
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum 
2022-06-16 
 

 

 

Plats och tid Råda Rum kl. 18:00-22:35 
 

Beslutande ledamöter 
Per Vorberg (M) 
Evalotta Liljenzin (M) 
Grim Pedersen (M) 
Kersti Lagergren (M) 
Hans Larsson (M) 
Roger Nordman (M) (ordförande) 
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) 
Anders Halldén (L) 
Anita Anger (L) 
Patrik Nordgren (-) (kl 18.05-22.35) §§92-105 
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) 
Ulla-Karin Johansson (S) 
Robert Langholz (S) 
Oskar Sköld (S) 
Kerstin Sandberg (V) 
Bengt Andersson (V) 
Roland Jonsson (MP) 
Marie Strid (MP) 
Marcus Berggren (MP) 
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Ida Rosengren (MP) 
Boris Leimar (-) 
Patrik Strömsten (SD) 
Bengt Hellgren (SD) 
Peter Arvidsson (SD) 
Anders Johansson (-) 
Ingemar Lindblom (M)  ersätter Mikael Johannison (M) 
Bengt Johansson (M)  ersätter Sven Karlsson (M) 
Elin Germgård (C)  ersätter Ronny Sjöberg (C) 
Erik Lagerström (L)  ersätter Lars Magnus Frisk (L) 
Inger Axelsson (KD) §91 ersätter Patrik Nordgren (-) 
Martin Tengfjord (SP)  ersätter Jan Inge Forsberg (SP) 
Jan Gustavsson (KP)  ersätter Brita Dermark (KP) 
Jonas Andersson (S) 
Rolf Vestman (S)  ersätter Lena Fredriksson (S) 
Mustafa Jamil (S)  ersätter Monica Bengtsson (S) 
 
Ej tjänstgörande ersättare 
Eva Karlsson (M) 
Hengameh Mokhtari (M) 
Anders Norlin (M) (kl 18.00-20.05) §§91-99 
Karin Wickman (M) (kl 18.00-20.05) §§91-99 
Valentina Vokshi (L) 
Inger Axelsson (KD) §§92-105 
Björn Mattsson (V) (kl 18.00-22.05) §§91-99 
Ahmad Ahmadi (MP) 
Lena Gustavsson (S) (kl 18.00-22.05) §§91-99 
 
Övriga närvarande 
Peter Lönn (Kommundirektör) 
 
Utses att justera 
Fredrik Mossmark 
Ida Rosengren 
 

Justeringens plats och tid Kansliet, kommunhuset, 2022-06-22 08:00 

 

Protokollet omfattar §§91-105 
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Sekreterare _________________________________________________ 
 Magdalena Lindberg 
 
Ordförande _________________________________________________ 
 Roger Nordman  
 
Justerande _________________________________________________ 
 Fredrik Mossmark Ida Rosengren 
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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 

2022-06-16 

2022-06-23 Datum då anslag 2022-07-15 
  tas ner  

Kansli, kommunhuset 

 
___________________________________________________ 

Magdalena Lindberg 
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ÄRENDELISTA 
 

§ 91 Fastställande av dagordning 
§ 92 Information från revisorerna 
§ 93 Avsägelse från Ulrika Öst (S) som ersättare i kommunstyrelsen, samt fyllnadsval 
§ 94 Beslut från Länsstyrelsen angående fyllnadsval efter Mats Werner (S) som ledamot i 

kommunfullmäktige 
§ 95 Remittering av inkomna medborgarförslag 
§ 96 Delgivning av kommunstyrelsens beslut med anledning av ekonomisk månadsuppföljning inkl 

måluppfyllelse per mars 2022 
§ 97 Delgivning av kommunstyrelsens beslut med anledning av revisorernas granskning av intern 

kontroll i intäktsprocessen 
§ 98 Ärenden för kommunfullmäktiges kännedom 
§ 99 Debattregler vid behandling av Budget 2023 med plan för perioden 2024-2027 samt mål och 

inriktningar för Härryda kommun 
§ 100 Budget 2023 med plan för perioden 2024-2027 samt mål och inriktningar för Härryda 

kommun 
§ 101 Utökad borgen för Härryda Vatten och Avfall AB 
§ 102 Fastställande av villkor för nyttjande av offentlig plats, samt upphävande av nu gällande 
§ 103 Godkännande av samverkansavtal mellan Mölndals stad och Härryda kommun avseende 

öppenvårdsmottagning Mini-Maria för ungdomar upp till 21 år 
§ 104 Rapportering av avtalssamverkan 2021 
§ 105 Överläggning kring rapport om framtidens samhällsbyggnad från beredningen för framtidens 

välfärd och samhällsutveckling 
 

5 / 37



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2022-06-16 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 91 

Fastställande av dagordning 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer föredragningslistan med följande ändring: 

 Ärende 6, information från Länsstyrelsen angående fyllnadsval efter Mats Werner (S) 
som ledamot i kommunfullmäktige har tillkommit. 

 Ärende 8, remittering av inkomna motioner utgår då inga motioner har inkommit. 
 Ärende 9, inkomna interpellationer utgår då inga interpellationer inkommit. 
 Ärende 19, inkomna frågor utgår då inga frågor inkommit. 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 92 

Information från revisorerna 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Revisorernas ordförande Ingegerd Helén informerar om revisorernas pågående arbete samt 
vilka granskningar som revisorerna planerar att göra framöver. 
 

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

Avsägelse från Ulrika Öst (S) som ersättare i kommunstyrelsen, 
samt fyllnadsval  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige entledigar Ulrika Öst (S) från uppdraget som ersättare i 
kommunstyrelsen. 
  
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens förslag 
Kommunfullmäktige utser Thomas Gustafsson (S) som ersättare i kommunstyrelsen för 
återstoden av mandatperioden.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Ulrika Öst (S) avsäger sig uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen. Avsägelsen lämnades 
in den 31 maj 2022.  
 

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

Beslut från Länsstyrelsen angående fyllnadsval efter Mats Werner 
(S) som ledamot i kommunfullmäktige  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige entledigade Mats Werner (S) som ledamot i kommunfullmäktige den 19 
maj 2022 § 79. 
  
Länsstyrelsen har i beslut daterat den 16 juni 2022 utsett ny ledamot i kommunfullmäktige 
under perioden 19 maj 2022 till och med den 14 oktober 2022. Ny ledamot i 
kommunfullmäktige är Jonas Andersson (S). Ny ersättare i kommunfullmäktige är Lena 
Gustavsson (S) 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 95 

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 2022KS292 
Från Carl-Johan Sunnerholm om utegym samt hinderbana i Landvetter. 
  
Dnr 2022KS310 
Från Tove Hegelund Myrbäck om att införa bondens marknad på kommuntorget i Mölnlycke. 
  
Dnr 2022KS319 
Från Fredrik Åberg om onödig transportled. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 96  Dnr 2022KS66 

Delgivning av kommunstyrelsens beslut med anledning av 
ekonomisk månadsuppföljning inkl måluppfyllelse per mars 2022  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 2 juni 2022 § 230 och beslutade då 
att godkänna prognosen och inte vidta ytterligare åtgärder.  
  
Totalt prognostiseras ett resultat för Härryda kommun om 163 mnkr för 2022 och med ett 
budgeterat resultat om 66 mnkr innebär det en positiv budgetavvikelse om 97 mnkr. Både 
kommunstyrelsen och välfärdsnämnden avviker positivt med tillsammans 21 mnkr. 
Finansförvaltningens avvikelse är positiv om 78 mnkr medan den politiska verksamheten 
visar underskott om 1,5 mnkr. I prognosen ingår inte intäkter från exploateringsverksamheten. 
  
De finansiella målen för god ekonomisk hushållning mäts i rullande fyraårsperioder. 
Prognosen innebär att båda de finansiella målen uppfylls, både för 2022 och sett över en 
rullande fyraårsperiod. Prognosen för årets investeringar uppgår till 228 mnkr, vilket ligger 
inom ramen för godkända nivåer. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 2 juni 2022 § 230 
 Tjänsteskrivelse 2 maj 2022 
 Månadsprognos per mars 2022 kommunstyrelsen 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 97  Dnr 2021KS689 

Delgivning av kommunstyrelsens beslut med anledning av 
revisorernas granskning av intern kontroll i intäktsprocessen  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 2 juni 2022 § 231 och beslutade 
att notera förvaltningens svar och godkänna de åtgärder som förvaltningen redovisat med 
anledning av revisorernas granskning. Vidare beslutade kommunstyrelsen att delge 
kommunfullmäktige och kommunens revisorer beslutet. 
  
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Härryda kommun har PWC genomfört en 
granskning av kommunens intäktsprocess utifrån perspektivet ”tillräcklig intern kontroll”. 
Stickprovsgranskning har genomförts utan avvikelser med undantag av 
kravhanteringsprocessen. Revisorernas bedömning är att kommunstyrelsen och nämnderna 
inte har helt tillräcklig intern kontroll. 
  
Tre rekommendationer ges till kommunstyrelsen och välfärdsnämnden. 
  

 Revidera och aktualisera finanspolicyns riktlinjer gällande in och utbetalningar samt 
kravhantering samt säkerställ att de efterföljs. 

 Upprätta tydliga dokumenterade rutiner för arbete med intäktsprocessen. 
 Förtydliga och dokumentera vilka kontroller som ska ske samt säkerställa att resultatet 

av dessa kontrollmoment dokumenteras på ett strukturerat sätt. 
  
Följande åtgärder kommer vidtas av förvaltningen. 

 Revidering och aktualisering av riktlinjer gällande in och utbetalningar samt 
kravhantering. 

 Utveckling av dokumenterade rutiner för arbetet med intäktsprocessen och 
kontrollmoment. 

  
Det finns dokumenterade rutiner i form av flödesscheman och manualer för hur arbetet ska 
utföras. En rad kontroller utförs men dokumenteras och hanteras normalt enbart vid 
avvikelser. Den av revisorernas utförda stickprovsgranskning visar att korrekt avgift 
faktureras, att redovisning ger en rättvisande bild och att beslut om nedskrivning av 
kundfordringar beslutas på rätt nivå. Stickprov på påminnelsefakturor visar att de är 
utskickade senare än vad riktlinjerna anger. 
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Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 2 juni 2022 § 231 
 Tjänsteskrivelse 4 maj 2022  
 Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i intäktsprocessen 25 oktober 2021 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 98 

Ärenden för kommunfullmäktiges kännedom 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige delges följande: 
  

 Årsredovisning från Härryda Vatten och Avfall AB för 2021 
 Årsredovisning från Härryda Energi och Härryda Elhandel AB för 2021 
 Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg gällande kommunfullmäktiges beslut från den 

25 mars 2021 § 69, dnr 2020KS686. Förvaltningsrätten upphäver 
kommunfullmäktiges beslut angående Lokalkostnadsersättningsmodellen.  

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 99 

Debattregler vid behandling av Budget 2023 med plan för perioden 
2024-2027 samt mål och inriktningar för Härryda kommun 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att tillämpa debattreglerna för behandling av ärendet Budget 
2023 med plan för perioden 2024-2027 samt mål och inriktningar för Härryda kommun 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att nedanstående debattregler tillämpas vid 
budgetdebatt. 
  
Varje parti som är representerat i fullmäktige reserveras tid för inledningsanförande om 
maximalt fem minuter. Partierna disponerar tiden fritt och kan fördela den på flera talare i 
partigruppen om så önskas. 
  
Ordningen på dessa inledningsanföranden bestäms utifrån antalet fullmäktigemandat, där 
största partiet inleder. Vid lika antal mandat skiljs partierna åt genom röstetalet vid senaste 
valet till kommunfullmäktige. 
  
Efter inledningsanförandena råder fri talartid. 
  
Ordning på inledningsanförandena utifrån partistorlek: 

1. Moderaterna (M) 
2. Socialdemokraterna (S) 
3. Sverigedemokraterna (SD) 
4. Liberalerna (L) 
5. Centerpartiet (C) 
6. Miljöpartiet De Gröna (MP) 
7. Sportpartiet (SP) 
8. Vänsterpartiet (V) 
9. Kommunpartiet (KP) 
10. Kristdemokraterna (KD) 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 100  Dnr 2022KS284 

Budget 2023 med plan för perioden 2024-2027 samt mål och 
inriktningar för Härryda kommun  
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige antar Budget 2023 för Härryda kommun med plan för perioden 2024- 
2027 samt mål och inriktningar från Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, 
Kristdemokraterna, Sportpartiet och Kommunpartiet. 
  
Kommunfullmäktige fastställer oförändrad skattesats för år 2023 på 20,50 kr per skattekrona. 
  
Kommunfullmäktige fastställer ramar för driftverksamheten i enlighet med förslag i avsnitt 6, 
Driftbudget. Anslagsbindning avseende driftbudgeten sker på nämndnivå med undantag för 
kommunstyrelsens reserv som får disponeras fritt efter beslut i kommunstyrelsen. 
  
Kommunfullmäktige uppdrar åt välfärdsnämnden att fördela anslagen per socialnämnd 
respektive utbildning, kultur- och fritidsnämnd. 
  
Kommunfullmäktige fastställer revisorernas budget till l 370 tkr för år 2023. 
  
Kommunfullmäktige fastställer en övre gräns för nettoinvesteringarna till 300 mnkr för år 
2023. 
  
Kommunfullmäktige fastställer ramar för investeringsverksamheten i enlighet med förslag i 
avsnitt 7, Investeringar. Anslagsbindning avseende investeringsbudget sker på nämndnivå. 
  
Kommunfullmäktige fastställer betalningsplan avseende exploateringsverksamheten i enlighet 
med förslag i avsnitt 8, Exploateringar. 
  
Kommunfullmäktige beslutar att långfristig upplåning får ske upp till ett maximalt belopp om 
100 mnkr. 
  
Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen respektive välfärdsnämnden att utifrån de 
kommunövergripande målen och inriktningarna utarbeta konkretiserade mål och inriktningar 
för respektive ansvarsområde. Dessutom uppdras till kommunstyrelsen och välfärdsnämnden 
att fastställa ekonomiska ramar per sektor och verksamhet inom respektive ansvarsområde. I 
hanteringen ska det förberedas så att styrande budgetdokument och verksamhetsplaner är 
anpassade till den nya politiska organisationen med tre nämnder. Kommunstyrelsen ges även i 
uppdrag att göra tekniska justeringar av nämndernas ramar hänförlig till avslutad 
lönerevision. 
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Reservation  
Patrik Linde (S), Gunilla Wathne (S), Björn Magnusson (S), Siw Hallbert (S), Rolf Westman 
(S), Ulla-Karin Johansson (S), Robert Langholz (S), Mustafa Jamil (S), Oskar Sköld (S) och 
Jonas Andersson (S) reserverar sig mot beslutet och meddelar att de avser komma in med en 
skriftligt reservation före justeringen. Vid justeringen av protokollet finns ingen skriftlig 
reservation. 
  
Kerstin Sandberg (V) och Bengt Andersson (V) reserverar sig mot beslutet och meddelar att 
de avser komma in med en skriftligt reservation före justeringen. Vid justeringen av 
protokollet finns ingen skriftlig reservation.  
 
Roland Jonsson (MP), Marie Strid (MP), Marcus Berggren (MP) och Ida Rosengren  
(MP) reserverar sig mot beslutet och meddelar att de avser komma in med en skriftligt 
reservation före justeringen. Vid justeringen av protokollet finns ingen skriftlig reservation.  
  
Peter Arvidsson (SD) och Patrik Nordgren (-) reserverar sig mot beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Budget 2023 med plan för perioden 2024-2027 samt mål och inriktningar, är en del i 
kommunens styrmodell. Dokumentet utarbetas årligen av politiken och fastställs av 
kommunfullmäktige. Här anges kommunfullmäktiges prioriterade mål och inriktningar för 
kommande år samt ekonomiska ramar för respektive nämnd. Budgetdokumentet utgår från 
den av fullmäktige fastställda strategiska planen för mandatperioden, ska ge konkretiseringar 
samt lyfta fram det som är särskilt viktigt för 2023. Den strategiska planen beskriver det som 
politiken vill åstadkomma (den förflyttning/förändring som ska skapas) under mandatperioden 
som helhet. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 2 juni 2022 § 225 
 Budget 2023 för Härryda kommun med plan för perioden 2024-2027 samt 

kommunövergripande mål och inriktningar från Moderaterna, Liberalerna, 
Centerpartiet, Kristdemokraterna, Sportpartiet och Kommunpartiet 

 Budget 2023 med plan för perioden 2024-2027 samt mål och inriktningar från 
Socialdemokratierna 

 Budget 2023 med plan för perioden 2024-2027 samt mål och inriktningar från 
Miljöpartiet de gröna 

 Budget 2023 med flerårsplan 2024-2025 för Härryda kommun från 
Sverigedemokraterna 
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 Förvaltningens bedömning och underlag för budget 2023-2025 inklusive 
bilagorna: Befolkningsprognos 2022-2031, Lokalresursplan 2023-2027 tabeller, 
Investering och exploatering 2023-2027, bostadsförsörjningsprogram 2023-2027 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av David Dinsdale (L), Maria Kornevik 
Jakobsson (C), Martin Tengfjord (SP), Steinar Walsö Kanstad (KP), Håkan Eriksson (KD), 
Kersti Lagergren (M), Anders Halldén (L), Fredrik Mossmark (C), Rickard Rosengren 
(M) och Jan Gustavsson (KP) att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag, 
Budget 2023 för Härryda kommun med plan för perioden 2024- 2027 samt mål och 
inriktningar från Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Sportpartiet och 
Kommunpartiet. 
  
Patrik Linde (S) föreslår med instämmande av Bengt Andersson (V), Siw Hallbert (S), Kerstin 
Sandberg (V), Robert Langholz (S) och Jonas Andersson (S) att kommunfullmäktige bifaller 
Budget 2023 med plan för perioden 2024-2027 samt mål och inriktningar från 
Socialdemokraterna. 
  
Marie Strid (MP) föreslår med instämmande av Roland Jonsson (MP), Marcus Berggren (MP) 
och Ida Rosengren (MP) att kommunfullmäktige bifaller Budget 2023 med plan för perioden 
2024-2027 samt mål och inriktningar från Miljöpartiet de gröna. 
  
Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunfullmäktige återremitterar ärendet för att uppdatera 
underlaget för budget och utformar nytt underlag för partierna utefter aktuella förutsättningar 
och sverigedemokraternas budget vilket även inbegriper frågan om skattesats för 2023. 
Kommunfullmäktige fastställer revisorernas budget till 1 370 tkr för år 2023. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att han ser Peter Arvidssons yrkande som en helhet och att han 
kommer fråga om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag. Om kommunfullmäktige 
beslutar att avgöra ärendet idag kommer ordföranden ställa kommunstyrelsens förslag, Patrik 
Lindes förslag och Marie Strids förslag i sin helhet mot varandra. 
  
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 
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Nej-röst för att återremittera ärendet 
  
Med 45 ja-röster och 4 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att avgöra ärendet idag. Hur 
var och en röstade framgår av omröstningslista 1. 
  
Kommunstyrelsens förslag, Patrik Lindes förslag och Marie Strids förslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
bifalla kommunstyrelsens förslag. 
  
Omröstning begärs. 
  
Ordföranden meddelar att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag. 
  
Framtagande av motförslag - Patrik Lindes förslag och Marie Strids förslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
Patrik Lindes förslag ska vara motförslag i huvudvoteringen. 
  
Omröstning begärs. 
  
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
  
Ja-röst för att bifalla Patrik Linde förslag 
Nej-röst för att bifalla Marie Strids förslag 
  
Med 13 ja-röster, 4 nej-röster och 32 avstår beslutar kommunfullmäktige att Patrik Lindes 
förslag ska vara motförslag i huvudvoteringen. Hur var och en röstade framgår av 
omröstningslista 2. 
  
Huvudvotering - kommunstyrelsens förslag och Patrik Lindes förslag 
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
  
Ja-röst för att bifalla kommunstyrelsens förslag 
Nej-röst för att bifalla Patrik Linde förslag 
  
Med 29 ja-röster, 12 nej-röster och 8 avstår bifaller kommunfullmäktige kommunstyrelsens 
förslag. Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 3. 
  
  
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2022-06-16  

 

Voteringslista: § 100 
Ärende: Budget 2023 med plan för perioden 2024-2027 samt mål och inriktningar för 
Härryda kommun,  2022KS284 
 
Omröstningsbilaga 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   
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   
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   
Gunilla Wathne (S), ledamot X   
Björn Magnusson (S), 2:e vice ordförande X   
Siw Hallbert (S), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot X   
Robert Langholz (S), ledamot X   
Oskar Sköld (S), ledamot X   
Kerstin Sandberg (V), ledamot X   
Bengt Andersson (V), ledamot X   
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Roland Jonsson (MP), ledamot X   
Marie Strid (MP), ledamot X   
Marcus Berggren (MP), ledamot X   
Ida Rosengren (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   
Bengt Johansson (M), ersättare X   
Elin Germgård (C), ersättare X   
Erik Lagerström (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 45 4 0 

Omröstningsbilaga 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 
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 
Anders Halldén (L), ledamot   X 
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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   
Gunilla Wathne (S), ledamot X   
Björn Magnusson (S), 2:e vice ordförande X   
Siw Hallbert (S), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot X   
Robert Langholz (S), ledamot X   
Oskar Sköld (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 (-), 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 
Bengt Johansson (M), ersättare X   
Elin Germgård (C), ersättare   X 
Erik Lagerström (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 13 4 32 

Omröstningsbilaga 3 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ledamot X   
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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   
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   
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  
Gunilla Wathne (S), ledamot  X  
Björn Magnusson (S), 2:e vice ordförande  X  
Siw Hallbert (S), ledamot  X  
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Oskar Sköld (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 (-), ledamot X   
Patrik Strömsten (SD), ledamot   X 
Bengt Hellgren (SD), ledamot   X 
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Peter Arvidsson (SD), ledamot   X 
Anders Johansson (-), ledamot X   
Ingemar Lindblom (M), ersättare X   
Bengt Johansson (M), ersättare X   
Elin Germgård (C), ersättare X   
Erik Lagerström (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 29 12 8 
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§ 101  Dnr 2022KS280 

Utökad borgen för Härryda Vatten och Avfall AB  
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Härryda Vatten och 
Avfall AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 700 mnkr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. 
  

Reservation 
Peter Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 21 oktober 2021 § 194 att bevilja Härryda Vatten och 
Avfall borgen med maximalt 500 mnkr. Av det beviljade borgensåtagandet utnyttjas 400 
mnkr. Samtliga lån är placerade i Kommuninvest och har övertagits från Härryda kommun. 
  
När ärendet behandlades noterades att ytterligare borgensåtagande sannolikt kommer att bli 
aktuellt med anledning av de stora investeringar som bolaget gör i vattenverk och 
överföringsledningar. I dagsläget utnyttjar bolaget en koncernintern kredit, då likviditeten i 
koncernen är mycket god. 
  
Förvaltningen gör, efter samråd med bolaget, bedömningen att en ytterligare upplåning med 
200 mnkr behöver göras under året. Detta planeras ske genom att lån på ytterligare 200 mnkr 
övertas av bolaget från kommunen.  
  
Sannolikt kommer ytterligare finansiering att behövas under år 2023, varför att sammanlagt 
borgensåtagande på 700 mnkr föreslås. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 2 juni 2022 § 226 
 Tjänsteskrivelse 5 maj 2022 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Patrik Strömsten (SD) föreslår att kommunfullmäktige återremitterar ärendet till 
kommunstyrelsen så att konsekvensanalys och alternativ ska presenteras. 
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Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att han kommer att ställa återremiss mot att avgöra ärendet idag. Om 
kommunstyrelsen återremitterar ärendet görs det enligt Patrik Strömstens förslag om 
återremiss. Om kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag kommer ordföranden 
fråga om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.  
  
Återremiss och avgöra ärendet idag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
avgöra ärendet idag. 
  
Kommunstyrelsens förslag 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag och finner att 
så sker. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 102  Dnr 2022KS253 

Fastställande av villkor för nyttjande av offentlig plats, samt 
upphävande av nu gällande  
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige fastställer Villkor för nyttjande av offentlig plats. 
  
Kommunfullmäktige upphäver Villkor vid nyttjande av offentlig plats, fastställd av 
kommunfullmäktige den 19 april 2010 § 80. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog den 19 april 2010 § 80 villkor för nyttjande av offentlig plats. 
Förvaltningen har sett över nuvarande villkor och uppmärksammat ett behov av uppdatering 
gällande villkor vid försäljning, period för uteservering samt taxor och avgifter. 
  
Enligt gällande villkor för nyttjande av offentlig plats får uteserveringar nyttjas under 
perioden 1 april – 31 oktober. Förvaltningen föreslår att villkoren vid försäljning anpassas till 
gällande lagstiftning och att perioden för när det är tillåtet att anordna uteservering ändras till 
att gälla året runt. Till följd av att perioden för uteservering förlängs anpassas även taxan, så 
att det under sommarhalvåret faktureras gällande taxa och under vinterhalvåret faktureras 50 
procent av gällande taxa. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 2 juni 2022 § 227 
 Tjänsteskrivelse 14 april 2022  
 Kommunfullmäktiges beslut den 19 april 2010 § 80 
 Gällande villkor för nyttjande av offentlig plats  
 Nytt förslag på villkor för nyttjande av offentlig plats 
 Taxa för upplåtelse av offentlig plats 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Patrik Nordgren (-) föreslår att kommunfullmäktige återremitterar ärendet till 
kommunstyrelsen för att utforma dokumentet så att det blir utförligare och att ansvar runt 
nedskräpning, handikappanpassning, snöskottning blir tydligare. 
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Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att han kommer att ställa återremiss mot att avgöra ärendet idag. Om 
kommunfullmäktige återremitterar ärendet görs det enligt Patrik Nordgrens förslag om 
återremiss. Om kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag kommer ordföranden 
fråga om kommunfullmäktige bifaller 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 44 ja-röster och 5 nej-röster 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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Voteringslista: § 102 
Ärende: Fastställande av villkor för nyttjande av offentlig plats, samt upphävande av nu 
gällande,  2022KS253 
 
Omröstningsbilaga 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   
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   
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   
Gunilla Wathne (S), ledamot X   
Björn Magnusson (S), 2:e vice ordförande X   
Siw Hallbert (S), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot X   
Robert Langholz (S), ledamot X   
Oskar Sköld (S), ledamot X   
Kerstin Sandberg (V), ledamot X   
Bengt Andersson (V), ledamot X   
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Roland Jonsson (MP), ledamot X   
Marie Strid (MP), ledamot X   
Marcus Berggren (MP), ledamot X   
Ida Rosengren (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   
Bengt Johansson (M), ersättare X   
Elin Germgård (C), ersättare X   
Erik Lagerström (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 44 5 0 
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§ 103  Dnr 2022KS244 

Godkännande av samverkansavtal mellan Mölndals stad och 
Härryda kommun avseende öppenvårdsmottagning Mini-Maria för 
ungdomar upp till 21 år  
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsen och välfärdsnämndens 
förslag 
Kommunfullmäktige godkänner samverkansavtal mellan Mölndals stad och Härryda kommun 
avseende samverkan kring integrerad öppenvårdsmottagning för ungdomar upp till 21 år, 
Mini-Maria. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Regionhälsan i Västra Götalandsregionen (VGR) har fått i uppdrag att starta Mini-Maria i 
flera av Hälso- och sjukvårdsnämndens områden, däribland Mölndal, Härryda, Stenungssund 
och Kungälv. Mini-Maria mottagningen kommer vara en integrerad öppenvårdsmottagning 
för ungdomar upp till 21 år med frågor eller problematik rörande alkohol, droger eller spel om 
pengar. Huvudmottagningen kommer att ligga i Mölndal och närvårdsmottagningar kommer 
så småningom att etableras ute i vissa av de andra kommunerna, vilket innebär att personalen 
kommer vara ambulerande. 
  
Verksamheten kommer ha två huvudmän. VGR är huvudman för den del av verksamheten 
som bedrivs enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Mölndals stad är huvudman för den 
verksamhet som bedrivs enligt socialtjänstlagen (SoL) samt annan gällande lagstiftning, 
riktlinjer och rekommendationer inom området. Mölndals stad sluter ett avtal med VGR. 
Detta samverkansavtal mellan Mölndals stad och Härryda kommun reglerar hur samverkan 
ska utformas och hur ansvaret ska fördelas. 
 
Enligt samverkansavtalet ska parterna dela på gemensamma kostnader och kostnaderna 
regleras utefter invånare i respektive kommun baserat på föregående års befolkningsunderlag 
gällande åldersgruppen 13-21 år per den 31 december. 

 
Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens beslut 2 juni 2022 § 228 
 Välfärdsnämndens beslut 4 maj 2022 § 87 
 Tjänsteskrivelse 15 februari 2022 
 Avtal om Mini-Maria mellan västra hälso- och sjukvårdsnämnden och Mölndals stad 
 Verksamhetsbeskrivning Mini-Maria HSNV 
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 Ekonomisk kalkyl 
 Samverkansavtal Mölndal och Härryda avseende öppenvårdsmottagning Mini-Maria 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 104  Dnr 2022KS233 

Rapportering av avtalssamverkan 2021  
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Avtalssamverkan innebär att en kommun får träffa avtal om att någon av dess uppgifter helt 
eller delvis ska utföras av annan kommun eller region. Bestämmelser om kommunal 
avtalssamverkan finns i kommunallagen (2017:725), KL. Bestämmelserna ger även möjlighet 
till så kallad extern delegation i en viss grupp av ärenden. Uppsiktsplikten över kommunens 
avtalssamverkan ligger hos kommunstyrelsen. Av 9 kap. 38 § KL framgår att 
kommunstyrelsen årligen ska rapportera till kommunfullmäktige om kommunens 
avtalssamverkan enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller författning. 
  
Kravet omfattar samtliga samverkansavtal och rapporteringsskyldigheten innebär att 
kommunstyrelsen ska sammanställa befintliga och nya samverkansavtal under året och 
rapportera dessa till kommunfullmäktige. Syftet med rapporteringen är att 
kommunfullmäktige ska vara informerade och kunna ta fullt ansvar för verksamheterna även 
om den utförs av en annan kommun eller region. Rapporteringsskyldigheten kan fullgöras 
genom att kommunstyrelsen väcker ett separat ärende i kommunfullmäktige, i 
årsredovisningen eller i samband med kommunstyrelsens förslag till budget. För år 2021 
rapporteras Härryda kommuns avtalssamverkan separat genom detta ärende. I bilaga till 
tjänsteskrivelsen återfinns en sammanställning över de samverkansavtal som varit giltiga 
under år 2021 från respektive sektor/funktion. Sammanställningen innehåller information om 
vilken verksamhet som bedrivs med stöd av avtalet, vilka kommuner eller regioner som 
avtalet har ingåtts med samt om avtalet ger möjlighet till extern delegering och om denna 
möjlighet har utnyttjats. Sektorn för utbildning, kultur och fritid, sektorn för teknik och 
förvaltningsstöd, ekonomifunktionen och personalfunktionen har inte haft någon 
avtalssamverkan 2021 som ska rapporteras.     
                

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 2 juni 2022 § 229 
 Tjänsteskrivelse den 5 april 2022 
 Avtalssamverkan sektorn för samhällsbyggnad 
 Avtalssamverkan sektorn för socialtjänst 
 Avtalssamverkan Utvecklingsfunktionen 
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§ 105 

Överläggning kring rapport om framtidens samhällsbyggnad från 
beredningen för framtidens välfärd och samhällsutveckling 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar överläggningen.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktiges fasta beredning för framtidens välfärd och samhällsutveckling ska ha 
ett långsiktigt perspektiv och helhetssyn på samhället och välfärden. Beredningen har bland 
annat till uppgift att, utifrån behovet av framtidens välfärd och samhällsutveckling, göra 
omvärldsbevakning, ta fram rapporter och analyser som underlag till fullmäktige. 
  
Beredningen har tagit fram en rapport som fokuserat på framtidens samhällsbyggnad och 
vilka utmaningar och möjligheter Härryda kommun står inför. Rapporten har fokuserat på fyra 
temaområden: skolan, näringslivet, bostäder och transport. 
  
Beredningens ordförande Håkan Eriksson (KD) inleder överläggningen. 
 

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