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Sammanträdesdatum 
2021-02-04 

Sekreterare 
Matilda Johansson 

Ordförande 
Per Vorberg 

Justerande 
Patrik Linde 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2021-02-04 
Datum för anslags 
uppsättande 

2021-02-05 Datum för anslags 
nedtagande 

2021-03-01

Förvaringsplats för 
protokollet 

Kansli, arkiv 

Underskrift 

Matilda Johansson 

Plats och tid 

Beslutande ledamöter 

Ej tjänstgörande ersättare 

Rådasjön kl. 22:35-22:39, 22:42-22:44 

Per Vorberg (M) (ordförande) 
David Dinsdale (L) (vice ordförande) 
Patrik Linde (S) (2:e vice ordförande) 
Grim Pedersen (M) §57 
Kersti Lagergren (M) §57 
Mikael Johannison (M) 
Ronny Sjöberg (C) §57 
Håkan Eriksson (KD) §57 
Martin Tengfjord (SP) 
Robert Langholz (S) 
Roland Jonsson (MP) §57 
Peter Arvidsson (SD) §57 
Kristin Arplöw (S) §57 ersätter Ulla-Karin Johansson (S) 
Marie Strid (MP) §§65-66 ersätter Roland Jonsson (MP) 

Rickard Rosengren (M) §57 
Ingemar Lindblom (M) §57 
Bengt Johansson (M) §57 
Hengameh Mokhtari (M) §57 
Anders Halldén (L) §57 
Tony Wahl (C) §57 
Steinar Walsö-Kanstad (KP) §57 
Björn Mattsson (V) §57 
Marie Strid (MP) §57 
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Per Olov Risman (SD) §57 
  
Övriga närvarande Peter Lönn (kommundirektör) 

Anders Ohlsson (sektorschef samhällsbyggnad) §57 
Per-Arne Larsson (sektorschef för teknik och förvaltningsstöd) §57 
Bo Ekström (ekonomichef) §57 
Anders Pettersson (personalchef) §57 
Birgitta Flärdh (utvecklingschef) §57 
Matilda Johansson (kommunsekreterare) 

  
Utses att justera Patrik Linde 
  
Justeringens plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke ,  2021-02-04   22:44 
  
Protokollet omfattar §57, §§65-66 
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ÄRENDELISTA 

§ 57 
Yttrande till förvaltningsrätten i mål om laglighetsprövning av kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktige avseende lokalkostnadsersättningsmodell vid 
nybyggnation av skolenheter för viss utbildningsverksamhet 

§ 65 Förnyad konkurrensutsättning av möbler till Fagerhultsskolan 

§ 66 Förnyad konkurrensutsättning/anbudsavrop genom SKR Kommentus av 
Arbetsplatser och elevdatorer 2015 
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§ 57        Dnr 2021KS66 

Yttrande till förvaltningsrätten i mål om laglighetsprövning av 
kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige avseende 
lokalkostnadsersättningsmodell vid nybyggnation av skolenheter för 
viss utbildningsverksamhet  

  
Kommunstyrelsen beslutade den 7 januari 2021 § 7 att föreslå att kommunfullmäktige ska 
fastställa en lokalkostnadsersättningsmodell vid nybyggnation till fristående verksamhet inom 
förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola eller fritidshem som anordnas vid en 
skolenhet med förskoleklass, grundskola eller grundsärskola i Härryda kommun. I beslutet 
föreslås även att kommunfullmäktige ska notera att resurstilldelningen för verksamhet i 
kommunens egen regi ska beräknas enligt samma principer som framgår av 
lokalersättningsmodellen. Kommunstyrelsens beslut har därefter överklagats till 
Förvaltningsrätten i Göteborg. Förvaltningsrätten har i mål 637-21 förelagt kommunen att 
yttra sig med anledning av överklagandet. Yttrandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten 
senast den 5 mars 2021. Förvaltningen har utarbetat ett förslag till yttrande. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse den 27 januari 2021 
 Yttrande till förvaltningsrätten i mål om laglighetsprövning av kommunstyrelsens 

förslag till kommunfullmäktige avseende lokalkostnadsersättningsmodell vid 
nybyggnation av skolenheter för viss utbildningsverksamhet 

 Överklagat beslut, 7 § Ks 2021-01-07 
 Föreläggande, inklusive överklagande 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen antar Yttrande till förvaltningsrätten i mål om laglighetsprövning av 
kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige avseende lokalkostnadsersättningsmodell 
vid nybyggnation av skolenheter för viss utbildningsverksamhet från utvecklingsfunktionen 
som sitt eget yttrande till Förvaltningsrätten i Göteborg i mål nr 637-21. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
  

Avstår från att delta 
Patrik Linde (S), Robert Langholz (S), Kristin Arplöw (S), Roland Jonsson (MP) och Peter 
Arvidsson (SD) avstår från att delta i beslutet. 
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---------------------- 
 

Paragrafen är justerad 
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§ 65        Dnr 2020KS613 

Förnyad konkurrensutsättning av möbler till Fagerhultsskolan  

  
Grundskoleverksamheten har gjort ett avrop i form av förnyad konkurrensutsättning mot SKL 
Kommentus ramavtal ”Möbler 2017”. 
 
Syftet med avropet är att köpa in möbler till Fagerhultsskolan som ska stå klar hösten 2021. 
Anbudsområdet som omfattas av avropet är ”Möbler för skola (typfall- och övrigt sortiment)”. 
Avropet innefattar samtliga utrymmen på skolan förutom kontorsmöbler, arbetsstolar samt 
möbler till slöjdsal. Kontorsmöbler och arbetsstolar har avropats separat då de omfattas av 
andra delområden i SKL Kommentus ramavtal ”Möbler 2017”. Möbler till slöjdsal omfattas 
inte av ramavtalet och kommer att avropas separat. 
 
Inköpet av möbler finansieras genom investeringsprojektet för Fagerhultsskolan. Projektet har 
en budget på 10 mkr och ska även finansiera inköp av bland annat slöjdmaskiner, 
slöjdmöbler, kontorsmöbler, skolbibliotek, NO-utrustning och displayteknik. 
 
Vid anbudstidens utgång har tre (3) leverantörer lämnat anbud. Utvärdering har skett enligt 
utvärderingsgrunden ekonomiskt mest fördelaktiga baserat på pris och kvalitet. Det anbud 
som har lägst jämförelsepris kommer att antas. 
 
Lägst jämförelsepris har Form o Miljö Sweden AB (Organisationsnummer 556481-7285). 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 15 januari 2021 
 Upphandlingsprotokoll 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen tilldelar kontrakt för leverantör avseende möbler för skola (typfall- och 
övrigt sortiment) till Form o Miljö Sweden AB (Organisationsnummer 556481-7285). 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 

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

Paragrafen är justerad 

6 / 7



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-02-04 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 66        Dnr 2021KS82 

Förnyad konkurrensutsättning/anbudsavrop genom SKR Kommentus av 
Arbetsplatser och elevdatorer 2015  

  
Förvaltningen har gjort ett avrop i form av förnyad konkurrensutsättning mot SKL 
Kommentus ”Ramavtalsleverantörer inom ramavtalet Arbetsplatser och elevdatorer 2015”. 
 
Syftet med avropet är att köpa in elev- och arbetsplatsdatorer för grundskolan och gymnasiet i 
Härryda kommun. Avropet innefattar avropsförfrågan avseende följande typer av produkter: 
Lätta bärbara datorer, tunna klienter, miljömärkta datorer och bildskärmar. 
 
Samtliga efterfrågade modeller ska tillhandahållas av en och samma tillverkare då 
upphandlande myndighet inte har möjlighet att tidsmässigt och eller kostnadsmässigt 
underhålla flera olika tillverkares imagehantering, servicerutiner, reservdelshantering med 
komponenter, laddade och övriga tillbehör. För samtliga produkter ska det gälla tre års 
garanti. 
 
Vid anbudstidens utgång har två (2) leverantörer lämnat anbud. Utvärderingen har skett enligt 
utvärderingsgrunden ekonomiskt mest fördelaktiga baserat på pris. Det anbud som har lägst 
anbudspris kommer att antas. 
 
Lägst jämförelsepris har B-More IT AB (organisationsnummer 556778–9325). 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 2 februari 2021 
 Upphandlingsprotokoll 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen tilldelar kontrakt för leverantör avseende elevdatorer till B-More IT AB 
(organisationsnummer 556778–9325). 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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