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Sammanträdesdatum 
2022-10-27 

 
 
 
 
Plats och tid Rådasjön kl. 18:00-18:02 

 
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) 
Roland Jonsson (MP) 
Peter Arvidsson (SD) §374 
Tony Wahl (C) ersätter Ronny Sjöberg (C) 
Thomas Gustafsson (S) ersätter Robert Langholz (S) 
Per Olov Risman (SD) §373 ersätter Peter Arvidsson (SD) pga jäv 

 
Ej tjänstgörande ersättare 
Rickard Rosengren (M) 
Bengt Johansson (M) 
Hengameh Mokhtari Madjd (M) 
Anders Halldén (L) 
Steinar Walsö-Kanstad (KP) 
Kristin Arplöw (S) 
Björn Mattsson (V) 
Marie Strid (MP) 
Per Olov Risman (SD) §374 

 
Övriga närvarande 
Peter Lönn (kommundirektör) 
Birgitta Flärdh (utvecklingschef) 
Oskar Anlend (kommunsekreterare) 
Gunnar Häggström (M) (kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande, 
adjungerad) 
Anders Pettersson (personalchef) 
Malin Johansson (sektorchef socialtjänst) 
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Per-Arne Larsson (sektorchef teknik och förvaltningsstöd) 
Tannaz Ghaderi (kanslichef) 
Bo Ekströn (ekonomichef) 
Louise Skålberg (sektorchef samhällsbyggnad) 
Annika Andersson (beredningssekreterare) 

 
Utses att justera 
Patrik Linde 

 

Justeringens plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke, 2022-10-28 09:30 
 
 
Protokollet omfattar §§373-374 

 
 
 
Sekreterare   

Oskar Anlend 
 

Ordförande   
Per Vorberg 

 

Justerande   
Patrik Linde 
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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 

Kommunstyrelsen 

2022-10-27 

2022-10-28 Datum då anslag 2022-11-21 
tas ner 

Kansli, arkiv 

Underskrift   

Oskar Anlend 
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ÄRENDELISTA 
 

§ 373 Borgerliga vigselförrättare 2023-2026 
§ 374 Yttrande över remiss Arlanda flygplats – en plan för framtiden (Ds 2022:11) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-10-27 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

5 / 7 

 

 

 
 

§ 373 Dnr 2022KS454 
 

Borgerliga vigselförrättare 2023-2026 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Länsstyrelsen i Västra Götalands län att förordna följande personer 
som borgerliga vigselförrättare under tidsperioden 1 januari 2023–31 december 2026. 

 
Katia Petkova (M) 
Peter Arvidsson (SD) 
Jenny Spiik (SD) 
Maria Kornevik Jakobsson (C) 
Pernilla Sjöberg (C) 
Egil Gry (V) 
Anita Anger (L) 
Anna Palmér (S) 
Hengameh Mokhtari Madjd (M) 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Jäv 
Peter Arvidsson (SD) deltar inte i handläggning eller beslut i detta ärende på grund av jäv. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län förordnar borgerliga vigselförrättare på tid som 
motsvarar en mandatperiod efter det senaste allmänna valet. Det innebär att förordnandet för 
de vigselförrättare som myndigheten har förordnat efter den 1 januari 2019 löper ut den 31 
december 2022. Länsstyrelsen anhåller därför om uppgift beträffande vilka vigselförrättare 
kommunen vill ska förordnas under tidsperioden 1 januari 2023–31 december 2022. 

 
Partierna har fått information om uppdraget som borgerlig vigselförrättare och har inkommit 
med förslag till borgerliga vigselförrättare för tidsperioden 1 januari 2023–31 december 2026. 

 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse 18 oktober 2022 
• Skrivelse från Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
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Paragrafen är justerad 
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§ 374 Dnr 2022KS411 
 

Yttrande över remiss Arlanda flygplats – en plan för framtiden (Ds 
2022:11) 

 
Beslut 
Kommunstyrelsen antar Yttrande till Infrastrukturdepartementet om Arlanda flygplats – en 
plan för framtiden som eget yttrande till Infrastrukturdepartementet. 

 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Infrastrukturdepartementet har tagit fram ett förslag till plan, Arlanda flygplats – en plan för 
framtiden, för att stärka Arlanda flygplats. Planen beskriver Arlanda flygplats och dess 
betydelse som nationellt nav för flygtrafiken. Planen ger förslag på förändringar, där en del är 
omförhandling av avtalet med Arlanda Express för att sänka biljettpriset på tåg till Arlanda 
flygplats. 

 
Härryda kommun välkomnar att staten tar en aktiv roll i att stärka flygtillgängligheten till och 
från Sverige. Planen berör dock endast ytligt att Arlanda är en flygplats av många i Sverige. 
Göteborg Landvetter Airport är en flygplats av stor betydelse, inte bara för Härryda kommun 
med sin placering mitt i kommunen, utan också som Västsveriges internationella flygplats. 

 
Utredningen föreslår bättre tågförbindelser med Arlanda och att Arlanda Express ska 
subventioneras. Snabba och effektiva byten mellan olika transportslag som flyg och tåg är 
viktigt inför framtiden för hela Sverige. Förvaltningen föreslår därför att en modell bör tas 
fram för att kunna tillämpas på andra flygplatser med tåganslutning. Ett eventuellt kommande 
pendeltåg mellan Göteborg och Borås, med stopp både i Mölnlycke och på Göteborg 
Landvetter Airport bör ges samma möjligheter som Arlanda Express att bära sig ekonomiskt 
med subventionerade taxor. 

 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse 21 september 2022 
• Arlanda flygplats – en plan för framtiden (DS 2022:11) 
• Yttrande till Infrastrukturdepartementet om Arlanda flygplats – en plan för framtiden 

 

Paragrafen är justerad 
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