
KALLELSE 
Kommunstyrelsen 

Datum 
2022-11-24 

 
 
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 Madjd (M) 
Anders Halldén (L) 
Tony Wahl (C) 
Steinar Walsö-Kanstad (KP) 
Thomas Gustafsson (S) 
Kristin Arplöw (S) 
Björn Mattsson (V) 
Marie Strid (MP) 
Per Olov Risman (SD) 
Anders Johansson (-) 
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KALLELSE 
 

1 Fastställande av föredragningslistan 
  

2 Information om nyttjanderättsavtal med JM AB avseende parkeringsplatser i samband 
med byggnation av ägarlägenheter i Mölnlycke centrum 
16:05 Lena Johansson 

3 SEKRETESS: Upphandling - drift av värmecentraler och leverans av värme till 
Björkelids äldreboende och Rävlandaskolan 
2022KS116 
  

4 SEKRETESS: Upphandling av entreprenör för installation av reservkraft på Björkelids 
äldreboende och Hönekulla gård 
2022KS494 
  

5 Fastställande av program för uppföljning av privata utförare 2023-2026 samt 
redovisning av uppdrag att arbeta fram förslag till nytt program för privata utförare 
2022KS33 
  

6 Tidsbegränsad kommunal avtalssamverkan avseende tillstånd och tillsyn av 
alkoholservering och tobaksförsäljning 
2022KS560 
  

7 Tidsbegränsad kommunal avtalssamverkan avseende tillsyn av folköl och 
tobaksförsäljning 
2022KS567 
  

8 Reglemente för kommunalråd 
2022KS522 
  

9 Reglemente för miljö- och bygglovsnämnden 
2022KS523 
  

10 Reglemente för krisledningsnämnden 
2022KS521 
  

11 Svar på motion om planfri korsning väg-järnväg i Rävlanda 
2022KS360 
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12 Svar på motion om reklamsatsning för våra kommunala boenden 
2022KS275 
  

13 Redovisning av medborgarförslag 2022 
2022KS4 
  

14 Köp av sporthall i Mölnlycke fabriker 
2022KS473 
  

15 Taxa för kart- och mättjänster, del av Plan- och bygglovstaxa 
2022KS457 
  

16 Kommunstyrelsens verksamhetsplan med driftbudget 2023-2025 samt investerings- och 
exploateringsbudget 2023-2027 
2022KS285 
  

17 Processbeskrivning för rekrytering av kommundirektör och sektorchef 
2022KS555 
  

18 Samråd om översiktsplan Härryda kommun samt samråd om 
miljökonsekvensbeskrivning Härryda kommun 
2017KS1014 
  

19 Initiativärende - Uppdrag gällande öppenhet av handlingar i miljö- och 
bygglovsnämnden 
2022KS578 
  

20 Återremitterat ärende: Nyttjanderättsavtal med JM AB avseende parkeringsplatser i 
samband med byggnation av ägarlägenheter i Mölnlycke centrum 
2022KS461 
  

21 Marköverlåtelseavtal för Hulebäck 1:1010 
2022KS517 
  

22 Tidigareläggning av investering för upprustning och byte av konstgräs på Djupedals A-
plan 
2022KS441 
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23 Yttrande över ansökan om förlängning av nätkoncession för ledningen Stenkullen – 
Horred 
2022KS504 
  

24 Indexuppräkning av taxa för färdtjänst 
2022KS530 
  

25 Val av nominering för ordinarie ledamot och ersättare till styrelsen för 
Räddningstjänsteförbundet 2023-2026 
  

26 Val av nominering för revisor till Räddningstjänsteförbundet 2023-2026 
  

27 Utnämnande av officiant vid borgerliga begravningar för perioden 1 januari 2023 - 31 
december 2026 
  

28 Svar på medborgarförslag om cykelväg mellan Mölnlycke fabriker och Landvetter 
Södra längs södra sidan av Landvettersjön 
2021KS800 
  

29 Svar på medborgarförslag om naturstråk Finnsjön runt 
2021KS629 
  

30 Svar på medborgarförslag om upprustning av näridrottsplatsen vid bostadsområdet vid 
Säteriet i Mölnlycke 
2021KS534 
  

31 Svar på medborgarförslag om belysning vid Örtjärn 
2021KS777 
  

32 Svar på medborgarförslag om kallbadhus i Landvetter 
2021KS782 
  

33 Svar på medborgarförslag om transportled i Rävlanda 
2022KS319 
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34 Gallring av mikrofilmskort gällande bygglovshandlingar 
2022KS529 
  

35 Delgivningar 2022 
2022KS24 
  

36 Delgivning av välfärdsnämndens beslut i ekonomiärenden 2022 
 
2022KS68 
  

37 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst 2022 
2022KS9 
  

38 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för samhällsbyggnad 2022 
2022KS71 
  

39 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för teknik och förvaltningsstöd 2022 
2022KS2 
  

40 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning, kultur och fritid 2022 
2022KS34 
  

41 Anmälan av delegationsbeslut från kommunledning och funktionerna: Utveckling, 
Personal, Ekonomi och upphandling 2022 
2022KS27 
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