
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 
2022-03-24 
 

 

 

Plats och tid Rådasjön, kommunhuset i Mölnlycke kl. 16:00-19:30 
 

Beslutande ledamöter 
Per Vorberg (M) (ordförande) 
David Dinsdale (L) (vice ordförande) 
Patrik Linde (S) (2:e vice ordförande) 
Grim Pedersen (M) 
Kersti Lagergren (M) (kl. 16:00-18:00) §§134-137 
Ronny Sjöberg (C) 
Håkan Eriksson (KD) 
Martin Tengfjord (SP) 
Ulla-Karin Johansson (S) 
Robert Langholz (S) 
Peter Arvidsson (SD) 
Rickard Rosengren (M)  ersätter Mikael Johannison (M) 
Bengt Johansson (M) §§138-141 ersätter Kersti Lagergren (M) 
Kristin Arplöw (S) §§134-135 ersätter Roland Jonsson (MP) 
Marie Strid (MP) (kl. 16:05-19:30) §§136-141 ersätter Roland 
Jonsson (MP) 
 
Ej tjänstgörande ersättare 
Bengt Johansson (M) §§134-137 
Hengameh Mokhtari (M) 
Anders Halldén (L) 
Steinar Walsö-Kanstad (KP) 
Kristin Arplöw (S) §§136-141 
Björn Mattsson (V) 
Per Olov Risman (SD) 
 
Övriga närvarande 
Peter Lönn (kommundirektör) 
Päivi Malmsten (sektorschef för utbildning och kultur) 
Per-Arne Larsson (sektorschef för teknik och förvaltningsstöd) 
Bo Ekström (ekonomichef) §§134-140 
Anders Pettersson (personalchef) 
Birgitta Flärdh (utvecklingschef) 
Karin Dahl (kommunikationschef) 
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Matilda Johansson (kommunsekreterare) 
Malin Johansson (sektorschef för socialtjänst) 
Irmana Cukur (administrativ chef, samhällsbyggnad) §§134-140 
Helena Lundqvist (budgetcontroller) §§134-140 
Andreas Martinsson (ekonom) §§134-140 
Sanna Nadj (ekonom) §§136-137 
Cecilia Lundvall (ekonom) §§136-140 
Maja Andersson (plan- och bygglovschef) §137 
Ria Andersson (mark- och exploateringschef) §137 
Thomas Hammarlund (miljöchef) §137 
Tayman Mashid (enhetschef projektledning trafik) §137 
Fredrik Wejrot (trafikchef) §137 
 
Utses att justera 
Patrik Linde 
 

Justeringens plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke, 2022-03-29 15:00 

 

Protokollet omfattar §§134-141 

 

 

Sekreterare _________________________________________________ 
 Matilda Johansson 
 
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 

Underskrift  

Kommunstyrelsen 

2022-03-24 

2022-03-30 Datum då anslag 2022-04-21 
  tas ner  

Kansli, arkiv 

 
___________________________________________________ 

Matilda Johansson 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-03-24 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

ÄRENDELISTA 
 

§ 134 Fastställande av föredragningslistan 
§ 135 Inledning om kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2021 
§ 136 Information om verksamhetsåret 2021 kommunövergripande 
§ 137 Information om verksamhetsåret 2021 sektorn för samhällsbyggnad 
§ 138 Information om verksamhetsåret 2021 sektorn för teknik och förvaltningsstöd 
§ 139 Information om verksamhetsåret 2021 kommunledning och stödfunktionerna 
§ 140 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2021 
§ 141 Initiativärende om att avveckla Härrydas systerstadsavtal med Namyangju, Sydkorea 
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§ 134 

Fastställande av föredragningslistan 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer föredragningslistan med följande ändringar: 
  

 Nytt ärende, Initiativärende om att avveckla Härrydas systerstadsavtal med 
Namyangju, tas upp som ärende 8. 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 135 

Inledning om kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2021 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Peter Lönn, inleder informationen om kommunstyrelsens verksamhetsberättelse och 
informerar övergripande om förvaltningens arbete under 2021. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 136 

Information om verksamhetsåret 2021 kommunövergripande 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Birgitta Flärdh, utvecklingschef, Bo Ekström, ekonomichef, och Anders Pettersson, 
personalchef, informerar om arbetet med de kommungemensamma områdena under 2021; 
näringslivsfrågor, Agenda 2030, service, kommunikation, digitalisering, konkurrensutsättning 
och arbetsgivarvarumärke. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 137 

Information om verksamhetsåret 2021 sektorn för samhällsbyggnad 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Irmana Cukur, administrativ chef inom sektorn för samhällsbyggnad, informerar om 
verksamhetsåret 2021, bland annat genom några utvalda projekt samt om 
exploateringsredovisning, tidsredovisning och beläggningsgrad. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 138 

Information om verksamhetsåret 2021 sektorn för teknik och 
förvaltningsstöd 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Per-Arne Larsson, sektorschef för teknik och förvaltningsstöd, informerar om verksamhetsåret 
2021 samt om uppföljning av grunduppdrag och av särskilt prioriterade politiska mål och 
inriktningar för sektorn för teknik och förvaltningsstöd. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 139

Information om verksamhetsåret 2021 kommunledning och 
stödfunktionerna 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Birgitta Flärdh, utvecklingschef, Bo Ekström, ekonomichef, och Anders Pettersson, 
personalchef, informerar om verksamhetsåret 2021 gällande kommunledning, 
stödfunktionerna och den politiska organisationen. Vidare informerar Birgitta Flärdh, Bo 
Ekström och Anders Pettersson om uppföljning av grunduppdrag och av särskilt prioriterade 
politiska mål och inriktningar för stödfunktionerna. 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 140  Dnr 2022KS65 

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2021  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelsen för 2021 och delger 
kommunfullmäktige rapporten. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har utarbetat en verksamhetsberättelse för 2021. 
 
Verksamhetsberättelsen innehåller en redovisning av kommungemensamma prioriterade 
områden, ekonomiska resultat, uppföljning av grunduppdrag, verksamhetsmål för god 
ekonomisk hushållning samt uppföljning av särskilt prioriterade politiska mål och 
inriktningar. Verksamhetsberättelsen utgör ett underlag i budgetarbetet inför kommande år. 
  
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott jämfört med budget om 85,6 mnkr. Exklusive 
slutredovisningar av exploateringsprojekt är nämndens budgetavvikelse positiv om 1,2 mnkr. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 15 februari 2022 
 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2021 

  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen, i enlighet med förvaltningens förslag, 
godkänner verksamhetsberättelsen för 2021 och delger kommunfullmäktige rapporten. 
 
Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen 
med motiveringen att frågor på verksamhetsplanen lämnades obesvarade under dragning med 
löften om att återkomma. Tydlig redovisning av kommunens ekonomiska utfall vad gäller 
exploateringsprojekt saknas i redovisning. Redogörelse av kommunens krisledningsarbete 
med anledning av pandemin saknas. Relevanta jämförelsetal vid verksamhetsförändringar 
saknas vad gäller exempelvis bolagisering av kommunala verksamheter. Sammantaget saknas 
väsentliga delar för att använda redovisning för att använda som underlag för budgetarbete 
och yrkar därför på återremiss så förvaltningen får möjlighet att komplettera 
verksamhetsberättelsen. 
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Beslutsgång   
Ordföranden redovisar att han kommer att ställa återremiss mot att avgöra ärendet idag. Om 
kommunstyrelsen återremitterar ärendet görs det enligt Peter Arvidssons förslag om 
återremiss. Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag kommer ordföranden fråga 
om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag. 
 
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång.   
 
Återremiss och avgöra ärendet idag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att 
avgöra ärendet idag. 
   
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:   
Ja-röst för att avgöra ärendet idag  
Nej-röst för att återremittera ärendet 
  
Med 12 ja-röster och 1 nej-röst beslutar kommunstyrelsen att avgöra ärendet idag. Hur var 
och en röstade framgår av omröstningslista 1.    
  
Per Vorbergs förslag 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag och finner att så sker.  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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VOTERINGSLISTA 
Kommunstyrelsen 

 

  

Sammanträdesdatum  
2022-03-24  

 

Voteringslista: § 140 
Ärende: Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2021,  2022KS65 
 
Omröstningslista 1 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
David Dinsdale (L), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande X   
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot X   
Robert Langholz (S), ledamot X   
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Rickard Rosengren (M), ersättare X   
Bengt Johansson (M), ersättare X   
Marie Strid (MP), ersättare X   
Resultat 12 1 0 
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§ 141  Dnr 2022KS208 

Initiativärende om att avveckla Härrydas systerstadsavtal med 
Namyangju, Sydkorea  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen avslår Peter Arvidssons förslag i initiativärende om att avveckla Härrydas 
systerstadsavtal med Namyangju, Sydkorea. 
  

Reservation 
Peter Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet och meddelar att han avser komma in med 
en skriftlig reservation före justeringen. Vid justeringen av protokollet finns ingen skriftlig 
reservation från Peter Arvidsson. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Peter Arvidsson (SD) har initierat ett ärende om att avveckla Härrydas systerstadsavtal med 
Namyangju, Sydkorea. 
  

Beslutsunderlag 
 Initiativärende om om att avveckla Härrydas systerstadsavtal med Namyangju, 

Sydkorea daterat 24 mars 2022 
  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen i Härryda beslutar uppdra till 
förvaltningen att undersöka sanningshalten i brevet från Giny Woo och om uppgifterna 
stämmer tillskriver vänorten Namyangjus ledning om hur vi ser på djurplågeri, samt att 
kommunstyrelsen i Härryda beslutar uppdra till förvaltningen att komma med förslag till hur 
Härryda kommuns vänortsavtal med Namyangju kan avvecklas. 
  
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Patrik Linde (S) och David Dinsdale (L) att 
kommunstyrelsen avslår Peter Arvidssons förslag. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Per 
Vorbergs förslag. 
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Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att bifalla Per Vorbergs förslag 
Nej-röst för att bifalla Peter Arvidssons förslag 
  
Med 12 ja-röster och 1 nej-röst bifaller kommunstyrelsen Per Vorbergs förslag. Hur var och 
en röstade framgår av omröstningslista 2. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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VOTERINGSLISTA 
Kommunstyrelsen 

 

  

Sammanträdesdatum  
2022-03-24  

 

Voteringslista: § 141 
Ärende: Initiativärende om att avveckla Härrydas systerstadsavtal med Namyangju, 
Sydkorea,  2022KS208 
 
Omröstningslista 2 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
David Dinsdale (L), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande X   
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot X   
Robert Langholz (S), ledamot X   
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Rickard Rosengren (M), ersättare X   
Bengt Johansson (M), ersättare X   
Marie Strid (MP), ersättare X   
Resultat 12 1 0 
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