
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-03-31 

Plats och tid Rådasjön kl. 20:55-21:01, 21:28-21:33 

Beslutande ledamöter 
Per Vorberg (M) (ordförande) 
David Dinsdale (L) (vice ordförande) 
Patrik Linde (S) (2:e vice ordförande) 
Grim Pedersen (M) §§127-129 
Kersti Lagergren (M) §§127-129 
Mikael Johannison (M) §§127-129 
Ronny Sjöberg (C) §§127-129 
Håkan Eriksson (KD) 
Martin Tengfjord (SP) 
Ulla-Karin Johansson (S) 
Robert Langholz (S) 
Roland Jonsson (MP) §§127-129 
Peter Arvidsson (SD) §§127-129 

Ej tjänstgörande ersättare 
Rickard Rosengren (M) §§127-129 
Ingemar Lindblom (M) §§127-129 
Bengt Johansson (M) §§127-129 
Hengameh Mokhtari (M) §§127-129 
Anders Halldén (L) §§127-129 
Tony Wahl (C) §§127-129 
Steinar Walsö-Kanstad (KP) §§127-129 
Kristin Arplöw (S) §§127-129 
Björn Mattsson (V) §§127-129 
Per Olov Risman (SD) §§127-129 

Övriga närvarande 
Gunnar Häggström (adjungerad, kommunfullmäktiges 1:e vice 
ordförande) §§127-129 
Peter Lönn (kommundirektör) 
Matilda Johansson (kommunsekreterare) 

Utses att justera 
Patrik Linde 
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Justeringens plats och tid Kansliet, kommunhuset, 2021-03-31 21:33 

Protokollet omfattar §§127-129, §§150-152

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 

2021-03-31 

2021-04-01 Datum då anslag 2021-04-23 
  tas ner  

Kansli, arkiv 

 
___________________________________________________ 

Matilda Johansson 
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ÄRENDELISTA 
 

§ 127 Yttrande till länsstyrelsen över förslag till regional handlingsplan för friluftslivet i Västra 
Götalands Län 

§ 128 Yttrande till förvaltningsrätten i mål om laglighetsprövning av kommunstyrelsens beslut om 
arrendeavtal för aktivitetspark i Landvetter 

§ 129 Yttrande till Göteborgsregionen över utredning om eventuellt samordningsuppdrag rörande 
kulturfrågor 

§ 150 Upphandling av lastbil med kran och lastväxlare 
§ 151 Upphandling av entreprenör för omläggning av konstgräsplan Landvetter IP, nedre plan 
§ 152 Upphandling av hantverkartjänster, el- och telearbeten 
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§ 127  Dnr 2021KS163 

Yttrande till länsstyrelsen över förslag till regional handlingsplan 
för friluftslivet i Västra Götalands Län  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen antar Yttrande till länsstyrelsen över förslag till regional handlingsplan för 
friluftslivet i Västra Götalands Län från sektorn för utbildning, kultur och fritid som sitt eget 
yttrande till Länsstyrelsen Västra Götalands Län. 
  
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
  

Avstår från att delta 
Peter Arvidsson (SD) avstår från att delta i beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Härryda kommun har mottagit en förfrågan från Länsstyrelsen Västra Götaland att senast den 
1 april 2021 lämna synpunkter på remiss om Förslag till regional handlingsplan för 
friluftslivet i Västra Götalands Län (507-53826-2020-1). Länsstyrelsen har i samråd med 
kommuner, föreningar och det regionala friluftsrådet tagit fram ett förslag till en regional 
handlingsplan för friluftslivet. 
  
Syftet med handlingsplanen är att ge en överblick, visa på behov och planera för friluftslivet. 
Den ska innehålla aktuella policys, föreslå regionala strategier och ge riktlinjer för framtida 
förvaltningsåtgärder.  
  
Förvaltningen ställer sig positiv till en sammanställning av friluftslivets möjligheter och vill 
speciellt uppmärksamma tre perspektiv i förslaget till handlingsplan: 
Inlärning, Kommersiellt perspektiv och Kostnader – privat betalningsförmåga och fler 
målgrupper.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 3 mars 2021  
 Yttrande till länsstyrelsen över förslag till regional handlingsplan för friluftslivet i 

Västra Götalands län, 3 mars 2021 
 Remiss från Länsstyrelsen Västra Götalands Län 
 Regional handlingsplan för friluftslivet VG län 
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Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 128  Dnr 2021KS36 

Yttrande till förvaltningsrätten i mål om laglighetsprövning av 
kommunstyrelsens beslut om arrendeavtal för aktivitetspark i 
Landvetter  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen antar Yttrande till förvaltningsrätten i mål om laglighetsprövning av 
kommunstyrelsens beslut om arrendeavtal för aktivitetspark i Landvetter från 
utvecklingsfunktionen som sitt eget yttrande till Förvaltningsrätten i Göteborg i mål nr 2148-
21. 
  
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
  

Avstår från att delta 
Peter Arvidsson (SD) och Roland Jonsson (MP) avstår från att delta i beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 4 februari 2021 § 49 att godkänna avtal om 
anläggningsarrende mellan Härryda kommun och bolaget Aktivitetspark i Landvetter AB. 
Vidare uppdrog kommunstyrelsen åt mark- och exploateringschefen att underteckna 
samarbetsavtalet. 
  
Kommunstyrelsens beslut har därefter överklagats till Förvaltningsrätten i Göteborg. 
Förvaltningsrätten har i mål 2148-21 förelagt kommunen att yttra sig med anledning av 
överklagandena. Yttrandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten senast den 1 april 2021. 
Förvaltningen har utarbetat ett förslag till yttrande. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse den 17 mars 2021 
 Yttrande till förvaltningsrätten i mål om laglighetsprövning av kommunstyrelsens 

beslut om arrendeavtal för aktivitetspark i Landvetter 
 Överklagat beslut, 49 § Ks 2021-02-04 
 Arrendeavtal för aktivitetspark i Landvetter (Avtal om anläggningsarrende) 
 Föreläggande från Förvaltningsrätten i Göteborg, inklusive överklagande från Hans 

Olsson och Caroline Olsson-Dahlberg samt Jan Larsson  
 Föreläggande från Förvaltningsrätten i Göteborg, inklusive komplettering av Jan 

Larssons överklagande 
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Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 129  Dnr 2021KS87 

Yttrande till Göteborgsregionen över utredning om eventuellt 
samordningsuppdrag rörande kulturfrågor  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen antar Yttrande över utredning om eventuellt samordningsuppdrag till 
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) rörande kulturfrågor, från välfärdsnämndens 
ordförande som sitt eget yttrande till Göteborgsregionens kommunalförbund, med följande 
tillägg: 
  
Härryda kommun förordar att Göteborgsregionen och kommunerna väntar med slutgiltigt 
ställningstagande och att fatta beslut om samordningsuppdrag rörande kulturfrågor tills ny 
politisk organisation för Göteborgsregionens kommunalförbund är beslutad och införd. 
  
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
  

Reservation  
Patrik Linde (S), Ulla-Karin Johansson (S) och Roland Jonsson (MP) reserverar sig mot 
beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Härryda kommun har mottagit en förfrågan från Göteborgsregionen (GR) att senast den 1 
april 2021 lämna synpunkter på en remiss om Utredning om eventuellt samordningsuppdrag 
till GR rörande kulturfrågor (Dnr 2019–00465.90). GR utreder hur medlemskommunerna ser 
på möjlig samverkan inom kulturområdet i likhet med övriga kommunalförbunds samverkan 
med Västra Götalandsregionen (VGR). 
  
Remissen innehåller förslag på hur utvecklingsarbetet på kulturområden kan samordnas inom 
GR. Detta genom att antingen inrätta och samfinansiera en halvtidstjänst eller två 
heltidstjänster som kulturstrateg.  
  
Välfärdsnämnden behandlade ärendet den 3 mars 2021 § 61 och föreslog att 
kommunstyrelsen antar yttrande från välfärdsnämndens ordförande som sitt eget yttrande till 
Göteborgsregionens kommunalförbund. 
  

Beslutsunderlag 
 Välfärdsnämndens beslut 3 mars 2021 § 61 
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 Yttrande till Göteborgsregionens utredning om eventuellt samordningsuppdrag till GR 
rörande kulturfrågor, välfärdsnämndens ordförandens förslag, 2 mars 2021 

 Tjänsteskrivelse 11 februari 2021 
 Yttrande till Göteborgsregionens utredning om eventuellt samordningsuppdrag till GR 

rörande kulturfrågor, förvaltningens förslag, 27 januari 2021 
 Remissbrev från GR 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen antar Yttrande över utredning om eventuellt 
samordningsuppdrag till Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) rörande kulturfrågor, 
från välfärdsnämndens ordförande som sitt eget yttrande till Göteborgsregionens 
kommunalförbund, med följande tillägg: 
 
Härryda kommun förordar att Göteborgsregionen och kommunerna väntar med slutgiltigt 
ställningstagande och att fatta beslut om samordningsuppdrag rörande kulturfrågor tills ny 
politisk organisation för Göteborgsregionens kommunalförbund är beslutad och införd. 
 
Vidare föreslår Per Vorberg att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
  
Patrik Linde (S) föreslår med instämmande av Roland Jonsson (MP) att kommunstyrelsen 
antar Yttrande över utredning om eventuellt samordningsuppdrag till Göteborgsregionens 
kommunalförbund (GR) rörande kulturfrågor, från sektorn för utbildning, kultur och fritid 
som sitt eget yttrande till Göteborgsregionens kommunalförbund. 
  

Beslutsgång   
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Per 
Vorbergs förslag.   
   
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:   
Ja-röst för att bifalla Per Vorbergs förslag  
Nej-röst för att bifalla Patrik Lindes förslag  
   
Med 8 ja-röster, 4 nej-röster och 1 avstår bifaller kommunstyrelsen Per Vorbergs förslag. Hur 
var och en röstade framgår av omröstningslista 1.    
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-03-31  

 

Voteringslista: § 129 
Ärende: Yttrande till Göteborgsregionen över utredning om eventuellt samordningsuppdrag 
rörande kulturfrågor,  2021KS87 
 
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   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Mikael Johannison (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  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot   X 
Resultat 8 4 1 
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§ 150  Dnr 2020KS157 

Upphandling av lastbil med kran och lastväxlare  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen tilldelar kontrakt avseende köp av lastbil med kran och lastväxlare till 
Scania Sverige AB. 
  
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att återkomma med en utvärdering av 
upphandlingsprocessen med anledning av att få leverantörer lämnade anbud. 
  
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 19 november 2020 § 434 att bevilja startbesked för inköp av 
lastbil. Enheten mark och anläggningar, sektorn för teknik och förvaltningsstöd, behöver en 
lastbil för att utföra transporter inom drift och underhåll. Transporterna sker i huvudsak för 
uppdrag från trafikverksamheten, sektorn för samhällsbyggnad men också på 
fritidsanläggningar och till viss del för Härryda Energi AB (HEAB). Lastbilen används 
mycket, mer än full arbetsvecka. Detta beror på att utöver de inplanerade arbetena i den 
dagliga driften används lastbilen också till akuta jourärenden, som exempelvis när träd faller 
över vägar samt vid brådskande ärenden för HEAB. Ett annat viktigt användningsområde för 
lastbilen är att transportera ut reservkraftverk och annan utrustning vid samhällsstörningar. 
  
Lastbilen kommer att kunna köras på det fossilfria bränslet HVO 100 vilket minskar utsläppen 
av koldioxid. I investeringsbudgeten finns 3300 tkr avsatt för inköp av lastbil och tillhörande 
redskap. 
  
Anbudsinbjudan har skett och vid anbudstidens utgång hade två (2) anbud inkommit. 
Utvärdering har skett och framgår av upphandlingsprotokoll samt sammanställning av anbud. 
Det förmånligaste anbudet har lämnats av Scania Sverige AB. Anbudssumman för inköpet av 
lastbil är 3058 tkr. Utöver detta tillkommer kostnad för redskap bestående av gripskopa, 
lämflak och timmergrip till en kostnad av 233 tkr. Total investeringskostnad uppgår till 3291 
tkr. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 18 mars 2021 
 Kommunstyrelsens beslut den 19 november 2020 § 434 
 Upphandlingsprotokoll 
 Sammanställning av anbud 
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Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen, i enlighet med förvaltningens förslag, tilldelar 
kontrakt avseende köp av lastbil med kran och lastväxlare till Scania Sverige AB samt att 
paragrafen förklaras omedelbart justerad. Per Vorberg (M) föreslår vidare att 
kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att återkomma med en utvärdering av 
upphandlingsprocessen med anledning av att få leverantörer lämnade anbud. 
  

Beslutsgång   
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag och finner att så sker.  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 151  Dnr 2020KS607 

Upphandling av entreprenör för omläggning av konstgräsplan 
Landvetter IP, nedre plan  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen tilldelar kontrakt avseende omläggning av konstgräsplan på Landvetter IP, 
nedre plan till Polytan Scandinavia AB. 
  
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 27 augusti 2020 § 287 att bevilja startbesked för omläggning 
av konstgräsplan på Landvetter IP, nedre plan. 
  
Sektorn för teknik och förvaltningsstöd har arbetat fram ett förfrågningsunderlag och 
genomfört ett anbudsförfarande för upphandling av omläggning av konstgräsplan på 
Landvetter IP. 
  
Upphandlingen omfattar byte av konstgräsmatta på Landvetter IP, nedre planen. Där ska 
ytlagret av konstgräs tas bort och ersätts med ett nytt. Vissa kringliggande ytor kommer också 
att asfalteras för att lättare kunna återanvända befintligt gummigranulat. Denna åtgärd leder 
till att reducera användningsmängd och läckage av de mikoplaster som finns i 
gummigranulatet. I upphandlingsunderlaget har miljökrav ställts gällande entreprenörens 
miljöledningsarbete, mattans tillverkning, gummigranulatet samt att den matta som ska bytas 
ut tas om hand av ett certifierat återvinningsföretag. 
  
Syftet med upphandlingen är att förnya den nedre planen på Landvetter IP som bedöms vara i 
slutskedet av sin nyttjandetid. Konstgräsytan har släppt i limningen och gräset är nedtrampat. 
Ett så kallat fälttest genomfördes den 13 maj 2020 och enligt detta uppfyller inte planen FIFA 
Quality och Nordic Standard, vilka är de standarder som kommunen har som mål att uppfylla.  
  
När konstgräsmattan är på plats kommer den att beläggas med nytillverkat TPE-
gummigranulat, vilket är mindre skadligt än SBR-granulat från återvunna bildäck. Mark och 
anläggningar har de senaste två åren arbetat med att minska förbrukningen av gummigranulat 
och har därmed kunnat minska den årliga mängden från ca 26 ton (år 2018) till 13 ton (år 
2020). 
  
Anbudsinbjudan har skett och vid anbudstidens utgång hade sex (6) anbud inkommit. 
Utvärdering har skett och framgår av sammanställning i upphandlingsprotokoll. Det 
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förmånligaste anbudet som uppfyllt samtliga krav i upphandlingen har lämnats av Polytan 
Scandinavia AB.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 18 mars 2021 
 Kommunstyrelsens beslut den 27 augusti 2020 § 287 
 Upphandlingsprotokoll 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 152  Dnr 2021KS142 

Upphandling av hantverkartjänster, el- och telearbeten  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen tilldelar kontrakt avseende ramavtal för el- och telearbeten till 
leverantörerna enligt följande rangordning: 1. Midroc Electro Aktiebolag, 2. Assemblin El 
AB, 3. Göfast Gruppen AB 
  
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 22 oktober 2020 i § 406 att tilldela kontrakt för el- och 
telearbeten. Beslutet överprövades till förvaltningsrätten och den 11 december 2020 beslutade 
förvaltningsrätten att upphandlingen skulle rättas genom att Härryda kommun skulle göra en 
ny utvärdering. 
  
Mot bakgrund av beslutet i förvaltningsrätten har en ny utvärdering av anbuden genomförts 
och framgår av sammanställning upphandlingsprotokoll. De tre (3) förmånligaste 
kvalificerade anbuden har lämnats av Midroc Electro Aktiebolag, Assemblin El AB och 
Göfast Gruppen AB. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 18 mars 2021 
 Upphandlingsprotokoll 
 Kommunstyrelsens beslut den 22 oktober 2020 §406 
 Dom från förvaltningsrätten i Falun 11 december 2020 
 Upphandlingsprotokoll från ärende 2020KS380 (23 oktober 2020) 

 

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