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Plats och tid Råda Rum kl. 18:00-19:47 
 

Beslutande ledamöter 
Per Vorberg (M) 
Evalotta Liljenzin (M) 
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Kersti Lagergren (M) 
Hans Larsson (M) 
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Mikael Johannison (M) 
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Kristina Andrén (M) 
Gunnar Häggström (M) (vice ordförande) 
Jan Andersson (M) 
Ulrika Nordenstam (M) 
Maria Kornevik Jakobsson (C) 
Ronny Sjöberg (C) 
Gun Wågsjö (C) 
David Dinsdale (L) 
Anders Halldén (L) 
Anita Anger (L) 
Håkan Eriksson (KD) 
Cecilia Grebert Flatow (SP) 
Lennart Winqvist (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) 
Mats Werner (S) 
Kerstin Sandberg (V) 
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Roland Jonsson (MP) 
Ida Rosengren (MP) 
Boris Leimar (SD) 
Patrik Strömsten (SD) 
Bengt Hellgren (SD) 
Peter Arvidsson (SD) 
Inga-Lill Hellgren (SD) 
Elin Germgård (C)  ersätter Fredrik Mossmark (C) 
Lars Magnus Frisk (L)  ersätter Ing-Marie Rydén Höök (L) 
Lars Landrö (KD)  ersätter Patrik Nordgren (-) 
Martin Tengfjord (SP)  ersätter Jan Inge Forsberg (SP) 
Jan Gustavsson (KP)  ersätter Brita Dermark (KP) 
Björn Mattsson (V)  ersätter Bengt Andersson (V) 
Ahmad Ahmadi (MP)  ersätter Marie Strid (MP) 
 
Ej tjänstgörande ersättare 
Ingemar Lindblom (M) 
Bengt Johansson (M) 
Hengameh Mokhtari (M) 
Anders Norlin (M) 
Jonas Andersson (S) 
Varinder Bajwa (S) 
Rolf Vestman (S) 
Åsa Garberg (V) 
 
Övriga närvarande 
Peter Lönn (kommundirektör) 
Lina Rydberg (kommunjurist) 
Matilda Johansson (kommunsekreterare) 
 
Utses att justera 
Kerstin Sandberg 
Sven Karlsson 
 

Justeringens plats och tid Kansliet, kommunhuset, 2021-12-16 15:30 

 

Protokollet omfattar §§229-242 
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Sekreterare _________________________________________________ 
 Matilda Johansson 
 
Ordförande _________________________________________________ 
 Roger Nordman  
 
Justerande _________________________________________________ 
 Kerstin Sandberg Sven Karlsson 
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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 

2021-12-09 

2021-12-17 Datum då anslag 2022-01-10 
  tas ner  

Kansliet, kommunhuset 

 
___________________________________________________ 

Matilda Johansson 
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ÄRENDELISTA 
 

§ 229 Fastställande av dagordning 
§ 230 Avsägelse från Ing-Marie Rydén-Höök (L) som ledamot i välfärdsnämnden, samt fyllnadsval 
§ 231 Remittering av inkomna medborgarförslag 
§ 232 Överläggning av delrapport från beredningen för demokratifrågor 
§ 233 Delgivning av välfärdsnämndens beslut med anledning av verksamhetsberättelse per delår och 

prognos för helåret 2021 för välfärdsnämnden 
§ 234 Delgivning av välfärdsnämndens beslut med anledning av revisorernas granskning av elevers 

frånvaro i grundskolan 
§ 235 Delgivning av kommunstyrelsens beslut med anledning av verksamhetsplan med driftbudget 

2022-2024 samt investerings- och exploateringsbudget 2022-2026 
§ 236 Redovisning av medborgarförslag 2021, kommunstyrelsen 
§ 237 Redovisning av medborgarförslag 2021, välfärdsnämnden 
§ 238 Fastställande av taxa för anläggningsavgifter och brukningsavgifter avseende vattentjänster 

2022 
§ 239 Fastställande av taxa för avfall och slam 2022 
§ 240 Värdeöverföring från Förbo AB 
§ 241 Fråga till välfärdsnämndens ordförande om Furuhällsskolan kommer läggas ner 
§ 242 Frågor till välfärdsnämndens ordförande gällande avtal med Attendo 
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§ 229 

Fastställande av dagordning 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer föredragningslistan med följande ändringar: 

 Ärende 4, inkomna interpellationer utgår 
 Ärende 14, Fråga till välfärdsnämndens ordförande om Furuhällsskolan kommer 

läggas ner tillkommer 
 Ärende 15, Fråga till välfärdsnämndens ordförande gällande avtal med Attendo 

tillkommer 
 

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

Avsägelse från Ing-Marie Rydén-Höök (L) som ledamot i 
välfärdsnämnden, samt fyllnadsval  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige entledigar Ing-Marie Rydén Höök (L) från uppdraget som ledamot i 
välfärdsnämnden. 
  
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens förslag 
Kommunfullmäktige utser Anita Anger (L) som ledamot i välfärdsnämnden till och med den 
31 december 2022. 
  
Kommunfullmäktige utser Peter Herrmann (L) som ersättare i välfärdsnämnden till och med 
den 31 december 2022. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ing-Marie Rydén Höök (L) avsäger sig i skrivelse daterad den 18 november 2021 uppdraget 
som ledamot i välfärdsnämnden. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 231 

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 2021KS629 
Från Martin Bech om naturstråk Finnsjön runt. 
  
Dnr 2021KS634 
Från Reine Lindqvist om passiv penninginsamling (tiggeri). 
  
Dnr 2021KS636 
Från Reine Lindqvist om fria busskort till alla barn i Härryda som går i grundskolan. 
  
Dnr 2021KS672 
Från Sofia Karlsson om hundrastgård i Hindås. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 232  Dnr 2021KS732 

Överläggning av delrapport från beredningen för demokratifrågor  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar överläggningen.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 12 november 2020 § 210 att inrätta en tillfällig beredning 
för demokratifrågor. Beredningens uppdrag var att genomföra en utvärdering av den politiska 
organisationen som beslutades i kommunfullmäktige 16 oktober 2017 § 159, samt att 
genomföra en översyn av nu gällande arvodesreglemente. Den 16 september 2021 § 163 
förtydligade kommunfullmäktige uppdraget med att beredningen även ska lämna förslag på 
förändringar. 
  
Beredningens ordförande Anders Halldén (L) och vice ordförande Gunilla Wathne 
(S) informerar om beredningens delrapport kring utvärdering av den politiska organisationen 
samt förslag till förändringar.  
  
Kommunfullmäktige överlägger kring beredningens rapport. 
 

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

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

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden beslutade den 20 oktober 2021 § 263 att godkänna verksamhetsberättelse 
och prognos, att inte vidta ytterligare åtgärder, samt att delge kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige verksamhetsberättelse och prognos. Kommunstyrelsen beslutade den 18 
november 2021 § 433 att notera informationen.  
  
Välfärdsnämnden prognostiserar en positiv avvikelse om 32,4 mnkr. Socialtjänsten avviker 
positivt med 24,7 mnkr och utbildning, kultur och fritid med 7,7 mnkr. 
  
Prognosen för årets investeringar uppgår till 22,4 mnkr vilket innebär ett överskott om 5,3 
mnkr. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 18 november 2021 § 433 
 Välfärdsnämndens beslut 20 oktober 2021 § 263 
 Tjänsteskrivelse 23 september 2021 
 Verksamhetsberättelse och prognos – delår 2021 välfärdsnämnden 
 Statusrapport – uppföljning av de politiska målen i välfärdsnämnden 2021 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 234  Dnr 2021KS351 

Delgivning av välfärdsnämndens beslut med anledning av 
revisorernas granskning av elevers frånvaro i grundskolan  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden beslutade den 20 oktober 2021 § 261 att notera förvaltningens svar och 
godkänna de åtgärder som förvaltningen redovisat med anledning av revisorernas granskning. 
Vidare beslutade välfärdsnämnden att delge kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och 
kommunens revisorer beslutet. Kommunstyrelsen beslutade den 18 november 2021 § 432 att 
notera informationen.  
  
Under 2021 gav kommunens revisorer uppdrag till revisionsbyrån PWC att granska arbetet 
med elevers frånvaro i grundskolan. Kommunens revisorer beslutade den 3 maj 2021 att 
överlämna granskningsrapporten till välfärdsnämnden. 
  
Syftet med granskningen var att bedöma om välfärdsnämnden säkerställer en ändamålsenlig 
styrning och ledning avseende elevers frånvaro i grundskolan. Granskningen syftade även till 
att bedöma om den interna kontrollen inom området är tillräckligt. 
  
Den sammanfattade bedömningen är att välfärdsnämnden inte helt säkerställer en 
ändamålsenlig styrning och ledning av arbetet med elevers frånvaro i grundskolan. Den 
interna kontrollen bedöms heller inte vara tillräcklig. Utifrån genomförd granskning lämnades 
följande rekommendationer till välfärdsnämnden: 

 Säkerställa att det finns ändamålsenliga riktlinjer och rutiner för att förebygga, 
identifiera, och åtgärda skolfrånvaro. 

 Tillse att lokala rutiner dokumenteras. 
 Efterfråga analyser på gruppnivå utifrån olika parametrar så att nämnden får ett bättre 

underlag. 
 Samordna nämndens årsplan och rutinerna för det systematiska kvalitetsarbetet. 

  
Vidtagna åtgärder redovisas i svar med anledning av revisorernas granskning av elevers 
frånvaro i grundskolan. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 18 november 2021 § 432 
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 Välfärdsnämndens beslut 20 oktober 2021 § 261 
 Tjänsteskrivelse 17 september 2021 
 Svar med anledning av revisorernas granskning av elevers frånvaro i grundskolan 
 Granskning av elever frånvaro i grundskolan, följebrev samt rapport 3 maj 2021 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 235  Dnr 2021KS330 

Delgivning av kommunstyrelsens beslut med anledning av 
verksamhetsplan med driftbudget 2022-2024 samt investerings- och 
exploateringsbudget 2022-2026  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 18 november 2021 § 407 och beslutade då att  

 godkänna verksamhetsplan för 2022-2024 med driftbudget per verksamhetsnivå 2022-
2024 samt investering och exploateringsbudget på projektnivå avseende åren 2022-
2026. 

 notera att Bostadsförsörjningsprogram 2022-2026 och Lokalresursplan 2022-2026 
ligger till grund för budgetförslaget. 

 delge kommunfullmäktige Kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2022-2024, 
Bostadsförsörjningsprogram 2022-2026 och Lokalresursplan 2022-2026. 

 alla investeringsposter som berör trafikverksamheten beläggs med startbesked. 
  
Kommunfullmäktige fattade den 17 juni 2021 §128 beslut om Budget 2022 med plan för 
perioden 2023-2026 samt mål och inriktningar för Härryda kommun. Anslagen fastställdes på 
nämndsnivå och kommunfullmäktige fastställde mål och inriktningar till kommunstyrelsen. 
  
Kommunstyrelsen uppdrog den 23 september 2021 § 318 åt förvaltningen att utarbeta förslag 
till verksamhetsplan och budget för 2022, samt perioden 2023-2026 utifrån dokumentet 
Kommunstyrelsens budget 2022 med plan för perioden 2023-2026 samt mål och inriktningar 
där kommunstyrelsen tagit hänsyn till fullmäktiges uppdrag. 
  
Förvaltningen har utarbetat förslag till verksamhetsplan där driftbudget 2022-2024 på 
verksamhetsnivå samt investerings- och exploateringsbudget på projektnivå ingår. I 
verksamhetsplanen ingår plan för genomförande av kommunstyrelsens mål och inriktningar 
för perioden. 
  
Av investeringsbilagan i förslag till verksamhetsplanen framgår att följande projekt är belagda 
med startbesked: 

 IR08 Bro, Stationsgatan i Landvetter 
 IR75 Mölnlycke dagvattenpark 
 IR96 Biblioteksvägen i Mölnlycke, upprustning 
 IC28 Rävlandaskolans gård, trygghetshöjande åtgärder 
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 IC43 Djupedalskolans yttertak 
 IA01 Konstnärlig utsmyckning 

  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 18 november 2021 § 407 
 Tjänsteskrivelse 15 oktober 2021 
 Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022-2024 (2026) 
 Lokalresursplan 2022-2026 
 Bostadsförsörjningsprogram 2022-2026 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 236  Dnr 2021KS84 

Redovisning av medborgarförslag 2021, kommunstyrelsen  
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige noterar redovisningen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Två gånger per år informeras kommunfullmäktige om de beslut som fattats med anledning av 
medborgarförslag samt vilka medborgarförslag som inte avgjorts eller beretts färdigt. 
  
Förvaltningen redovisar en sammanställning över kommunstyrelsens beslut gällande 49 
medborgarförslag, varav 28 är under beredning. 
  
Enligt prognosen kommer förslagen med ett undantag, där kommunstyrelsen remitterat 
ärendet till Härryda Vatten och Avfall AB för inhämtande av fakta och synpunkter innan 
beslut, att hanteras inom ett års tid inklusive beslut i ärendet. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 18 november 2021 § 404 
 Tjänsteskrivelse 21 oktober 2021 

  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 237  Dnr 2021KS83 

Redovisning av medborgarförslag 2021, välfärdsnämnden  
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens och välfärdsnämndens 
förslag 
Kommunfullmäktige noterar redovisningen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Två gånger per år informeras kommunfullmäktige om de beslut som fattats med anledning av 
medborgarförslag samt vilka medborgarförslag som inte avgjorts eller beretts färdigt. 
  
Förvaltningen redovisar en sammanställning över välfärdsnämndens beslut gällande fem 
medborgarförslag. Inga medborgarförslag är under beredning. 

 
Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens beslut 18 november 2021 § 405 
 Välfärdsnämndens beslut 20 oktober 2021 § 264 
 Tjänsteskrivelse 22 september 2021 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 238  Dnr 2021KS631 

Fastställande av taxa för anläggningsavgifter och brukningsavgifter 
avseende vattentjänster 2022  
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige fastställer Taxa för anläggningsavgifter och brukningsavgifter avseende 
vattentjänster 2022 att gälla från och med den 1 januari 2022. 
  
Kommunfullmäktige upphäver Taxa för anläggningsavgifter och brukningsavgifter avseende 
vattentjänster 2021, beslutad den 12 november 2020 § 206, taxan tillämpas dock till och med 
31 december 2021. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Nuvarande taxa för anläggningsavgifter och brukningsavgifter avseende vattentjänster 
fastställdes av kommunfullmäktige den 12 november 2020 § 206. 
  
Härryda Vatten och Avfall AB står inför stora och kostsamma investeringar under de 
närmaste åren. Förutom ett helt nytt vattenverk och överföringsledningar mellan Hindås och 
Landvetter planeras även överföringsledningar mellan Hällingsjö och Rävlanda. Stora 
investeringar krävs för att öka kapaciteten i det befintliga ledningsnätet för att klara VA-
försörjningen till såväl nya detaljplaner som till områden som behöver anslutas till allmänt 
VA. Kapitalkostnader för dessa investeringar kan på sikt orsaka kraftiga höjningar på 
brukningstaxan om inte även anläggningstaxan justeras samtidigt. 2021 är det sista året som 
anläggningstaxans reduktionsregler har inverkan på anläggningsavgifterna och därmed även 
på intäkterna som ska bekosta bolagets verksamhet. Föreslagen justering av 
anläggningsavgifterna tillsammans med borttagande av reduktionsreglerna innebär en höjning 
med ca 10 % för typhus A och ca 33 % för typhus B. Vad gäller brukningsavgifterna föreslår 
bolaget att den sammanlagda årskostnaden höjs med ca 7 % för typhus A och 10 % för typhus 
B. 
 
 
Den nya taxan föreslås gälla från och med den 1 januari 2022. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 18 november 2021 § 401 
 Skrivelse från Härryda Vatten och Avfall AB den 18 oktober 2021 
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 Förslag till taxa för anläggningsavgifter och brukningsavgifter avseende vattentjänster 
2022 samt gällande taxa för 2021 

 Beräkningsexempel samt förändringar i anläggningsavgifter och brukningsavgifter 
 Kommunjämförelse 2021–2022 
 Protokoll styrelsemöte den 4 oktober 2021 § 5   
 Kommunfullmäktiges beslut den 12 november 2020 § 206 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 239  Dnr 2021KS633 

Fastställande av taxa för avfall och slam 2022  
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige fastställer Taxa för avfall och slam 2022 att gälla från och med 1 januari 
2022. 
  
Kommunfullmäktige upphäver Taxa för avfall och slam 2021, beslutad den 12 november 
2020 § 207, taxan tillämpas dock till och med 31 december 2021. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 12 november 2020 § 207 att fastställa nuvarande taxa för 
avfall och slam som började gälla från den 1 januari 2021. Avgift för kommunens 
avfallshantering får enligt 27 kap. 4–6 §§ miljöbalken (1998:808) tas ut av kommunen. Avgift 
ska enligt 4 § betalas enligt den taxa som kommunfullmäktige antar. 
  
Avfallsverksamheten är finansierad med avgifter enligt taxan. 
  
I takt med att verksamhetens kostnader och intäkter förändras, behöver taxan anpassas i 
samma omfattning. Kostnaderna för avfallsverksamheten är idag större än intäkterna. 
  
För att kunna möta upp kommande kostnader föreslås en ny taxa för år 2022 med en generell 
höjning av sophämtningsavgiften med 16 % på den fasta avgiften. Viktavgiften och avgift för 
extratjänster samt avgiften för hämtning av avloppsslam från enskilda anläggningar förblir 
oförändrade för att så långt som möjligt hålla dessa kostnader på självkostnadsnivåer. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 18 november 2021 § 402 
 Skrivelse från Härryda Vatten och Avfall AB 25 oktober 2021 
 Taxa för avfall och slam 2022 samt gällande taxa för 2021 
 Kommunfullmäktiges beslut den 12 november 2020 § 207 
 Styrelseprotokoll den 4 oktober 2021 § 6 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 240  Dnr 2021KS622 

Värdeöverföring från Förbo AB  
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunens ombud i Förbo AB att vid ordinarie eller extra 
bolagsstämma rösta för en utdelning i bolaget om totalt 20 mnkr avseende räkenskapsåret 
2021. Detta i den mån sådan utdelning är förenlig med 17 kap. 3 § aktiebolagslagen 
(2005:551). Utdelningen sker med hänvisning till 5 § 1 p. lagen om (2010:879) allmännyttiga 
kommunala bostadsaktiebolag. Utdelningen ska användas för åtgärder inom ramen för 
bostadssociala ändamål. 
  

Reservation 
Patrik Linde (S), Björn Magnusson (S), Gunilla Wathne (S), Siw Hallbert (S), Lena 
Fredriksson (S), Ulla-Karin Johansson (S), Robert Langholz (S), Monica Bengtsson (S), 
Oskar Sköld (S), Mats Werner (S), Kerstin Sandberg (V) och Björn Mattsson (V) reserverar 
sig mot beslutet skriftligt i bilaga 1. 
  
Peter Arvidsson (SD), Boris Leimar (SD), Patrik Strömsten (SD) och Bengt Hellgren 
(SD) reserverar sig mot beslutet och meddelar att de avser komma in med en skriftlig 
reservation före justeringen. Vid justeringen av protokollet finns ingen skriftlig reservation 
från Sverigedemokraterna. 
  
Roland Jonsson (MP) reserverar sig mot beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ägarrådet för Förbo AB har vid sammanträde den 28 september 2021 lyft möjligheten att 
tillämpa undantaget i 5 § 1 p. i lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolag, AKBL, för att bereda ägarkommunerna en högre utdelning. Undantaget 
gör det möjligt att dela ut hela överskottet som uppkommit under föregående räkenskapsår, 
förutsatt att överskottet används för sådana åtgärder inom ramen för kommunens 
bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och social sammanhållning eller som 
tillgodoser bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar. 
  
Vid beaktande av prognosticerad vinst om 73 mnkr för 2021, bolagets soliditet och vad som 
kan anses vara rimlig nivå på utdelning under givna förutsättningar, föreslås en utdelning 
avseende räkenskapsåret 2021 på 20 mnkr att fördela proportionellt mellan ägarkommunerna 
utifrån andel i bolaget, där de utdelade medlen ska användas för åtgärder enligt ovan nämnda 
undantag. 
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Utdelningen ska dock endast ske i den mån det är förenligt med bestämmelserna om skyddet 
för bolagets bundna egna kapital och försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen. 
  
Inför bolagsstämman kommer kommunens ombud att få del av underlag i form av 
årsredovisning med fastställt bokslut för 2021. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 18 november 2021 § 403 
 Tjänsteskrivelse den 22 oktober 2021 
 Styrelserapport kvartal 2 2021 

  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Martin Tengfjord (SP), David Dinsdale (L), 
Håkan Eriksson (KD) och Ronny Sjöberg (C) att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Patrik Linde (S) föreslår med instämmande av Kerstin Sandberg (V) och Roland Jonsson 
(MP) att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunens ombud i Förbo AB att vid ordinarie eller 
extrabolagsstämma rösta emot utdelning från bolaget. 
 
Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunfullmäktige återremitterar ärendet där förslag tas 
fram av Förbo AB för att använda pengarna i verksamheten för att komma till rätta med 
problemet otillåten andrahandsuthyrning. Information har framkommit att från Förbo AB att 
om vi tillför medel till bolaget kan de lättare komma till rätta med problemet att vi idag inte 
vet vilka som bor i alla lägenheter och att otillåten andrahandsuthyrning förekommer. I andra 
hand föreslår Peter Arvidsson att kommunfullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att han kommer att ställa Peter Arvidssons förslag om återremiss mot 
att avgöra ärendet idag. Om kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag kommer 
ordföranden ställa kommunstyrelsens förslag, Patrik Lindes förslag och Peter Arvidssons 
andrahandsförslag mot varandra. 
  
Kommunfullmäktige godkänner redovisad beslutsgång. 
  
Peter Arvidssons förslag om återremiss och avgöra idag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
avgöra ärendet idag. 
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Kommunstyrelsens förslag, Patrik Lindes förslag och Peter Arvidssons förslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 
  
Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag och 
att motförslag ska tas fram. 
 
Motförslag 
Ordföranden ställer Patrik Lindes förslag mot Peter Arvidssons förslag och finner att 
kommunfullmäktige utser Patrik Lindes förslag till motförslag i huvudomröstningen. 
 
Huvudomröstning 
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att bifalla kommunstyrelsens förslag 
Nej-röst för att bifalla Patrik Lindes förslag 
  
Med 28 ja-röster och 20 nej-röster bifaller kommunfullmäktige kommunstyrelsens förslag. 
Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 1.  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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Voteringslista: § 240 
Ärende: Värdeöverföring från Förbo AB,  2021KS622 
 
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   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Sven Karlsson (M), ledamot X   
Rickard Rosengren (M), ledamot X   
Kristina Andrén (M), ledamot X   
Gunnar Häggström (M), vice ordförande X   
Jan Andersson (M), ledamot X   
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X   
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot X   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
Gun Wågsjö (C), ledamot X   
David Dinsdale (L), ledamot X   
Anders Halldén (L), ledamot X   
Anita Anger (L), ledamot X   
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  
Gunilla Wathne (S), ledamot  X  
Björn Magnusson (S), 2:e vice ordförande  X  
Siw Hallbert (S), ledamot  X  
Lena Fredriksson (S), ledamot  X  
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Monica Bengtsson (S), ledamot  X  
Oskar Sköld (S), ledamot  X  
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Mats Werner (S), ledamot  X  
Kerstin Sandberg (V), ledamot  X  
Roland Jonsson (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  
Elin Germgård (C), ersättare X   
Lars Magnus Frisk (L), ersättare X   
Lars Landrö (KD), ersättare X   
Martin Tengfjord (SP), ersättare X   
Jan Gustavsson (KP), ersättare X   
Björn Mattsson (V), ersättare  X  
Ahmad Ahmadi (MP), ersättare  X  
Resultat 28 20 0 
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Bilaga 1 till kommunfullmäktiges protokoll 9 december 2021 § 240 

 

 

Reservation: 
Värdeöverföring från Förbo AB 
Det är nu återigen dags att åderlåta vårt kommunala bolag på pengar. Man vill 
även i år få till en utbetalning från Förbo på 20 miljoner kronor. För Härrydas 
del blir detta 8,4 miljoner kronor. Eller en straffskatt på hyresrätterna i Förbos 
bestånd med 4000 kronor per lägenhet och år.  

Dessa pengar borde användas för att bygga nya hyresrätter eller renovera inom 
det befintliga beståndet. Dessa pengar behövs inte för att ytterligare dryga ut 
den kommunala vinsten. Den kommunala vinsten är för närvarande på en 
rekordnivå tack var de generösa bidrag som vår Socialdemokratiskt ledda 
regering delat ut till Sveriges kommuner under pandemin. Det känns därför, om 
möjligt, än svårare än vanligt att se detta som en politik som gynnar vårt bolag 
eller vår kommun. 

Vi befinner oss i ett läge där det finns stora renoveringsbehov och framförallt 
stora investeringsbehov i nybyggnation. Vi ser att det finns en enorm 
bostadsbrist i vår region. Här borde vi låta Förbo använda sin vinst för att vara 
en aktiv del i byggandet av nya bostäder.  

Vi anser vidare att det är tveksamt att plocka ut dessa vinster utan att 
genomföra nya bostadssociala insatser. Man ger en förklaring vad pengar 
används till utan att egentligen tillägga något annat än uppdrag som ändå 
skulle ha utförts.  

Vi inom Socialdemokraterna och Vänsterpartiet yrkade på att man inte skulle 
plocka ut pengar från Förbo AB.  

Av de ovan nämnda anledningarna väljer vi från Socialdemokraterna och 
Vänsterpartiet att reservera oss.  

För Socialdemokraterna och Vänsterpartiet 

Patrik Linde
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§ 241  Dnr 2021KS754 

Fråga till välfärdsnämndens ordförande om Furuhällsskolan 
kommer läggas ner  
 

Sammanfattning av ärendet 
Fråga har inkommit den 30 november 2021 till välfärdsnämndens ordförande från Mats 
Werner (S) om Fuluhällsskolan kommer läggas ner. 
  
Kommunfullmäktige medger att frågan får ställas. 
  
Välfärdsnämndens ordförande Maria Kornevik Jakobsson (C) besvarar frågan. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 242  Dnr 2021KS753 

Frågor till välfärdsnämndens ordförande gällande avtal med 
Attendo  
 

Sammanfattning av ärendet 
Fråga har inkommit den 30 november 2021 till välfärdsnämndens ordförande från Mats 
Werner (S) om konsekvensanalys avseende avtalet med Attendo. 
  
Kommunfullmäktige medger att frågan får ställas. 
  
Välfärdsnämndens ordförande Maria Kornevik Jakobsson (C) besvarar frågan. 
 

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