
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-03-04 

Plats och tid Rådasjön kl. 20:11-20:25, 20:59-21:00 

Beslutande ledamöter 
Per Vorberg (M) (ordförande) 
David Dinsdale (L) (vice ordförande) 
Patrik Linde (S) (2:e vice ordförande) 
Grim Pedersen (M) §§85-86 
Kersti Lagergren (M) 
Mikael Johannison (M) §§85-86 
Ronny Sjöberg (C) §§85-86 
Håkan Eriksson (KD) 
Martin Tengfjord (SP) §§85-86 
Ulla-Karin Johansson (S) §§85-86 
Robert Langholz (S) 
Roland Jonsson (MP) §85 
Peter Arvidsson (SD) §85 
Marie Strid (MP) §86 ersätter Roland Jonsson (MP) pga jäv, §103 
ersätter Roland Jonsson (MP) 
Per Olov Risman (SD) §86 ersätter Peter Arvidsson (SD) pga jäv 

Ej tjänstgörande ersättare 
Rickard Rosengren (M) §§85-86 
Ingemar Lindblom (M) §§85-86 
Bengt Johansson (M) §§85-86 
Hengameh Mokhtari (M) §§85-86 
Anders Halldén (L) §§85-86 
Tony Wahl (C) §§85-86 
Steinar Walsö-Kanstad (KP) §§85-86 
Kristin Arplöw (S) §§85-86 
Björn Mattsson (V) §§85-86 
Marie Strid (MP) §85 
Per Olov Risman (SD) §85 

Övriga närvarande 
Gunnar Häggström (M) (adjungerad, kommunfullmäktiges 1:e vice 
ordförande) §§85-86 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-03-04 
 

 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    
 

Peter Lönn (kommundirektör) 
Matilda Johansson (kommunsekreterare) 
 
Utses att justera 
Patrik Linde 
 

Justeringens plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke, 2021-03-04 21:00 

 

Protokollet omfattar §§85-86, §103 

 

 

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 

2021-03-04 

2021-03-05 Datum då anslag 2021-03-29 
  tas ner  

Kansli, arkiv 

 
___________________________________________________ 

Matilda Johansson 

3 / 8



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-03-04 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

ÄRENDELISTA 
 

§ 85 Yttrande över förslag på förändringar i kollektivtrafiken till Trafikplan 2022 
§ 86 Yttrande till förvaltningsrätten i mål om laglighetsprövning av kommunstyrelsens beslut om 

samarbetsavtal I avseende etapp 1 inom Landvetter Södra 
§ 103 Upphandling av hantverkstjänster – Målningsarbeten 
 

4 / 8



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-03-04 
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§ 85  Dnr 2021KS128 

Yttrande över förslag på förändringar i kollektivtrafiken till 
Trafikplan 2022  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen antar Yttrande över förslag på förändringar i kollektivtrafiken till 
Trafikplan 2022 från sektorn för samhällsbyggnad som eget yttrande till Västtrafik. 
 
 Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Västtrafik har presenterat förslag till förändringar i kollektivtrafiken i Härryda kommun. 
Förändringarna planeras påbörjas från och med december 2021, dvs. att åtgärder genomförs 
inom ramen för Trafikplan 2022. Förändringarna föreslås genomföras då resandet med 
kollektivtrafiken i Västra Götaland minskat kraftigt under året 2020 och där biljettintäkterna 
har haft samma utveckling. 
Den 26 februari genomfördes ett dialogmöte mellan kommunen och Västtrafik där tjänstemän 
och kommunstyrelsens presidium deltog. Under våren 2021 kommer Västtrafik utvärdera de 
föreslagna förändringarna i en riskanalys. Västtrafiks styrelse kommer sedan ta beslut och 
fastställa Trafikplan 2022 i slutet av juni 2021. Beslutade förändringar kommer därefter börja 
gälla från december 2021. 
 
 Förvaltningen har skrivit fram ett förslag till yttrande angående Västtrafiks förslag på 
förändringar. 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 19 februari 2021 
 Yttrande över förslag på förändringar i kollektivtrafiken till Trafikplan 2022, daterat 

den 19 februari 2021 
 Återkoppling från dialogmöten hösten 2020. 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 86  Dnr 2020KS692 

Yttrande till förvaltningsrätten i mål om laglighetsprövning av 
kommunstyrelsens beslut om samarbetsavtal I avseende etapp 1 
inom Landvetter Södra  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen antar Yttrande till förvaltningsrätten i mål om laglighetsprövning av 
kommunstyrelsens beslut om samarbetsavtal I avseende etapp 1 inom Landvetter Södra från 
utvecklingsfunktionen som sitt eget yttrande till Förvaltningsrätten i Göteborg i mål nr 1893-
21. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 

Avstår från att delta 
Marie Strid (MP) och Per Olov Risman (SD) avstår från att delta i beslutet. 
 

Jäv 
Peter Arvidsson (SD) och Roland Jonsson (MP) deltar inte i handläggning eller beslut i detta 
ärende på grund av jäv. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 4 februari 2021 § 53 att godkänna Samarbetsavtal I avseende 
etapp 1 inom Landvetter Södra mellan Härryda kommun och Landvetter Södra Utveckling 
AB samt exploatörerna Nordr Sverige AB, Serneke Sverige AB, Wallenstam Fastigheter 290 
AB, GBJ Bostadsutveckling AB, Riksbyggen ekonomisk förening och Skanska Sverige 
AB/BoKlok Housing AB. Vidare uppdrog kommunstyrelsen åt kommundirektören och 
samhällsbyggnadschefen att underteckna samarbetsavtalet. 
 
Kommunstyrelsens beslut har därefter överklagats av tre personer till Förvaltningsrätten i 
Göteborg. En av klagandena har begärt inhibition i målet. Förvaltningsrätten har i mål 1893-
21 förelagt kommunen att yttra sig med anledning av överklagandena. Yttrandet ska ha 
kommit in till förvaltningsrätten senast den 5 mars 2021. Förvaltningen har utarbetat ett 
förslag till yttrande. 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse den 4 mars 2021 
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 Yttrande till förvaltningsrätten i mål om laglighetsprövning av kommunstyrelsens 
beslut om samarbetsavtal I avseende etapp 1 inom Landvetter Södra 

 Bilaga 1 till yttrande - Avsiktsförklaring avseende etapp 1 inom Landvetter Södra 
 Bilaga 2 till yttrande - Riktlinjer för markanvisning 
 Bilaga 3 till yttrande - Riktlinjer för bostadsförsörjning 
 Bilaga 4 till yttrande - Ägardirektiv för LSUAB 
 Överklagat beslut, 53 § Ks 2021-02-04 
 Samarbetsavtal I avseende etapp 1 inom Landvetter Södra 
 Föreläggande 2021-02-17, inklusive överklagan från Karl-Gunnar Ekström 
 Föreläggande 2021-03-02, inklusive överklagan från Peter Arvidsson 
 Föreläggande 2021-03-02, inklusive överklagan från Roland Jonsson 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 103  Dnr 2020KS373 

Upphandling av hantverkstjänster – Målningsarbeten  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen tilldelar kontrakt avseende ramavtal för målningsarbeten till leverantörerna 
enligt följande rangordning: 
1. S2 Måleri AB 
2. Sandå Sverige AB 
3. Kviberg Måleri och Entreprenad AB 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Sektorn för teknik och förvaltningsstöd har arbetat fram ett förfrågningsunderlag och 
genomfört ett anbudsförfarande för upphandling av ramavtal för målningsarbeten. Nuvarande 
ramavtal löper ut under mars 2021, nya ramavtal behöver därför tecknas. Sektorn har för 
avsikt att teckna avtal med tre (3) leverantörer. 
 
 Upphandlingen omfattar målningsarbeten i form av service, planerat underhåll och akut 
underhåll på byggnader som används av Härryda kommun och de kommunala bolagen 
Härryda Vatten och Avfall AB samt Landvetter Södra Utveckling AB. Syftet med 
upphandlingen är att säkra kommunens behov av målningsarbeten. 
 
 Anbudsinbjudan har skett och vid anbudstidens utgång hade sexton (16) anbud inkommit. 
Utvärdering har skett och de tre (3) förmånligaste kvalificerade anbuden har lämnats av S2 
Måleri AB, Sandå Sverige AB och Kviberg Måleri och Entreprenad AB. 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 11 februari 2021 
 Upphandlingsprotokoll 4 februari 2021 

 

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