommunal lantmäterimyndighet (KLM) för att effektivisera 
samhällsbyggnadsprocessen genom att bättre samordna fastighetsbildningen och plan- och 
byggprocessen. 
  
En kommun ska, efter särskild ansökan och meddelat tillstånd, kunna svara för 
fastighetsbildningsverksamheten i kommunen under förutsättning att vissa villkor är 
uppfyllda. Ansökan innehållande en utredning skickas till Lantmäteriet som efter eget 
yttrande överlämnar kommunens ansökan till regeringen som prövar frågan om tillstånd. 
Tillstånd ska meddelas om de i lagen särskilt angivna förutsättningarna bedöms kunna 
uppfyllas. 
  
Sweco Sverige AB har på uppdrag av förvaltningen utfört en utredning och rapporten bifogas 
en formell ansökan till Lantmäteriet. Av utredningen framkommer förslag till organisation för 
inrättande av KLM, bedömning av verksamhetens volym och ekonomi, vilken bemanning 
som behövs och hur man kan utnyttja befintlig kompetens, förslag till tidplan för inrättande av 
KLM, särskilda risker och hur villkoren enligt 2 § lagen (1995:1393) om kommunal 
lantmäterimyndighet (lagen om KLM) uppfylls. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 21 oktober 2021 § 358 
 Tjänsteskrivelse 10 september 2021 
 Rapport Sweco Sverige AB (2021-06-07) 
 Uppdrag budget 2019 och planer 2020–2021 
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Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) förslår att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
  
Patrik Strömsten (SD) föreslår i första hand att kommunfullmäktige återremitterar ärendet till 
kommunstyrelsen för att beredningen är ofullständig och behöver kompletteras, speciellt kring 
hur vi hanterar alla redovisade nackdelar, men även så att underlaget bättre bereder: 

1. hur vi säkerställer kompetensförsörjning, 
2. vad som händer med leveranstid om en av två tänkta experter slutar, 
3. hur vi hanterar jävsfrågor gentemot kommunen, 
4. hur/vilka tekniska system som används, 
5. en resultatbudget med intäkter och utgifter, 
6. en investeringsbudget, 
7. extra engångskostnader vid uppstart under införandetiden, 
8. en garanti som visar att en KLM verkligen ger kortare leveranstid, med likvärdig 

kostnad för deras kunder, utan att det belastar kommunens resultat och 
investeringsbudget. 

  
I andra hand förslår Patrik Strömsten att kommunfullmäktige avslår förslaget. 
  

Beslutsgång   
Ordföranden redovisar att han kommer att ställa återremiss mot att avgöra ärendet idag. Om 
kommunfullmäktige återremitterar ärendet görs det enligt Patrik Strömstens förslag om 
återremiss. Om kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag kommer ordföranden 
fråga om kommunfullmäktige bifaller eller avslår kommunstyrelsens förslag.   
  
Återremiss och avgöra ärendet 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, 5 nej-röst och 1 avstår, beslutar kommunfullmäktige att avgöra ärendet 
idag. Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 7.  
  
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 
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Nej-röst för att avslå kommunstyrelsens förslag 
  
Med 43 ja-röster, 5 nej-röst och 1 avstår, beslutar kommunfullmäktige att bifalla 
kommunstyrelsens förslag. Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 8.  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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Voteringslista: § 223 
Ärende: Ansökan om tillstånd att inrätta kommunal lantmäterimyndighet (KLM),  
2021KS556 
 
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   
Hans Larsson (M), ledamot X   
Roger Nordman (M), ordförande X   
Sven Karlsson (M), ledamot X   
Rickard Rosengren (M), ledamot X   
Gunnar Häggström (M), vice ordförande X   
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X   
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot X   
Gun Wågsjö (C), ledamot X   
Fredrik Mossmark (C), ledamot X   
David Dinsdale (L), ledamot X   
Anders Halldén (L), ledamot X   
Anita Anger (L), ledamot X   
Patrik Nordgren (-), ledamot  X  
Håkan Eriksson (KD), 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   
Kerstin Sandberg (V), 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   
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   
Eva Karlsson (M), ersättare X   
Tony Wahl (C), ersättare X   
Lars Magnus Frisk (L), ersättare X   
Martin Tengfjord (SP), ersättare X   
Jan Gustavsson (KP), ersättare X   
Jonas Andersson (S), ersättare X   
Rolf Vestman (S), ersättare X   
Mustafa Jamil (S), ersättare X   
Resultat 43 5 1 

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   
Hans Larsson (M), ledamot X   
Roger Nordman (M), ordförande X   
Sven Karlsson (M), ledamot X   
Rickard Rosengren (M), ledamot X   
Gunnar Häggström (M), vice ordförande 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   
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Patrik Nordgren (-), ledamot  X  
Håkan Eriksson (KD), 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   
Kerstin Sandberg (V), ledamot X   
Bengt Andersson (V), ledamot X   
Roland Jonsson (MP), ledamot X   
Marie Strid (MP), ledamot X   
Marcus Berggren (MP), ledamot X   
Ida Rosengren (MP), ledamot X   
Boris Leimar (SD), ledamot   X 
Patrik Strömsten (SD), ledamot  X  
Bengt Hellgren (SD), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Inga-Lill Hellgren (SD), ledamot  X  
Ingemar Lindblom (M), ersättare X   
Bengt Johansson (M), ersättare X   
Eva Karlsson (M), ersättare X   
Tony Wahl (C), ersättare X   
Lars Magnus Frisk (L), ersättare X   
Martin Tengfjord (SP), ersättare X   
Jan Gustavsson (KP), ersättare X   
Jonas Andersson (S), ersättare X   
Rolf Vestman (S), ersättare X   
Mustafa Jamil (S), ersättare X   
Resultat 43 5 1 
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§ 224  Dnr 2020KS586 

Fastställande av policy för konstnärlig utsmyckning, samt 
upphävande av nu gällande  
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige upphäver beslut 1999 § 55/99, Om konst i offentlig miljö.  
  
Kommunfullmäktige fastställer Policy för konstnärlig utsmyckning, daterad 21 oktober 2021, 
med ändringen att första punkten under rubriken Ansvar och roller tas bort, således stryks 
”Kommunfullmäktige avsätter 0,5 procent till offentlig konst av kommunens 
nettoinvesteringsbudget”. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 22 oktober 2020 § 389 att uppdra åt förvaltningen att ta fram 
beslutsunderlag för att tydliggöra att hantering, finansiering, beslut och uppföljning av 
konstnärlig utsmyckning ska hanteras av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen noterade då att 
uppdraget som gavs i budget 2019 gällande inriktning och policy kring konstnärlig 
utsmyckning kvarstår.  
  
Förvaltningen har utifrån kommunstyrelsens uppdrag tagit fram förslag till Policy för 
konstnärlig utsmyckning som anger vilka principer som ska gälla för konstnärlig utsmyckning 
i Härryda kommun. Arbetet med konstnärlig utsmyckning ska enligt policyn ske i öppenhet 
och i dialog med medborgarna. 
  
Kommunstyrelsen fastställer årligen en konstplan som visar kommande konstprojekt och 
de bygg- och infrastrukturprojekt som de är knutna till. Konstplanen följer kommunens 
investeringsbudget och flerårsplan. I planen ska även 
en underhållsplan och driftskostnad presenteras. Uppföljning av arbetet med offentlig konst 
sker inom ramen för verksamhetsberättelsen. 
  
Anslag för konstnärlig utsmyckning finns inom ramen för den samlade investeringsbudgeten 
och uppgår till 0,5 procent av nettoinvesteringsbudgeten, dock maximalt 2,0 mkr per år. I 
nuläget finns inga medel avsatta i driftbudgeten för löpande underhåll av den offentliga 
konsten.  
  
Förvaltningens bedömning är att kommunfullmäktiges beslut från 1999 § 55/99, Om konst i 
offentlig miljö bör ersättas av Policy för konstnärlig utsmyckning. Vidare bedömer 
förvaltningen Handlingsplan för konst i offentlig miljö, som fastställdes 
av kommunstyrelsen den 22 november 2004 § 281 bör upphävas. Vidare bedömer 
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förvaltningen att det finns behov av att utveckla formerna för hur dialog med medborgarna 
kan ske inom ramen för arbetet med offentlig konst. Förvaltningen bedömer att ansvaret för 
löpande drift och underhåll av konstverket bör finnas hos den verksamhet som har tilldelats 
konstverket i fråga. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 21 oktober 2021 § 359 
 Tjänsteskrivelse 20 september 2021 
 Konst i offentlig miljö Kf § 55/99  
 Handlingsplan för konst i offentlig miljö 22 november 2004 § 281  
 Policy för konstnärlig utsmyckning, 21 oktober 2021 

  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Patrik Linde (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till 
kommunstyrelsen för att utveckla hur medborgardialogen ska genomföras. 
  
Per Vorberg (M) föreslår att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
  

Beslutsgång   
Ordföranden redovisar att han kommer att ställa återremiss mot att avgöra ärendet idag. Om 
kommunfullmäktige återremitterar ärendet görs det enligt Patrik Lindes förslag om återremiss. 
Om kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag kommer ordföranden fråga om 
kommunfullmäktige kan bifalla kommunstyrelsens förslag. 
 
Återremiss och avgöra ärendet 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 33 ja-röster och 16 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att avgöra ärendet idag. Hur 
var och en röstade framgår av omröstningslista 9.    
  
Kommunstyrelsens förslag 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag och finner att 
så sker. 
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Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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Voteringslista: § 224 
Ärende: Fastställande av policy för konstnärlig utsmyckning, samt upphävande av nu 
gällande,  2020KS586 
 
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   
Hans Larsson (M), ledamot X   
Roger Nordman (M), ordförande X   
Sven Karlsson (M), ledamot X   
Rickard Rosengren (M), ledamot X   
Gunnar Häggström (M), vice ordförande X   
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X   
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot X   
Gun Wågsjö (C), ledamot X   
Fredrik Mossmark (C), ledamot X   
David Dinsdale (L), ledamot X   
Anders Halldén (L), ledamot X   
Anita Anger (L), ledamot X   
Patrik Nordgren (-), ledamot  X  
Håkan Eriksson (KD), 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  
Kerstin Sandberg (V), 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   
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   
Eva Karlsson (M), ersättare X   
Tony Wahl (C), ersättare X   
Lars Magnus Frisk (L), ersättare X   
Martin Tengfjord (SP), ersättare X   
Jan Gustavsson (KP), ersättare X   
Jonas Andersson (S), ersättare  X  
Rolf Vestman (S), ersättare  X  
Mustafa Jamil (S), ersättare  X  
Resultat 33 16 0 
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§ 225  Dnr 2021KS665 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande om tystnadskultur  
 

Sammanfattning av ärendet 
Fråga har inkommit den 1 november 2021 till kommunstyrelsens ordförande från Peter 
Arvidsson (SD) angående tystnadskultur i Härryda kommun. 
  
Kommunstyrelsens ordförande Per Vorberg (M) besvarar frågan. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 226  Dnr 2021KS668 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande om utvärdering och 
uppdatering av pandemiplan och varför det dröjt att ge uppdraget 
till extern part  
 

Sammanfattning av ärendet 
Fråga har inkommit den 2 november 2021 till kommunstyrelsens ordförande från Peter 
Arvidsson (SD) angående utvärdering och uppdatering av Härryda kommuns pandemiplan 
samt varför det dröjt så länge att ge uppdraget till extern part. 
 
Kommunfullmäktige medger att frågan får ställas. 
  
Kommunstyrelsens ordförande Per Vorberg (M) besvarar frågan. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 227  Dnr 2021KS667 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande om utvärdering och 
uppdatering av pandemiplan samt att stödja initiativ om 
förtydligande i uppdragsbeskrivningen  
 

Sammanfattning av ärendet 
Fråga har inkommit den 2 november 2021 till kommunstyrelsens ordförande från Peter 
Arvidsson (SD) angående utvärdering och uppdatering av Härryda kommuns pandemiplan 
samt att stödja initiativ om att förtydliga uppdragsbeskrivningen till extern granskare. 
 
Kommunfullmäktige medger att frågan får ställas. 
  
Kommunstyrelsens ordförande Per Vorberg (M) besvarar frågan. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 228  Dnr 2021KS669 

Fråga till välfärdsnämndens ordförande om plikt att skaffa barn  
 

Sammanfattning av ärendet 
Fråga har inkommit den 2 november 2021 till välfärdsnämndens ordförande från Peter 
Arvidsson (SD) angående plikt att få barn när man flyttar till Härryda kommun. 
 
Kommunfullmäktige medger att frågan får ställas. 
  
Välfärdsnämndens ordförande Maria Kornevik Jakobsson (C) besvarar frågan. 
 

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