
KALLELSE 
Kommunstyrelsen 

Datum 
2021-11-18 

 
 
Tid: kl. 16:00-21:00 
Plats: Rådasjön 

 

Ordförande 
Per Vorberg (M) 

Ledamöter 
David Dinsdale (L), vice ordförande 
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande 
Grim Pedersen (M) 
Kersti Lagergren (M) 
Mikael Johannison (M) 
Ronny Sjöberg (C) 
Håkan Eriksson (KD) 
Martin Tengfjord (SP) 
Ulla-Karin Johansson (S) 
Robert Langholz (S) 
Roland Jonsson (MP) 
Peter Arvidsson (SD) 

Ersättare 
Rickard Rosengren (M) 
Ingemar Lindblom (M) 
Bengt Johansson (M) 
Hengameh Mokhtari (M) 
Anders Halldén (L) 
Tony Wahl (C) 
Steinar Walsö-Kanstad (KP) 
Ulrika Öst (S) 
Kristin Arplöw (S) 
Björn Mattsson (V) 
Marie Strid (MP) 
Per Olov Risman (SD) 
Anders Johansson (-) 
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1 Fastställande av föredragningslistan 
  

2 Information om kommunens arbete för att förebygga, hindra, upptäcka och anmäla hot 
och hat som kan påverka personal och/eller beslutsfattande (20 min) 
16:05 Anna-Kajsa Tagesson och Anders Pettersson 

3 Information om register och kommunala bidrag rörande bostäder (25 min) 
16:25 Ria Andersson och Pernilla Wallén 

4 Information från Förbo AB om arbetet med otillåten andrahandsuthyrning (20 min) 
16:50 Peter Granstedt och Veronica Sundbergh 

5 Information från Härryda vatten och avfall AB om arbetet utifrån regional avfallsplan 
(25 min) 
17:10 Eliza Farmand och Jessica Stenhoff 

6 Information om att avbryta pågående arbetssätt med fördjupad översiktsplan för 
Landvetter södra och överföra det till översiktsplanarbetet (20 min) 
17:35 Therese Axenborg 

Paus kl 17:55-18:15 

7 Information om antagande av byggentreprenör, Viola Gråstensplats inom Mölnlycke 
fabriker inom plan etapp 2 SEKRETESS (25 min) 
2021KS494 
18:15 Tayman Mashid 

8 Antagande av byggentreprenör, Viola Gråstens plats inom Mölnlycke fabriker inom 
plan, etapp 2 SEKRETESS 
2021KS494 
  

9 Antagande av entreprenör för utbyggnad av Idrottsgatan del 2 SEKRETESS 
2020KS292 
  

10 Förnyad konkurrensutsättning klienter (datorer) SEKRETESS 
2021KS563 
  

11 Taxa för anläggningsavgifter och brukningsavgifter avseende vattentjänster 2022 
2021KS631 
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12 Taxa för avfall och slam 2022 
2021KS633 
  

13 Värdeöverföring från Förbo AB 
2021KS622 
  

14 Redovisning av medborgarförslag 2021 
2021KS84 
  

15 Redovisning av medborgarförslag från välfärdsnämnden 2021 
2021KS83 
  

16 Återremitterat ärende: Upphävande av strategi för övertagande av enskilda vägar inom 
tätorter 
2021KS255 
  

17 Kommunstyrelsens verksamhetsplan med driftbudget 2022-2024 samt investerings- och 
exploateringsbudget 2022-2026 
2021KS330 
  

18 Plan för uppföljning av verksamhetsplan 
2021KS544 
  

19 Avbryta uppdrag med fördjupning av översiktsplanen och genomförandestrategi för 
Landvetter södra 
2016KS40 
  

20 Planbesked för Bråtared 1:106 
2021KS374 
  

21 Bordlagt ärende: Planbesked för Fäxhult 1:33 
2020KS223 
  

22 Föravtal inför planarbete inom Håltsås 1:8, Fläskebo deponi 
2021KS628 
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23 Indexering av taxa för färdtjänst 
2021KS594 
  

24 Förslag att utföra obudgeterade underhållsåtgärder på belysningsanläggningar 
2021KS691 
  

25 Uppföljning av klimatlöften 2021 samt antagande av klimatlöften 2022 
2021KS395 
  

26 Redovisning av uppdrag att ta fram förslag på hur aktivitetsområdet vid Djupedalsäng 
kan utvecklas och finansieras 
2021KS496 
  

27 Redovisning av uppdrag att utveckla nämndkommunikation 
2021KS593 
  

28 Ordförandeinitiativ om uppdrag om ändring av instruktion för rådet för 
funktionshinderfrågor 
2021KS686 
  

29 Initiativärende om skadegörelse på kommunens parkeringsplatser 
2021KS655 
  

30 Initiativärende om föreningsgården i Rävlanda 
2021KS654 
  

31 Svar på medborgarförslag om en trevligare badplats vid Landvettersjön 
2021KS355 
  

32 Svar på medborgarförslag om skatepark i Landvetter 
2021KS282 
  

33 Svar på medborgarförslag om ridvägar runt Benareby 
2021KS209 
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34 Svar på medborgarförslag om utveckling av bostadsområdeslekplats på Grönkullavägen 
i Landvetter 
2021KS331 
  

35 Svar på medborgarförslag om skateboardpark i Hindås 
2021KS225 
  

36 Svar på medborgarförslag om aktivitetsyta 
2021KS199 
  

37 Svar på medborgarförslag om grillplatser 
2021KS224 
  

38 Svar på medborgarförslag om basketkorgar 
2021KS174 
  

39 Val av ledamot (SD) till ungdomsrådet 
2021KS17 
  

40 Delgivning av välfärdsnämndens beslut med anledning av revisorernas granskning av 
elevers frånvaro i grundskolan 
2021KS351 
  

41 Delgivning av välfärdsnämndens beslut om verksamhetsberättelse per delår och prognos 
för helåret 2021 
2021KS46 
  

42 Delgivning av protokoll från råd 2021 
2021KS8 
  

43 Delgivningar 2021 
2021KS9 
  

44 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning, kultur och fritid 2021 
2021KS25 
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45 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst 2021 
2021KS4 
  

46 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för samhällsbyggnad 2021 
2021KS11 
  

47 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för teknik och förvaltningsstöd 2021 
2021KS2 
  

48 Anmälan av delegationsbeslut från kommunledning och funktionerna: Utveckling, 
Personal, Ekonomi och upphandling 2021 
2021KS61 
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