
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-12-03 

 

 

Sekreterare   
 Matilda Johansson  

Ordförande   
 Per Vorberg  

Justerande         
 Patrik Linde § 477 Robert Langholz § 478 

    

 BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2020-12-03 
Datum för anslags 
uppsättande 

2020-12-04 Datum för anslags 
nedtagande 

2020-12-28 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Kansli, arkiv 

Underskrift  
Matilda Johansson 

Plats och tid Rådasjön kl. 19:48-20:00 
  
Beslutande ledamöter Per Vorberg (M) (ordförande) 

David Dinsdale (L) (vice ordförande) 
Patrik Linde (S) (2:e vice ordförande) §477 
Grim Pedersen (M) 
Kersti Lagergren (M) 
Håkan Eriksson (KD) 
Martin Tengfjord (SP) 
Ulla-Karin Johansson (S) 
Robert Langholz (S) 
Roland Jonsson (MP) §477 
Rickard Rosengren (M)  ersätter Mikael Johannison (M) 
Ingemar Lindblom (M) §478 ersätter Roland Jonsson (MP) pga jäv 
Tony Wahl (C)  ersätter Ronny Sjöberg (C) 
Ulrika Öst (S) §478 ersätter Patrik Linde (S) (2:e vice ordförande) pga jäv 
Peter Arvidsson (SD)  ersätter Leo Welter (-) 

  
Ej tjänstgörande ersättare Ingemar Lindblom (M) §477 

Bengt Johansson (M) 
Hengameh Mokhtari (M) 
Anders Halldén (L) 
Steinar Walsö-Kanstad (KP) 
Ulrika Öst (S) §477 
Kristin Arplöw (S) §477 
Marie Strid (MP) §477 
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Övriga närvarande Peter Lönn (kommundirektör) 

Anders Ohlsson (sektorschef samhällsbyggnad) 
Per-Arne Larsson (sektorschef för teknik och förvaltningsstöd) 
Bo Ekström (ekonomichef) 
Anders Pettersson (personalchef) 
Birgitta Flärdh (utvecklingschef) 
Matilda Johansson (kommunsekreterare) 
Karin Dahl (kommunikationschef) 

  
Utses att justera Patrik Linde § 477 

Robert Langholz § 478 
  
Justeringens plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke ,  2020-12-03   20:00 
  
Protokollet omfattar §§477-478 
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ÄRENDELISTA 

§ 477 
Yttrande över remiss av Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om förbud 
mot vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för att motverka 
smittspridning av covid-19 

§ 478 
Yttrande till förvaltningsrätten i mål om laglighetsprövning av beslut om 
markanvisningsavtal samt planuppdrag för Kindbogården 1:60,  P-hus i Mölnlycke 
och lämnande av fullmakt till ombud 
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§ 477        Dnr 2020KS751 

Yttrande över remiss av Länsstyrelsen i Västra Götalands läns 
föreskrifter om förbud mot vissa allmänna sammankomster och 
offentliga tillställningar för att motverka smittspridning av covid-19  

  
Den 24 november 2020 införde regeringen ändringar i förordningen (2020:114) om förbud 
mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Ändringarna innebär 
bl.a. att det som huvudregel är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga 
tillställningar med fler än åtta deltagare. Till huvudregeln finns i dagsläget två undantag. Det 
första undantaget gäller för sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av 
dödsfall, om antalet deltagare inte är fler än 20. Det andra undantaget gäller för allmänna 
sammankomster och offentliga tillställningar med högst 300 deltagare, om var och en av 
deltagarna anvisas en sittplats med minst en meters avstånd till andra deltagare och det även i 
övrigt skapas förutsättningar för deltagarna att hålla det avståndet till varandra vid 
sammankomsten eller tillställningen. 
 
Regeringens ändringar gäller tills vidare men ska omprövas kontinuerligt. Utgångspunkten är 
att begränsningarna inte ska gälla längre än fyra veckor. 
 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har meddelat föreskrifter om förbud mot vissa allmänna 
sammankomster och offentliga tillställningar för att motverka smittspridning av covid-19 som 
trädde i kraft den 24 november 2020; föreskrifterna gäller tills vidare. Föreskrifter innebär i 
huvudsak att undantaget för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med högst 
300 sittande deltagare inte längre gäller inom Västra Götalands län. 
 
Länsstyrelsens föreskrifter gäller tills vidare men ska omprövas kontinuerligt. 
Utgångspunkten är att de inte ska gälla längre än fyra veckor. 
 
Mot bakgrund av den kraftiga ökningen av covid-19 inom Västra Götalands län har 
förvaltningen förståelse för att ytterligare begränsning införs. Konsekvenserna för ett redan 
hårt prövat närings- och föreningsliv blir dock svåra. Förvaltningen anser därför att vikten av 
att den införda begränsningen fortlöpande omprövas, så att begränsningen inte gäller längre 
än vad som är absolut nödvändigt, bör påtalas särskilt. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 30 november 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen antar yttrande från utvecklingsfunktionen daterat den 30 november 2020 
som sitt eget yttrande till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 
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Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 

---------------------- 
 

Paragrafen är justerad 
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§ 478        Dnr 2020KS501 

Yttrande till förvaltningsrätten i mål om laglighetsprövning av beslut om 
markanvisningsavtal samt planuppdrag för Kindbogården 1:60,  P-hus i 
Mölnlycke och lämnande av fullmakt till ombud  

  
På grund av jäv deltar inte Patrik Linde (S), Roland Jonsson (MP), Marie Strid (MP) och 
Kristin Arplöw (S) i handläggning eller beslut av detta ärende. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 22 oktober 2020 § 376 att godkänna förslag till 
markanvisningsavtal med MAMA Mölnlycke 1 AB för del av Kindbogården 1:60. Vidare 
uppdrog kommunstyrelsen åt förvaltningen att upprätta detaljplan för del av Kindbogården 
1:60 i enlighet med kommunens riktlinjer om exploatörsdriven detaljplan. Kommunstyrelsens 
beslut har därefter överklagats till Förvaltningsrätten i Göteborg av 16 klaganden. 
 
Klagandena har sammanfattningsvis anfört följande till stöd för sina överklaganden. 
  

 Ärendet borde ha behandlats av kommunfullmäktige eftersom det är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. 

 Kommunstyrelsen har fattat aktuellt beslut utan föregående konkurrensutsättning eller 
arkitekttävling. 

 Kommunen har åsidosatt sin skyldighet att informera om och inhämta 
kommuninvånarnas synpunkter på projektet. Detta i strid med den Strategiska planen 
för 2019–2022 som kommunfullmäktige har antagit den 28 mars 2019 § 46. 

 Planen på 16-våningshus avviker från den stadsbyggnadsstudie som kommunen 
nyligen antagit. 

 Handlingarna har inte tillgängliggjorts för allmänheten innan sammanträdet och 
ärendet har därmed inte hanterats med en tillräcklig transparens gentemot 
kommuninvånarna. 
  

Förvaltningsrätten har i mål 14390-20 förelagt kommunen att yttra sig med anledning av 
överklagandena. Yttrandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten senast den 4 december 
2020. Förvaltningen har utarbetat ett förslag till yttrande i bilaga 1¨till tjänsteskrivelsen. 
 
Förevarande domstolsprocess kan komma att innebära ytterligare skriftväxling med korta 
svarstider och ett eventuellt behov av att kunna överklaga ett domstolsbeslut inom en viss 
tidsfrist. Med hänsyn härtill föreslår förvaltningen att ombud utses för att företräda 
kommunstyrelsen i allt som rör laglighetsprövning av beslut om markanvisningsavtal samt 
planuppdrag för Kindbogården 1:60, P-hus i Mölnlycke i enlighet med fullmakt i bilaga 2 till 
tjänsteskrivelsen. 
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Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 24 november 2020. 
 
  
Kommunstyrelsens behandling  
  
Yrkanden  
Per Vorberg (M) yrkar med instämmande av Kersti Lagergren (M), Håkan Eriksson (KD) 
och David Dinsdale (L) att kommunstyrelsen antar Förslag till yttrande till förvaltningsrätten 
i mål om laglighetsprövning av beslut om markanvisningsavtal samt planuppdrag för 
Kindbogården 1:60, P-hus i Mölnlycke som sitt eget yttrande till Förvaltningsrätten i 
Göteborg i mål nr 14390-20 angående laglighetsprövning av kommunstyrelsens beslut om 
markanvisningsavtal samt planuppdrag för Kindbogården 1:60, P-hus i Mölnlycke. 
 
Vidare yrkar Per Vorberg (M) med instämmande av Kersti Lagergren (M), Håkan Eriksson 
(KD) och David Dinsdale (L) att kommunstyrelsen utser ombud för att företräda 
kommunstyrelsen i allt som rör laglighetsprövning av beslut om markanvisningsavtal samt 
planuppdrag för Kindbogården 1:60, P-hus i Mölnlycke enlighet med föreslagen fullmakt och 
uppdrar åt kommundirektören att underteckna fullmakten, samt att paragrafen förklaras 
omedelbart justerad. 
 
Robert Langholz (S) yrkar med instämmande av Peter Arvidsson (SD) att kommunstyrelsen 
avslår Per Vorbergs yrkande. 
  
Proposition 
Efter ställd proposition på Per Vorbergs och Robert Langholz yrkanden finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 
  
Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller Per Vorbergs 
yrkande röstar Ja. Den som bifaller Robert Langholz yrkande röstar Nej. Voteringen utfaller 
så att 9 ledamöter röstar Ja och 4 röstar Nej. Bilaga 1 voteringslista. 
  
Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen antar Förslag till yttrande till förvaltningsrätten i mål om 
laglighetsprövning av beslut om markanvisningsavtal samt planuppdrag för Kindbogården 
1:60, P-hus i Mölnlycke som sitt eget yttrande till Förvaltningsrätten i Göteborg i mål nr 
14390-20 angående laglighetsprövning av kommunstyrelsens beslut om markanvisningsavtal 
samt planuppdrag för Kindbogården 1:60, P-hus i Mölnlycke. 
 
Kommunstyrelsen utser ombud för att företräda kommunstyrelsen i allt som rör 
laglighetsprövning av beslut om markanvisningsavtal samt planuppdrag för Kindbogården 
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1:60, P-hus i Mölnlycke enlighet med föreslagen fullmakt och uppdrar åt kommundirektören 
att underteckna fullmakten. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Mot beslutet reserverar sig Robert Langholz (S), Ulla-Karin Johansson (S) och Ulrika Öst (S) 
bilaga 2 skriftlig reservation. Mot beslutet reserverar sig även Peter Arvidsson (SD), bilaga 3 
skriftlig reservation. 
 
På grund av jäv deltar inte Patrik Linde (S), Roland Jonsson (MP), Marie Strid (MP) och 
Kristin Arplöw (S) i handläggning eller beslut av detta ärende. 
 

---------------------- 
 

Paragrafen är justerad 
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VOTERINGSLISTA 
Kommunstyrelsen 

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-12-03  

 

Voteringslista: § 478 
Ärende: Yttrande till förvaltningsrätten i mål om laglighetsprövning av beslut om 
markanvisningsavtal samt planuppdrag för Kindbogården 1:60,  P-hus i Mölnlycke och 
lämnande av fullmakt till ombud,  2020KS501 
 
Bilaga 1, voteringslista 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
David Dinsdale (L), vice ordförande X   
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Rickard Rosengren (M), ersättare X   
Ingemar Lindblom (M), ersättare X   
Tony Wahl (C), ersättare X   
Ulrika Öst (S), ersättare  X  
Peter Arvidsson (SD), ersättare  X  
Resultat 9 4 0 
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Reservation  

Vi reserveras oss mot beslutet att anta föreslaget förslag till yttrande till förvaltningsrätten. 
Vi socialdemokrater anser inte att skrivelsen avspeglar vår syn på processen.


Vi reserverar oss också mot beslutet att utse ett ombud. Detta för att vi anser att ärendet 
är av principiell art och därför blir det fel att ha ett juridiskt ombud helt utan inblandning 
från politiken.


Robert Langholz, för socialdemokraterna i Härryda

Bilaga 2 till protokollet kommunstyrelsen 2020-12-03 § 478
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Bilaga 3 till protokollet kommunstyrelsen 2020-12-03 § 478 

 
Reservation laglighetsprövning 
 
Att ge ”carte blanche” till att driva frågan är inte rimligt för saken. Förordar att ärendet utreds av rätt  
instans utan att kommunen lägger ner mer skattepengar på processen. Några alternativa beslut är 
inte presenterade av förvaltningen. Det enda rimliga är då att begära avslag. anm. skrivande fick 
någon minut på sig skriva reservationen 
 
 
Peter Arvidsson (SD)   

11 / 11


	5895f438-9898-4d6b-94da-e7ad029bd371.docx
	422b1081-6e43-4954-8deb-afabcf1792a2.docx
	ÄRENDELISTA

	6c77dd1d-2bf9-4f3b-b425-1d16f77fd8f9.docx
	Beslut

	93e6400f-6438-4dbf-8d33-d46f539c8720.docx
	Beslut

	94a9dd4f-4dbe-4d2d-acbf-e20be0bed4de.pdf
	94a9dd4f-4dbe-4d2d-acbf-e20be0bed4de.docx

	78f398a3-cb3e-456b-8db1-e5126cb00f8c.pdf
	6f56e7e0-03c1-4974-8dfb-ed826746b187.docx

