
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 
2021-10-07 
 

 

 

Plats och tid Rådasjön kl. 16:00-19:41 
 

Beslutande ledamöter 
Per Vorberg (M) (ordförande) 
David Dinsdale (L) (vice ordförande) 
Grim Pedersen (M) 
Kersti Lagergren (M) 
Håkan Eriksson (KD) 
Martin Tengfjord (SP) 
Ulla-Karin Johansson (S) 
Robert Langholz (S) (kl. 16:45-19:41) §§343-345 
Roland Jonsson (MP) 
Peter Arvidsson (SD) 
Rickard Rosengren (M)  ersätter Mikael Johannison (M) 
Tony Wahl (C)  ersätter Ronny Sjöberg (C) 
Ulrika Öst (S) §§340-342 ersätter Patrik Linde (S) (2:e vice 
ordförande) 
Kristin Arplöw (S) §§340-342 ersätter Robert Langholz (S), §§343-
345 ersätter Patrik Linde (S) (2:e vice ordförande) 
 
Ej tjänstgörande ersättare 
Ingemar Lindblom (M) 
Hengameh Mokhtari (M) (kl. 16:07-19:41) §§341-345 
Steinar Walsö-Kanstad (KP) 
Marie Strid (MP) 
Per Olov Risman (SD) 
 
Övriga närvarande 
Gunnar Häggström (M) (adjungerad, kommunfullmäktiges 1:e vice 
ordförande) 
Peter Lönn (kommundirektör) 
Anders Ohlsson (sektorschef samhällsbyggnad) 
Päivi Malmsten (sektorschef för utbildning och kultur) 
Lena Lager (sektorschef för socialtjänst) 
Per-Arne Larsson (sektorschef för teknik och förvaltningsstöd) 
Bo Ekström (ekonomichef) 
Birgitta Flärdh (utvecklingschef) 
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Karin Dahl (kommunikationschef) §§340-343 
Matilda Johansson (kommunsekreterare) 
Anna-Kajsa Tagesson (tf personalchef) 
Fredrik Olsson (näringslivschef) 
Helena Alterby Nordström (företagslots) 
Thomas Hammarlund (miljöchef) 
Marlene Sahibzada (upphandlingschef) §§340-343 
Erik Granberg (Enkätfabriken) §344 
Ulrica von Pfaler (enhetschef för bygglov) §344 
Rolf Jigfeldt (1:e vice ordförande miljö- och bygglovsnämnden) 
§344 
Lena Fredriksson (2:e vice ordförande miljö- och bygglovsnämnden) 
§344 
Martina Johansson (besöksnäringsutvecklare) §§344-345 
 
Utses att justera 
Ulla-Karin Johansson 
 

Justeringens plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke, 2021-10-14 15:00 

 

Protokollet omfattar §§340-345 

 

 

Sekreterare _________________________________________________ 
 Matilda Johansson 
 
Ordförande _________________________________________________ 
 Per Vorberg  
 
Justerande _________________________________________________ 
 Ulla-Karin Johansson  
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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  

Kommunstyrelsen 

2021-10-07 

2021-10-15 Datum då anslag 2021-11-08 
  tas ner  

Kansli, arkiv 

 
___________________________________________________ 

Matilda Johansson 
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ÄRENDELISTA 
 

§ 340 Fastställande av föredragningslistan 
§ 341 Inledning samt mål och styrdokument för arbetet med näringslivsfrågor 
§ 342 Struktur och organisering av arbetet med näringsliv 
§ 343 Förvaltningens arbete med näringslivsfrågorna 
§ 344 Resultat och verktyg för uppföljning av arbetet med näringsliv 
§ 345 Avslut och summering av tema näringsliv 
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§ 340 

Fastställande av föredragningslistan 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer föredragningslistan. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 341 

Inledning samt mål och styrdokument för arbetet med 
näringslivsfrågor 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Peter Lönn, Birgitta Flärdh och Fredrik Olsson informerar upplägget för dagens information 
om näringsliv och om mål och styrdokument för arbetet med näringslivsfrågor. 
  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 342 

Struktur och organisering av arbetet med näringsliv 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Peter Lönn och Birgitta Flärdh informerar om förvaltningens organisering av arbetet med 
näringsliv. Fredrik Olsson och Helena Alterby Nordström informerar om näringslivsenhetens 
uppdrag och verksamhet. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 343 

Förvaltningens arbete med näringslivsfrågorna 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Birgitta Flärdh och Fredrik Olsson informerar om handlingsplanen för att varaktigt bli 
Sveriges bästa näringslivskommun - vägen för att bli nr 1 . 
  
Respektive sektorschef och funktionschef informerar om arbetet med näringslivsfrågorna. 

 Sektor Samhällsbyggnad - Anders Ohlsson 
 Sektor Socialtjänst - Lena Lager 
 Sektor Utbildning, kultur, fritid - Päivi Malmsten 
 Sektor Teknik och förvaltningsstöd - Per-Arne Larsson 
 Stödfunktion Ekonomi och upphandling - Bo Ekström 
 Stödfunktion Utvecklingsfunktionen - Birgitta Flärdh 

  
Birgitta Flärdh och Fredrik Olsson informerar om servicegarantier till företag. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 344 

Resultat och verktyg för uppföljning av arbetet med näringsliv 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Fredrik Olsson informerar om resultatet för Härryda kommun i Svenskt Näringslivs ranking. 
  
Erik Granberg från Enkätfabriken informerar om Svenskt Näringslivs undersökning av 
företagsklimat, om skillnaderna mellan olika undersökningar och resultatet och rankningar 
med fokus på Härryda kommun. 
  
Thomas Hammarlund och Ulrika von Pfaler informerar om resultaten i SKR Insiktmätning, 
uppföljning av kommunens service och arbetet med frågorna inom miljö- och 
bygglovsnämndens ansvarsområde. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 345 

Avslut och summering av tema näringsliv 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Peter Lönn, Birgitta Flärdh och Fredrik Olsson summerar dagens tema näringsliv och 
kommunens arbete med näringslivsfrågorna. 
 

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