
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-04-29 

Plats och tid Rådasjön kl. 20:00-20:10, 20:55-20:57 

Beslutande ledamöter 
Per Vorberg (M) (ordförande) 
David Dinsdale (L) (vice ordförande) 
Patrik Linde (S) (2:e vice ordförande) §169 
Grim Pedersen (M) §169 
Kersti Lagergren (M) §169 
Mikael Johannison (M) 
Håkan Eriksson (KD) §169 
Martin Tengfjord (SP) 
Ulla-Karin Johansson (S) 
Robert Langholz (S) 
Tony Wahl (C) §169 ersätter Ronny Sjöberg (C) 
Kristin Arplöw (S) §169 ersätter Roland Jonsson (MP) pga jäv 
Marie Strid (MP) §186 ersätter Roland Jonsson (MP) 
Per Olov Risman (SD) §169 ersätter Peter Arvidsson (SD) pga jäv 

Ej tjänstgörande ersättare 
Rickard Rosengren (M) §169 
Ingemar Lindblom (M) §169 
Bengt Johansson (M) §169 
Hengameh Mokhtari (M) §169 
Anders Halldén (L) §169 
Steinar Walsö-Kanstad (KP) §169 
Björn Mattsson (V) §169 

Övriga närvarande 
Peter Lönn (kommundirektör) 
Matilda Johansson (kommunsekreterare) 

Utses att justera 
Robert Langholz 
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Protokollet omfattar §169, §186

Sekreterare _________________________________________________ 
Matilda Johansson 

Ordförande _________________________________________________ 
Per Vorberg 

Justerande _________________________________________________ 
Robert Langholz 
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Justeringens plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke, 2021-04-29 20:57 
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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 

2021-04-29 

2021-04-30 Datum då anslag 2021-05-24 
  tas ner  

Kansli, arkiv 

 
___________________________________________________ 

Matilda Johansson 
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ÄRENDELISTA 
 

§ 169 Yttrande till förvaltningsrätten i mål om laglighetsprövning av kommunstyrelsens beslut om 
samarbetsavtal I avseende etapp 1 inom Landvetter Södra 

§ 186 Antagande av byggentreprenad Mölnlycke fabriker etapp 2 
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§ 169  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. 
  

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

Avstår från att delta 
Kristin Arplöw (S) avstår från att delta i beslutet. 
 

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. 
  
Med anledning av att kommunstyrelsens beslut har överklagats till Förvaltningsrätten i 
Göteborg av fyra personer har kommunstyrelsen den 4 mars 2021 § 86 beslutat om yttrande 
över överklagandena. Klagandena har därefter yttrat sig över kommunstyrelsens yttrande. 
Kommunstyrelsen har fått tillfälle att yttra sig över nämnda yttranden. Ett sådant yttrande ska 
ha kommit in till förvaltningsrätten senast den 3 maj 2021.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse den 14 april 2021 
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 Yttrande till förvaltningsrätten i mål om laglighetsprövning av kommunstyrelsens 
beslut om samarbetsavtal I avseende etapp 1 inom Landvetter Södra, 14 april 2021  

 Underrättelse från Förvaltningsrätten i Göteborg, inklusive yttranden från Karl-Gunnar 
Ekström, Roland Jonsson, Peter Arvidsson och Marie Strid 

 Kommunstyrelsens föregående yttrande i målet daterat den 4 mars 2021 
  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår att 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, samt att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
  
Per Olov Risman (SD) föreslår att inget svar ges till förvaltningsrätten. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att han kommer ställa Per Vorbergs förslag mot Per Olov 
Rismans förslag.  
   
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång.   
   
Per Vorbergs och Per Olov Rismans förslag  
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Per 
Vorbergs förslag.   
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 186  Dnr 2021KS177 

Antagande av byggentreprenad Mölnlycke fabriker etapp 2  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen utser LPE Sverige AB som entreprenör för Mölnlycke Fabriker 
delentreprenad 3. 
  
Kommunstyrelsen utser verksamhetschef för trafik som ombud för entreprenaden. Ombudet 
ska tillse att uppdraget fullgörs.  
  
Paragrafaren förklaras omedelbart justerad. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beviljade den 27 augusti 2020 § 320, startbesked för Mölnlycke fabriker 
inom plan, etapp 2 med samtliga deletapper samt del av Mölnlycke fabriker utanför plan. 
Kommunstyrelsen uppdrog även åt förvaltningen att återkomma för beslut om antagande av 
entreprenör för resterande deletapper. Upphandlingen som genomförts ligger inom 
startbeskedet för ”Mölnlycke fabriker inom plan, etapp 2” där det benämns som 
delentreprenad 3.  
  
Upphandlingen omfattar utbyggnad och omläggning av vatten- och avloppsledningar på 
Wendelsvägen och Långenäsvägen och restaurering av gata på Fabriksvägen och 
Långenäsvägen. Arbetet innefattar även ombyggnation och nybyggnation av gata, gång- och 
cykelväg, cirkulationsplats i korsningen Långenäsvägen/Fabriksvägen och en busshållplats på 
Långenäsvägen öster om blivande cirkulation. Underhåll av befintlig vägbro Fabriksvägen 
utförs också i denna deletapp. 
  
Anbudsinbjudan har skett och byggentreprenad ska utses. Vid anbudstidens utgång hade 2 
anbud inkommit. Utvärdering har skett och framgår av sammanställning bifogad 
tjänsteskrivelsen. Förmånligaste anbud har lämnats av LPE Sverige AB. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 9 mars 2021 
 Upphandlingsprotokoll 15 april 2021 
 Kommunstyrelsens beslut den 27 augusti 2020 § 320, startbesked för Mölnlycke 

fabriker inom plan, etapp 2 
 Projektplan Mölnlycke fabriker, etapp 2 
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Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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