
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 
2022-06-15 
 

 

 

Plats och tid Rådasjön kommunhuset i Mölnlycke kl. 16:00-21:15 
 

Beslutande ledamöter 
Per Vorberg (M) (ordförande) 
David Dinsdale (L) (vice ordförande) 
Patrik Linde (S) (2:e vice ordförande) 
Grim Pedersen (M) 
Kersti Lagergren (M) 
Håkan Eriksson (KD) 
Martin Tengfjord (SP) 
Ulla-Karin Johansson (S) 
Robert Langholz (S) 
Roland Jonsson (MP) 
Peter Arvidsson (SD) (kl. 16:00-16:10) §§257-258 
Rickard Rosengren (M)  ersätter Mikael Johannison (M) 
Ingemar Lindblom (M)  ersätter Ronny Sjöberg (C) 
Per Olov Risman (SD) §§259-266 ersätter Peter Arvidsson (SD) 
 
Ej tjänstgörande ersättare 
Bengt Johansson (M) 
Anders Halldén (L) 
Steinar Walsö-Kanstad (KP) 
Kristin Arplöw (S) 
Björn Mattsson (V) 
Marie Strid (MP) (kl. 16:35-21:15) §§260-266 
Per Olov Risman (SD) §§257-258 
 
Övriga närvarande 
Gunnar Häggström (M) (adjungerad, kommunfullmäktiges 1:e vice 
ordförande) 
Peter Lönn (kommundirektör) 
Päivi Malmsten (sektorschef för utbildning och kultur) §266 
Malin Johanssson (sektorschef för socialtjänst) §266 
Per-Arne Larsson (sektorschef för teknik och förvaltningsstöd) 
§§257-260 
Birgitta Flärdh (utvecklingschef) 
Matilda Johansson (kommunsekreterare) 

1 / 15



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-06-15 
 

 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    
 

Tannaz Ghaderi (kanslichef) 
Helena Hatheyer (redovisningschef) §§257-262 
Susanne Ernfridsson (vd Härryda Energi AB) §259 
Björn Magnusson (vice ordförande Härryda energi AB) §259 
Jessica Stenhoff (vd Härryda vatten och avfall AB) §260 
David Sparredal (ekonomichef Härryda vatten och avfall AB) §260 
Maria Ådahl (vd Landvetter södra utveckling AB) §261 
Peter Granstedt (vd Förbo AB) §262 
Sofia Alkvist (enhetschef nämnden för överförmyndare i samverkan) 
§263 
Claes Anger (ledamot nämnden för överförmyndare i samverkan) 
§263 
Thomas Hammarlund (miljöchef) §264 
Ulrica von Pfaler (bygglovschef) §264 
Rolf Jigfelt (1:e vice ordförande miljö- och bygglovsnämnden) §264 
Lena Fredriksson (2:e vice ordförande miljö- och bygglovsnämnden) 
§264 
Weine Samuelsson  (ordförande i valnämnden) §265 
Rolf Westman (vice ordförande valnämnden) §265 
Maria Kornevik Jakobsson (ordförande i välfärdsnämnden) §266 
Siw Hallbert (2:e vice ordförande i välfärdsnämnden) §266 
 
Utses att justera 
Patrik Linde 
 

Justeringens plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke, 2022-06-16 15:00 

 

Protokollet omfattar §§257-266 
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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 

2022-06-15 

2022-06-17 Datum då anslag 2022-07-11 
  tas ner  

Kansli, arkiv 

 
___________________________________________________ 

Matilda Johansson 
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ÄRENDELISTA 
 

§ 257 Fastställande av föredragningslistan 
§ 258 Inledning om kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
§ 259 Härryda Energi AB och Härryda Energi Elhandel AB - uppsiktsplikt 
§ 260 Härryda vatten och avfall AB - uppsiktsplikt 
§ 261 Landvetter Södra Utveckling AB - uppsiktsplikt 
§ 262 Förbo AB - uppsiktsplikt 
§ 263 Nämnden för överförmyndare i samverkan - uppsiktsplikt 
§ 264 Miljö- och bygglovsnämnden - uppsiktsplikt 
§ 265 Valnämnden - uppsiktsplikt 
§ 266 Välfärdsnämnden - uppsiktsplikt 
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§ 257 

Fastställande av föredragningslistan 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer föredragningslistan. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 258 

Inledning om kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Peter Lönn, kommundirektör, informerar om kommunstyrelsens uppgift att ha uppsikt över 
nämnderna och de företag som kommunen har inrättat för fullmäktiges räkning samt om de 
frågor som är i särskilt fokus under dagens sammanträde med uppsiktsplikt. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 259 

Härryda Energi AB och Härryda Energi Elhandel AB - uppsiktsplikt 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 1 § kommunallagen leda och samordna verksamheterna 
samt ha uppsikt över övriga nämnder, kommunala bolag och kommunalförbund. En del av 
uppsikten sker genom att vd samt presidiet deltar på kommunstyrelsens sammanträde, redogör 
för hur bolaget genomför sitt uppdrag, samt svarar på frågor från kommunstyrelsen. 
  
Susanne Ernfridsson, vd Härryda Energi AB, informerar i ärendet. Björn Magnusson, vice 
ordförande, deltar. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 260 

Härryda vatten och avfall AB - uppsiktsplikt 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 1 § kommunallagen leda och samordna verksamheterna 
samt ha uppsikt över övriga nämnder, kommunala bolag och kommunalförbund. En del av 
uppsikten sker genom att vd samt presidiet deltar på kommunstyrelsens sammanträde, redogör 
för hur bolaget genomför sitt uppdrag, samt svarar på frågor från kommunstyrelsen. 
  
Jessica Stenhoff, vd Härryda vatten och avfall AB, informerar i ärendet. Bengt Johansson, 
ordförande, och Roland Jonsson, vice ordförande, deltar. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 261 

Landvetter Södra Utveckling AB - uppsiktsplikt 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 1 § kommunallagen leda och samordna verksamheterna 
samt ha uppsikt över övriga nämnder, kommunala bolag och kommunalförbund. En del av 
uppsikten sker genom att vd samt presidiet deltar på kommunstyrelsens sammanträde, redogör 
för hur bolaget genomför sitt uppdrag, samt svarar på frågor från kommunstyrelsen. 
  
Maria Ådahl, vd Landvetter Södra utveckling AB, informerar i ärendet. Per Vorberg, 
ordförande, och Patrik Linde, vice ordförande, deltar. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 262 

Förbo AB - uppsiktsplikt 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 1 § kommunallagen leda och samordna verksamheterna 
samt ha uppsikt över övriga nämnder, kommunala bolag och kommunalförbund. En del av 
uppsikten sker genom att vd samt presidiet deltar på kommunstyrelsens sammanträde, redogör 
för hur bolaget genomför sitt uppdrag, samt svarar på frågor från kommunstyrelsen. 
  
Peter Granstedt, vd Förbo AB, informerar i ärendet. Anders Halldén, ordförande, deltar. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 263 

Nämnden för överförmyndare i samverkan - uppsiktsplikt 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 1 § kommunallagen leda och samordna verksamheterna 
samt ha uppsikt över övriga nämnder, kommunala bolag och kommunalförbund. En del av 
uppsikten sker genom att presidiet och berörda tjänstemän deltar på kommunstyrelsens 
sammanträde, redogör för hur nämnden genomför sitt uppdrag, samt svarar på frågor från 
kommunstyrelsen. 
  
Sofia Alkvist, enhetschef nämnden för överförmyndare i samverkan, informerar i ärendet. 
Claes Anger, ledamot vald av kommunfullmäktige i Härryda kommun, deltar. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 264 

Miljö- och bygglovsnämnden - uppsiktsplikt 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 1 § kommunallagen leda och samordna verksamheterna 
samt ha uppsikt över övriga nämnder, kommunala bolag och kommunalförbund. En del av 
uppsikten sker genom att presidiet och berörda tjänstemän deltar på kommunstyrelsens 
sammanträde, redogör för hur nämnden genomför sitt uppdrag, samt svarar på frågor från 
kommunstyrelsen. 
  
Grim Pedersen, ordförande miljö- och bygglovsnämnden, Rolf Jigfelt, 1:e vice ordförande, 
och Lena Fredriksson, 2:e vice ordförande informerar i ärendet. Thomas Hammarlund, 
miljöchef, och Ulrica von Pfaler, bygglovschef, deltar. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 265 

Valnämnden - uppsiktsplikt 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 1 § kommunallagen leda och samordna verksamheterna 
samt ha uppsikt över övriga nämnder, kommunala bolag och kommunalförbund. En del av 
uppsikten sker genom att presidiet och berörda tjänstemän deltar på kommunstyrelsens 
sammanträde, redogör för hur nämnden genomför sitt uppdrag, samt svarar på frågor från 
kommunstyrelsen. 
  
Weine Samuelsson, ordförande i valnämnden, och Rolf Westman, vice ordförande, informerar 
i ärendet. 
  
Kommunstyrelsen delges valnämndens plan för intern kontroll 2022. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 266 

Välfärdsnämnden - uppsiktsplikt 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 1 § kommunallagen leda och samordna verksamheterna 
samt ha uppsikt över övriga nämnder, kommunala bolag och kommunalförbund. En del av 
uppsikten sker genom att presidiet och berörda tjänstemän deltar på kommunstyrelsens 
sammanträde, redogör för hur nämnden genomför sitt uppdrag, samt svarar på frågor från 
kommunstyrelsen. 
  
Maria Kornevik Jakobsson, ordförande i välfärdsnämnden, informerar i ärendet. Siw 
Hallbert 2:e vice ordförande, Päivi Malmsten, sektorschef utbildning, kultur och fritid, och 
Malin Johansson, sektorschef socialtjänst, deltar. 
 

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