
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-10-08 

 

 

Sekreterare   
 Matilda Johansson  

Ordförande   
 Per Vorberg  

Justerande         
 Patrik Linde  

    

 BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2020-10-08 
Datum för anslags 
uppsättande 

2020-10-15 Datum för anslags 
nedtagande 

2020-11-06 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Kansli, arkiv 

Underskrift  
Matilda Johansson 

Plats och tid Rådasjön kl. 16:00-20:15 
  
Beslutande ledamöter Per Vorberg (M) (ordförande) 

David Dinsdale (L) (vice ordförande) 
Patrik Linde (S) (2:e vice ordförande) 
Grim Pedersen (M) 
Kersti Lagergren (M) 
Mikael Johannison (M) 
Håkan Eriksson (KD) 
Martin Tengfjord (SP) 
Ulla-Karin Johansson (S) 
Robert Langholz (S) 
Roland Jonsson (MP) 
Rickard Rosengren (M)  ersätter Ronny Sjöberg (C) 
Boris Leimar (SD)  ersätter Leo Welter (-) 

  
Ej tjänstgörande ersättare Ingemar Lindblom (M) 

Bengt Johansson (M) 
Hengameh Mokhtari (M) 
Anders Halldén (L) 
Ulrika Öst (S) 
Kristin Arplöw (S) 
Anders Johansson (SD) 

  
Övriga närvarande Maria Kornevik Jakobsson (C) (ordförande i välfärdsnämnden) §365 

Peter Lönn (kommundirektör) 
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Anders Ohlsson (sektorschef samhällsbyggnad) §§359-363 
Päivi Malmsten (sektorschef för utbildning och kultur) §365 
Lena Lager (sektorschef för socialtjänst) §365 
Birgitta Flärdh (utvecklingschef) 
Matilda Johansson (kommunsekreterare) 
Susanne Ernfridsson (vd Härryda energi AB) §359 
Björn Magnusson (vice ordförande styrelsen för Härryda energi AB) §359 
Maria Ådahl (vd Landvetter Södra utveckling AB) §360 
Peter Granstedt (vd Förbo AB) §361 
Gun Kristiansson (vice ordförande styrelsen för Förbo AB) §361 
Henrik Janson §362 
Peter Wallentin (verksamhetschef plan- och bygglov) §§359-363 
Thomas Hammarlund (miljöchef) §363 
Ulrika von Pfaler (enhetschef bygglov) §§362-363 
Weine Samuelsson (ordförande i valnämnden) §364 
Madeleine Söderlund (1:e vice ordförande i miljö- och bygglovsnämnden) 
§363 
Lena Fredriksson (2:e vice ordförande i miljö- och bygglovsnämnden) 
§363 
Rolf Vestman (vice ordförande i valnämnden) §364 
Sven Karlsson (1:e vice ordförande i välfärdsnämnden) §365 
Siw Hallbert (2:e vice ordförande i välfärdsnämnden) §365 
Magdalena Lindberg (kommunsekreterare) §363 

  
Utses att justera Patrik Linde 
  
Justeringens plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke ,  2020-10-14   14:45 
  
Protokollet omfattar §§358-366 
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ÄRENDELISTA 

§ 358 Fastställande av föredragningslistan 
§ 359 Härryda Energi AB - Uppsiktsplikt 
§ 360 Landvetter Södra Utveckling AB - Uppsiktsplikt 
§ 361 Förbo AB - Uppsiktsplikt 
§ 362 Förutsättningar för fortsatt samhällsutveckling i samspel med flygplatsen 
§ 363 Miljö- och bygglovsnämnden - Uppsiktsplikt 
§ 364 Valnämnden - Uppsiktsplikt 
§ 365 Välfärdsnämnden - Uppsiktsplikt 

§ 366 Avsägelse från Charlotte Marie (L) som ledamot i arbetsgruppen för 
kollektivtrafikfrågor, samt fyllnadsval 

 

3 / 12



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-10-08 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§358 
Fastställande av föredragningslistan 
 
Nytt ärende tas upp som nummer 9. Avsägelse från Charlotte Marie (L) som ledamot i 
arbetsgruppen för kollektivtrafikfrågor, samt fyllnadsval. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen fastställer föredragningslistan. 
 

---------------------- 
 
 

Paragrafen är justerad 
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§359 
Härryda Energi AB - Uppsiktsplikt 
 
Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 1 § kommunallagen leda och samordna verksamheterna 
samt ha uppsikt över övriga nämnder, kommunala bolag och kommunalförbund. En del av 
uppsikten sker genom att vd samt presidiet deltar på kommunstyrelsens sammanträde, redogör 
för hur bolaget genomför sitt uppdrag, samt svarar på frågor från kommunstyrelsen.   
 
Susanne Ernfridsson, vd på Härryda Energi AB, informerar om aktuella händelser, ekonomi 
och hur bolaget i övrigt genomför uppdraget enligt bolagsordning och ägardirektiv.  
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

---------------------- 
 
 

Paragrafen är justerad 

5 / 12



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-10-08 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§360 
Landvetter Södra Utveckling AB - Uppsiktsplikt 
 
Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 1 § kommunallagen leda och samordna verksamheterna 
samt ha uppsikt över övriga nämnder, kommunala bolag och kommunalförbund. En del av 
uppsikten sker genom att vd samt presidiet deltar på kommunstyrelsens sammanträde, redogör 
för hur bolaget genomför sitt uppdrag, samt svarar på frågor från kommunstyrelsen.   
 
Maria Ådahl, vd på Landvetter Södra Utveckling AB, informerar om aktuella händelser, 
ekonomi och hur bolaget i övrigt genomför uppdraget enligt bolagsordning och ägardirektiv.  
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

---------------------- 
 
 

Paragrafen är justerad 
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§361 
Förbo AB - Uppsiktsplikt 
 
Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 1 § kommunallagen leda och samordna verksamheterna 
samt ha uppsikt över övriga nämnder, kommunala bolag och kommunalförbund. En del av 
uppsikten sker genom att vd samt presidiet deltar på kommunstyrelsens sammanträde, redogör 
för hur bolaget genomför sitt uppdrag, samt svarar på frågor från kommunstyrelsen.   
 
Peter Granstedt, vd på Förbo AB, informerar om aktuella händelser, ekonomi, och hur bolaget 
i övrigt genomför uppdraget enligt bolagsordning och ägardirektiv.  
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

---------------------- 
 
 

Paragrafen är justerad 
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§362 
Förutsättningar för fortsatt samhällsutveckling i samspel med 
flygplatsen 
 
Henrik Janson, medborgare och boende i kommunen, informerar om processen kring nytt 
riksintresseanspråk gällande flygvägar till och från Landvetter flygplats samt hur kommunen 
bör agera i frågan.  
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

---------------------- 
 
 

Paragrafen är justerad 
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§363 
Miljö- och bygglovsnämnden - Uppsiktsplikt 
 
Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 1 § kommunallagen leda och samordna verksamheterna 
samt ha uppsikt över övriga nämnder, kommunala bolag och kommunalförbund. En del av 
uppsikten sker genom att presidiet och berörda tjänstemän deltar på kommunstyrelsens 
sammanträde, redogör för hur nämnden genomför sitt uppdrag, samt svarar på frågor från 
kommunstyrelsen.   
 
Grim Pedersen, ordförande i miljö- och bygglovsnämnden, Lena Fredriksson och Madeleine 
Söderlund vice ordföranden, informerar om aktuella frågor, ekonomi, samt hur nämnden i 
övrigt genomför uppdraget enligt reglemente. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

---------------------- 
 
 

Paragrafen är justerad 
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§364 
Valnämnden - Uppsiktsplikt 
 
Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 1 § kommunallagen leda och samordna verksamheterna 
samt ha uppsikt över övriga nämnder, kommunala bolag och kommunalförbund. En del av 
uppsikten sker genom att presidiet och berörda tjänstemän deltar på kommunstyrelsens 
sammanträde, redogör för hur nämnden genomför sitt uppdrag, samt svarar på frågor från 
kommunstyrelsen.   
 
Weine Samuelsson, ordförande i valnämnden, och Rolf Westman vice 
ordförande, informerar om aktuella frågor, ekonomi, samt hur nämnden i övrigt genomför 
uppdraget enligt reglemente. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

---------------------- 
 
 

Paragrafen är justerad 
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§365 
Välfärdsnämnden - Uppsiktsplikt 
 
Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 1 § kommunallagen leda och samordna verksamheterna 
samt ha uppsikt över övriga nämnder, kommunala bolag och kommunalförbund. En del av 
uppsikten sker genom att presidiet och berörda tjänstemän deltar på kommunstyrelsens 
sammanträde, redogör för hur nämnden genomför sitt uppdrag, samt svarar på frågor från 
kommunstyrelsen.   
 
Maria Kornevik Jakobsson, ordförande i välfärdsnämnden, Päivi Malmsten sektorschef 
utbildning och kultur, och Lena Lager sektorschef socialtjänst informerar om aktuella frågor, 
ekonomi, samt hur nämnden i övrigt genomför uppdraget enligt reglemente. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

---------------------- 
 
 

Paragrafen är justerad 
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§366 
Avsägelse från Charlotte Marie (L) som ledamot i arbetsgruppen för 
kollektivtrafikfrågor, samt fyllnadsval 
 
Charlotte Marie (L) avsäger sig i skrivelse daterad den 6 oktober 2020 uppdraget som ledamot 
i kommunstyrelsens arbetsgrupp för kollektivtrafikfrågor. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen entledigar Charlotte Marie (L) från ovanstående uppdrag. 
 
Kommunstyrelsen utser Peter Herrmann (L) till ledamot i arbetsgruppen för 
kollektivtrafikfrågor. 
 

---------------------- 
 
 

Paragrafen är justerad 
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