
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum 
2022-05-19 
 

 

 

Plats och tid Råda Rum kl. 18:00-20:38 
 

Beslutande ledamöter 
Per Vorberg (M) 
Evalotta Liljenzin (M) 
Grim Pedersen (M) 
Hans Larsson (M) 
Roger Nordman (M) (ordförande) 
Mikael Johannison (M) 
Sven Karlsson (M) 
Rickard Rosengren (M) 
Kristina Andrén (M) 
Gunnar Häggström (M) (vice ordförande) 
Jan Andersson (M) 
Ulrika Nordenstam (M) 
Maria Kornevik Jakobsson (C) 
Gun Wågsjö (C) 
Fredrik Mossmark (C) 
David Dinsdale (L) 
Lars Magnus Frisk (L) 
Anders Halldén (L) 
Anita Anger (L) 
Håkan Eriksson (KD) 
Jan Inge Forsberg (SP) 
Lennart Winqvist (SP) 
Brita Dermark (KP) 
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) 
Monica Bengtsson (S) 
Oskar Sköld (S) 
Kerstin Sandberg (V) 
Bengt Andersson (V) 
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Roland Jonsson (MP) 
Marcus Berggren (MP) 
Boris Leimar (-) 
Patrik Strömsten (SD) 
Bengt Hellgren (SD) 
Peter Arvidsson (SD) 
Anders Johansson (-) 
Ingemar Lindblom (M)  ersätter Kersti Lagergren (M) 
Tony Wahl (C)  ersätter Ronny Sjöberg (C) 
Inger Axelsson (KD)  ersätter Patrik Nordgren (-) 
Martin Tengfjord (SP)  ersätter Cecilia Grebert Flatow (SP) 
Jonas Andersson (S)  ersätter Robert Langholz (S) 
Varinder Bajwa (S)  ersätter Mats Werner (S) 
Ahmad Ahmadi (MP)  ersätter Marie Strid (MP) 
Christian Schmitt (MP) (kl 18.30-20.38) §§76-90 ersätter Ida 
Rosengren (MP) 
Danuta Wahlberg (SD)  ersätter Calle Johansson (SD) 
 
Ej tjänstgörande ersättare 
Eva Karlsson (M) 
Hengameh Mokhtari (M) 
Anders Norlin (M) 
Karin Wickman (M) 
Elin Germgård (C) 
Erik Lagerström (L) 
Jan Gustavsson (KP) 
Rolf Vestman (S) 
Björn Mattsson (V) 
 
Övriga närvarande 
Peter Lönn (kommundirektör) 
 
Utses att justera 
Gun Wågsjö 
Marcus Berggren 
 

Justeringens plats och tid Kansli, kommunhuset, 2022-05-25 08:00 

 

2 / 31



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2022-05-19 
 

 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    
 

Protokollet omfattar §§74-90 

 

 

Sekreterare _________________________________________________ 
 Magdalena Lindberg 
 
Ordförande _________________________________________________ 
 Roger Nordman  
 
Justerande _________________________________________________ 
 Gun Wågsjö Marcus Berggren 
  

3 / 31



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2022-05-19 
 

 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    
 

 BEVIS 

Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag på 
kommunens anslagstavla 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum då anslag sätts 
upp 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Underskrift  

Kommunfullmäktige 

2022-05-19 

2022-05-26 Datum då anslag 2022-06-17 
  tas ner  

Kansli, kommunhuset 

 
___________________________________________________ 

Magdalena Lindberg 
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ÄRENDELISTA 
 

§ 74 Fastställande av dagordning 
§ 75 Allmänhetens frågestund 
§ 76 Information från Härryda Energi AB 
§ 77 Information från Härryda Vatten och Avfall AB 
§ 78 Avsägelse från Andreas Fransson (M) som ersättare i välfärdsnämnden, samt fyllnadsval 
§ 79 Avsägelse Mats Werner (S) som ledamot i kommunfullmäktige 
§ 80 Avsägelse Peter Arvidsson (SD) som ersättare i välfärdsnämnden, samt fyllnadsval 
§ 81 Överläggning om rapport om inflytande och delaktighet från beredningen för framtidens 

välfärd och samhällsutveckling 
§ 82 Remittering av inkomna medborgarförslag 
§ 83 Remittering av inkomna motioner 
§ 84 Ärende för kommunfullmäktiges kännedom 
§ 85 Delgivning av välfärdsnämndens beslut med anledning av ekonomisk månadsuppföljning per 

februari 2022 
§ 86 Redovisning av uppdrag om stadsbyggnadsstudie för Landvetter centrum 
§ 87 Tillfälligt tillägg till avtal om kommunal samverkan avseende serveringstillstånd och tillsyn 

samt taxan år 2022 
§ 88 Upphävande av utvecklingsinriktning för Härryda kommuns översiktsplan 
§ 89 Svar på motion om att bli Sveriges miljöbästa kommun 2022 
§ 90 Svar på interpellation till välfärdsnämndens ordförande om varför  förskolans barngrupper ska 

göras större 
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§ 74 

Fastställande av dagordning 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer föredragningslistan med följande ändring: 

 Ärende 8, avsägelse från Mats Werner (S) som ledamot i kommunfullmäktige. 
 Ärende 9, avsägelse från Peter Arvidsson (SD) som ersättare i välfärdsnämnden, samt 

fyllnadsval. 
 Ärende 13, inkomna interpellationer utgår då inga interpellationer inkommit. 
 Ärende 21, inkomna frågor utgår då inga frågor inkommit. 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 75 

Allmänhetens frågestund 
 

Sammanfattning av ärendet 
I anslutning till kommunfullmäktiges sammanträde ges allmänheten möjlighet att ställa 
frågor.  
  
Frågorna ska vara av allmän karaktär och om sådant som fullmäktige normalt behandlar. De 
ska formuleras så att de kan besvaras direkt på mötet. Frågor som berör enskilds personliga 
förhållanden får inte ställas. 
  
Frågorna som ställdes rörde skola, förskola, otrygghet i samhället samt fastigheten där 
parkeringshuset i Mölnlycke finns idag. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 76 

Information från Härryda Energi AB 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Susanne Ernfridsson, VD för Härryda Energi AB och Härryda Elhandel AB och Mikael 
Johannison (M), styrelseordförande informerar kommunfullmäktiges ledamöter om 
årsredovisning som godkändes vid bolagens bolagsstämma. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 77 

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

Sammanfattning av ärendet 
Jessika Stenhoff, VD för Härryda Vatten och Avfall AB och Roland Jonsson (MP), 
vice ordförande i styrelsen informerar kommunfullmäktiges ledamöter om årsredovisning som 
godkändes vid bolagets bolagsstämma. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 78  Dnr 2022KS20 

Avsägelse från Andreas Fransson (M) som ersättare i 
välfärdsnämnden, samt fyllnadsval  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige entledigar Andreas Fransson (M) från uppdraget som ersättare i 
välfärdsnämnden. 
  
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens förslag 
Kommunfullmäktige utser Kersti Lagergren (M) som ersättare i välfärdsnämnden för 
återstoden av mandatperioden.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Andreas Fransson (M) avsäger sig uppdraget som ersättare i välfärdsnämnden. Avsägelsen 
lämnades in den 11 maj 2022.  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 79  Dnr 2022KS20 

Avsägelse Mats Werner (S) som ledamot i kommunfullmäktige  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige entledigar Mats Werner (S) från uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Mats Werner (S) avsäger sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. Avsägelsen 
lämnades in den 16 maj 2022.  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 80  Dnr 2022KS20 

Avsägelse Peter Arvidsson (SD) som ersättare i välfärdsnämnden, 
samt fyllnadsval  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige entledigar Peter Arvidsson (SD) från uppdraget som ersättare i 
välfärdsnämnden. 
  
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens förslag 
Kommunfullmäktige utser Jenny Spiik (SD) som ersättare i välfärdsnämnden för återstoden 
av mandatperioden. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Peter Arvidsson (SD) avsäger sig uppdraget som ersättare i välfärdsnämnden. Avsägelsen 
lämnades in den 19 maj 2022.  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 81  Dnr 2022KS146 

Överläggning om rapport om inflytande och delaktighet från 
beredningen för framtidens välfärd och samhällsutveckling  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar överläggningen.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Beredningen har under 2021 arbetat med temat demokrati, med fokus på hur Härryda 
kommun kan utveckla och öka invånarnas möjligheter till inflytande och delaktighet.  
  
Beredningen har tagit fram en rapport vars syfte är att ge förtroendevalda i kommunen en bild 
av hur invånarna ser på delaktighet, inflytande och påverkan. Detta underlag kan ligga till 
grund för politiska beslut som bidrar till att tydliggöra och öka invånarnas möjligheter att ta 
del av information, framföra synpunkter och påverka beslut. Rapporten är även tänkt som ett 
underlag för förvaltningens arbete med inflytande och delaktighet. 
  
Beredningens arbete har bestått i att samla in underlag genom omvärldsanalys, dialogträffar 
och genom enkäter. Utifrån detta har beredningen identifierat ett antal utvecklingsområden: 

 Det ska bli ännu enklare för invånarna att komma i kontakt med kommunen.  
 Kommunen ska arbeta så att invånarna vet hur de kan gå till väga för att påverka. 
 Kommunen behöver utveckla både den digitala och den analoga dialogen. 

 
Beredningens ordförande Håkan Eriksson (KD) och vice ordförande Gunilla Wathne (S) 
informerar om beredningens rapport. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 82 

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 2022KS245 
Från Johan Kilander Marunga om gång/cykelväg mellan Hindås och Landvetter. 
 
Dnr 2022KS246 
Från Mikael Vatjus om att måla om staketet blått och gult. 
 
Dnr 2022KS272 
Från Peter Lindgren om promenadstråk runt Västra Nedsjön. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 83 

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

Sammanfattning av ärendet 
Nedanstående motion har inkommit: 
 
Dnr 2022KS275 
Från Patrik Linde (S), Siw Hallbert (S), Mats Werner (S) och Ulla-Karin Johansson (S) 
om reklamsatsning för våra kommunala boenden. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 84 

Ärende för kommunfullmäktiges kännedom 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige delges följande: 
  

 Årsredovisning från Landvetter Södra Utveckling AB för 2021 
 Årsredovisning från Förbo AB för 2021 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 85  Dnr 2022KS68 

Delgivning av välfärdsnämndens beslut med anledning av 
ekonomisk månadsuppföljning per februari 2022  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden behandlade ärendet den 6 april 2022 § 72 och beslutade då 
att godkänna prognosen samt att inte vidta ytterligare åtgärder. Vidare beslutade 
välfärdsnämnden att delge kommunstyrelse och kommunfullmäktige prognosen. 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 5 maj 2022 och beslutade då att notera 
informationen.  
  
Välfärdsnämnden prognostiserar en positiv avvikelse om 13,8 mnkr. Socialtjänsten avviker 
positivt med 7,2 mnkr och utbildning, kultur och fritid med 5 mnkr. I den totala prognosen 
ingår en resurs som inte är fördelad mellan sektorerna men som tillhör nämnden (1,7 mnkr). I 
prognosen antas att resursen inte förbrukas. 
 
Prognosen för årets investeringar uppgår till 19,4 mnkr vilket är samma som budgeterat. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 86  Dnr 2020KS529 

Redovisning av uppdrag om stadsbyggnadsstudie för Landvetter 
centrum  
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att uppdraget om stadsbyggnadsstudie för Landvetter centrum 
är genomfört och därmed avslutat. 
  

Reservation 
Peter Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet och meddelar att han avser komma in med 
en skriftlig reservation före justeringen. Vid justeringen av protokollet finns ingen skriftlig 
reservation från Peter Arvidsson (SD). 
 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med beslut om budget/plan 2019–2021 den 18 juni 2018 § 119, beslutade 
kommunfullmäktige att en fördjupad stadsbyggnadsstudie på strategisk nivå för Landvetter 
centrum ska göras. 
 
Inriktningen ska ha ett särskilt fokus på en attraktiv stadskärna, överdäckning, minskat buller i 
Landvetter men även hur en ändamålsenlig och rätt dimensionerad infrastruktur kan säkras för 
alla trafikslag och möjlig koppling till Landvetter södra. Resultatet utgör en del av underlaget 
till kommande översiktsplan. 
 
I rapporten Levande Landvetter Stadsbyggnadsstudie med utredningar för Landvetter 
centrum–mål och strategier för centrumutveckling, beskrivs målbilden och strategier för den 
långsiktiga utvecklingen av Landvetter centrum. Dessutom sammanfattas de övergripande 
strategiska utredningarna om sociala aspekter, ekosystemtjänster, marknadsförutsättningar, 
trafik och mobilitet i rapporten. 
 
En förstudie för stadsbyggnadsstudien ställdes ut digitalt genom appen mitt Härryda, och i 
Landvetter kulturhus under årsskiftet 2021/2022 för att få in synpunkter och förslag från 
kommunens medborgare. Dessutom har särskilda avstämningar gjorts med näringslivet i 
Landvetter. Resultatet från dialogerna sammanfattas i rapporten. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 5 maj 2022 § 187 
 Tjänsteskrivelse 21 april 2022 
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 Levande Landvetter Stadsbyggandsstudie med utredningar för Landvetter centrum – 
Mål och strategier för centrumutveckling (2022) 

 Social konsekvensanalys För stadsbyggnadsstudie i Landvetter centrum (2022) 
 Ekosystemtjänstanalys, Landvetter centrum (2021) 
 Trafik- och mobilitetsplan Landvetter (2022) 
 Parkering och mobilitet i Landvetter centrum 2035 (2022) 
 Marknadsanalys för handel och stadsliv i Härryda kommun (2019) 
 Riskutredning 2022 
 Bullerutredning 2022 
 Uppdrag från budget 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunfullmäktige återremitterar ärendet till 
kommunstyrelsen för att avvakta möjlighets- och rimlighetsanalys av överdäckning. 
  

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 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 46 ja-röster och 4 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att avgöra ärendet idag. Hur 
var och en röstade framgår av omröstningslista 1. 
  
Kommunstyrelsens förslag 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag och finner att 
så sker. 
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2022-05-19  

 

Voteringslista: § 86 
Ärende: Redovisning av uppdrag om stadsbyggnadsstudie för Landvetter centrum,  
2020KS529 
 
Omröstningsbilaga 1 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ledamot X   
Evalotta Liljenzin (M), ledamot X   
Grim Pedersen (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   
Gun Wågsjö (C), ledamot X   
Fredrik Mossmark (C), ledamot X   
David Dinsdale (L), ledamot X   
Lars Magnus Frisk (L), ledamot X   
Anders Halldén (L), ledamot X   
Anita Anger (L), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Jan Inge Forsberg (SP), ledamot X   
Lennart Winqvist (SP), ledamot X   
Brita Dermark (KP), ledamot X   
Steinar Walsö-Kanstad (KP), ledamot X   
Patrik Linde (S), ledamot X   
Gunilla Wathne (S), ledamot X   
Björn Magnusson (S), 2:e vice ordförande X   
Siw Hallbert (S), ledamot X   
Lena Fredriksson (S), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot X   
Monica Bengtsson (S), ledamot X   
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Oskar Sköld (S), ledamot X   
Kerstin Sandberg (V), ledamot X   
Bengt Andersson (V), ledamot X   
Roland Jonsson (MP), ledamot X   
Marcus Berggren (MP), ledamot X   
Boris Leimar (-), ledamot X   
Patrik Strömsten (SD), ledamot  X  
Bengt Hellgren (SD), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Anders Johansson (-), ledamot X   
Ingemar Lindblom (M), ersättare X   
Tony Wahl (C), ersättare X   
Inger Axelsson (KD), ersättare X   
Martin Tengfjord (SP), ersättare X   
Jonas Andersson (S), ersättare X   
Varinder Bajwa (S), ersättare X   
Ahmad Ahmadi (MP), ersättare X   
Christian Schmitt (MP), ersättare X   
Danuta Wahlberg (SD), ersättare  X  
Resultat 46 4 0 

22 / 31



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2022-05-19 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 87  Dnr 2022KS192 

Tillfälligt tillägg till avtal om kommunal samverkan avseende 
serveringstillstånd och tillsyn samt taxan år 2022  
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige godkänner Tilläggsavtal till avtal om samverkan alkohol och tobak med 
Göteborgs Stad för år 2022.  
 
Kommunfullmäktige fastställer att avgifter för tillståndsansökningar och tillsyn av 
serveringstillstånd för 2022 ska beräknas från den, av fullmäktige beslutade taxan 30 januari 
2020 § 9, jämte indexuppräkning för 2021 och 2022 samt att avgifterna i sedvanlig ordning 
ska uttas av tillståndshavaren.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 30 januari 2020 § 9 att teckna avtal om kommunal samverkan 
med Göteborgs Stad för utförande av uppgifter enligt alkohollagen (2010:1622) och lagen 
(2018:2088) om tobak och liknande produkter. Härryda kommun har förpliktigat sig att följa 
den taxa som Göteborgs Stad tillämpar för avgifter för tillståndsansökningar och tillsyn av 
alkoholserveringen samt att de avgifter som tillståndshavaren debiteras ska tillfalla Göteborgs 
Stad som ersättning för verksamheten. 
 
Kommunfullmäktige i Göteborg har beslutat att avgiften för tillsynen för år 2022 ska vara noll 
kronor. Göteborgs Stad har inkommit med önskemål om omförhandling av avtalet genom ett 
tillägg, som avser att gälla för år 2022. Tillägget innebär att Härryda kommun inte ska vara 
bundet av förpliktelsen att följa de nivåer för tillsynsavgifter för alkoholservering som 
beslutats av Göteborgs Stad. Accepteras tillägget av kommunfullmäktige ska också beslut 
fattas om taxans avgifter för tillsyn. 
 
Följer Härryda kommun rådande nolltaxa i Göteborg Stad medför det att egna medel tas i 
anspråk för att täcka kostnaderna för tillsynen. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 5 maj 2022 § 189 
 Tjänsteskrivelse 22 mars 2022 
 Tilläggsavtal till avtal om samverkan daterat 11 mars 2022 
 Avtal om samverkan gällande från 1 mars 2020 
 Taxa för tillstånd och tillsyn, antagen av kommunfullmäktige 30 januari 2020 § 9 
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 Tillsynsavgift för serveringstillstånd år 2022 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 88  Dnr 2017KS1014 

Upphävande av utvecklingsinriktning för Härryda kommuns 
översiktsplan  
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige upphäver Utvecklingsinriktning för Härryda kommuns översiktsplan 
godkänd av kommunfullmäktige 15 oktober 2020 § 185. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige godkände 15 oktober 2020, § 185, en utvecklingsinriktning som 
underlag till fortsatt arbete med ny översiktsplan för Härryda kommun. 
Förvaltningen redovisade samrådshandlingar för Översiktsplan 2040 med 
miljökonsekvensbeskrivning, Naturvårdsplan och Trafikstrategi del 1 för kommunstyrelsen 
den 31 mars 2021, §§ 120, 121, 122. Kommunstyrelsen återremitterade ärendena till 
förvaltningen för att arbeta in synpunkter från politiken innan ärendet ställs ut på samråd. 
Kommunstyrelsen tillsatte en arbetsgrupp som sammanställde politiska inspel på 
samrådshandlingarna. Därefter beslutade kommunstyrelsen om ett omtag av 
översiktsplanarbetet och inrättade ett utskott för arbetet med ny översiktsplan den 21 oktober 
2021, § 369. 
  
Utskottets uppdrag är att bereda ärendet om samrådsförslag till ny översiktsplan och fastställa 
förslag till beslut till kommunstyrelsen. Utskottet är styrgrupp för utarbetandet av 
samrådsförslaget och utskottet ska vara ett forum för dialog. Kommunstyrelsen har utsett 
ledamöter ur kommunstyrelsen att ingå i utskottet men utskottet har rätt att adjungera personer 
utanför kommunstyrelsen så att samtliga tio partier kan medverka i arbetet. 
  
Utskottet har arbetat med uppdraget och kan konstatera att den av fullmäktige beslutade 
utvecklingsinriktningen för kommunens översiktsplan i vissa avseenden inte överensstämmer 
med utskottets arbete eller de politiska inspel som sammanställdes efter att kommunstyrelsen 
återremitterade förvaltningens förslag till samrådshandlingar. För att inte den nu gällande 
utvecklingsinriktningen ska utgöra en begränsning för förvaltningens eller utskottets fortsatta 
arbete, bedöms det nu angeläget att den upphävs. Utskottet arbetar vidare med samrådsförslag 
och andra underlag för ny översiktsplan och kommer allt eftersom att lyfta ärenden med 
förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 5 maj 2022 § 190 
 Skrivelse från kommunstyrelsens utskott för arbete med ny översiktsplan 11 april 2022 
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 Kommunfullmäktiges beslut 15 oktober 2020 § 185 
 Utvecklingsinriktning för Härryda kommuns översiktsplan september 2020 

  

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

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag och finner att 
så sker. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 89  Dnr 2021KS503 

Svar på motion om att bli Sveriges miljöbästa kommun 2022  
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 
  

Reservation  
Roland Jonsson (MP) och Marcus Berggren (MP) reserverar sig mot beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 september 2021 § 152 att till kommunstyrelsen 
remittera motion från Marie Strid (MP) om att bli Sveriges miljöbästa kommun 2022. 
 
Miljöpartiet i Härryda yrkar att kommunen uppnår målet Sveriges miljöbästa kommun 2022. 
Syftet med att bli Sveriges Miljöbästa kommun är att leva upp till målet i Strategisk plan 
2019–2022, ta täten och vara ett föredöme i regionen i arbetet med Agenda 2030. 
 
Tidskriften Aktuell Hållbarhet utser årligen Sveriges miljöbästa kommun och presenterar en 
ranking av kommunerna. 2021 placerade sig Härryda kommun på plats 145 av de 290 
kommunerna. 
 
Kommunstyrelsen har fastställt ett prioriterat mål för 2022 inom området miljö/hållbarhet; 
Kommunen ska ligga högt i olika miljörankingar. Det finns även mer långsiktiga mål och 
inriktningar för arbetet med Agenda 2030. Förvaltningens arbete inom miljö- och 
hållbarhetsområdet utgår från dessa politiska mål och inriktningar. Arbetet bedrivs långsiktigt, 
brett i organisationen och med systematik och det bedöms finnas förutsättningar för att nå 
målet avseende miljörankingar. Motionärens förslag om att bli Sveriges miljöbästa kommun 
innebär en något tydligare målsättning jämfört med det nu gällande målet. Förvaltningens 
bedömning är att det redan pågående arbetet ligger i linje med det som motionären föreslår. 
Förvaltningen föreslår därmed att motionen ska anses besvarad. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 5 maj 2022 § 191 
 Tjänsteskrivelse 11 april 2022 
 Motion om att bli Sveriges miljöbästa kommun 2022 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Roland Jonsson (MP) föreslår med instämmande av Patrik Linde (S) och Bengt Andersson 
(V) att kommunfullmäktige bifaller motionen. 
  
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Fredrik Mossmark (C), Eva-Lotta Liljenzin 
(M), Patrik Strömsten (SD), Martin Tengfjord (SP) och David Dinsdale (L) att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
  

Beslutsgång 
Kommunstyrelsens förslag och Roland Jonsson förslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
bifalla kommunstyrelsens förslag. 
  
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att bifalla kommunstyrelsens förslag 
Nej-röst för att bifalla Roland Jonssons förslag 
  
Med 34 ja-röster och 16 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att bifalla 
kommunstyrelsens förslag. Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 2. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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Voteringslista: § 89 
Ärende: Svar på motion om att bli Sveriges miljöbästa kommun 2022,  2021KS503 
 
Omröstningsbilaga 2 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ledamot X   
Evalotta Liljenzin (M), ledamot X   
Grim Pedersen (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   
Gun Wågsjö (C), ledamot X   
Fredrik Mossmark (C), ledamot X   
David Dinsdale (L), ledamot X   
Lars Magnus Frisk (L), ledamot X   
Anders Halldén (L), ledamot X   
Anita Anger (L), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Jan Inge Forsberg (SP), ledamot X   
Lennart Winqvist (SP), ledamot X   
Brita Dermark (KP), ledamot X   
Steinar Walsö-Kanstad (KP), ledamot X   
Patrik Linde (S), ledamot  X  
Gunilla Wathne (S), ledamot  X  
Björn Magnusson (S), 2:e vice ordförande  X  
Siw Hallbert (S), ledamot  X  
Lena Fredriksson (S), ledamot  X  
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Monica Bengtsson (S), ledamot  X  
Oskar Sköld (S), ledamot  X  
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Kerstin Sandberg (V), ledamot  X  
Bengt Andersson (V), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Marcus Berggren (MP), ledamot  X  
Boris Leimar (-), ledamot X   
Patrik Strömsten (SD), ledamot X   
Bengt Hellgren (SD), ledamot X   
Peter Arvidsson (SD), ledamot X   
Anders Johansson (-), ledamot X   
Ingemar Lindblom (M), ersättare X   
Tony Wahl (C), ersättare X   
Inger Axelsson (KD), ersättare X   
Martin Tengfjord (SP), ersättare X   
Jonas Andersson (S), ersättare  X  
Varinder Bajwa (S), ersättare  X  
Ahmad Ahmadi (MP), ersättare  X  
Christian Schmitt (MP), ersättare  X  
Danuta Wahlberg (SD), ersättare X   
Resultat 34 16 0 
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§ 90  Dnr 2022KS223 

Svar på interpellation till välfärdsnämndens ordförande om varför  
förskolans barngrupper ska göras större  
 

Sammanfattning av ärendet 
Monica Bengtsson (S) har skickat in en interpellation till välfärdsnämndens ordförande 
om varför förskolans barngrupper ska göras större. 
  
Kommunfullmäktige medgav den 28 april 2022 § 65 att interpellationen får ställas. 
  
Välfärdsnämndens ordförande Maria Kornevik Jakobsson (C) besvarar interpellationen. 
 

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