
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-05-27 

Plats och tid Rådasjön kl. 19:24-19:50, 21:47-21:55 

Beslutande ledamöter 
Per Vorberg (M) (ordförande) 
David Dinsdale (L) (vice ordförande) 
Patrik Linde (S) (2:e vice ordförande) §§243-245 
Grim Pedersen (M) §206 
Kersti Lagergren (M) §206 
Mikael Johannison (M) 
Håkan Eriksson (KD) 
Martin Tengfjord (SP) §206 
Ulla-Karin Johansson (S) §206 
Robert Langholz (S) 
Roland Jonsson (MP) §206 
Peter Arvidsson (SD) §206 
Tony Wahl (C) §206 ersätter Ronny Sjöberg (C) 
Björn Mattsson (V) §206 ersätter Patrik Linde (S) (2:e vice 
ordförande) pga jäv 
Marie Strid (MP) §§243-245 ersätter Roland Jonsson (MP) 

Ej tjänstgörande ersättare 
Rickard Rosengren (M) §206 
Ingemar Lindblom (M) §206 
Bengt Johansson (M) §206 
Hengameh Mokhtari (M) §206 
Anders Halldén (L) §206 
Steinar Walsö-Kanstad (KP) §206 
Marie Strid (MP) §206 
Per Olov Risman (SD) §206 

Övriga närvarande 
Peter Lönn (kommundirektör) §206 
Per-Arne Larsson (sektorschef för teknik och förvaltningsstöd) §206 
Bo Ekström (ekonomichef) 
Anders Pettersson (personalchef) §206 
Birgitta Flärdh (utvecklingschef) §206 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-05-27 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

Karin Dahl (kommunikationschef) §206 
Matilda Johansson (kommunsekreterare) 

Utses att justera 
Patrik Linde 
Robert Langholz § 206 

Justeringens plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke, 2021-05-27 21:55 

Protokollet omfattar §206, §§243-245

Sekreterare _________________________________________________ 
Matilda Johansson 

Ordförande _________________________________________________ 
Per Vorberg 

Justerande _________________________________________________ 
Patrik Linde Robert Langholz § 206 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-05-27 
 

 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    
 

 BEVIS 

Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag på 
kommunens anslagstavla 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum då anslag sätts 
upp 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Underskrift  

Kommunstyrelsen 

2021-05-27 

2021-05-28 Datum då anslag 2021-06-21 
  tas ner  

Kansli, arkiv 

 
___________________________________________________ 

Matilda Johansson 

3 / 16



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-05-27 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

ÄRENDELISTA 
 

§ 206 Yttrande till förvaltningsrätten i mål om laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut 
avseende lokalkostnadsersättningsmodell vid nybyggnation av skolenheter för viss 
utbildningsverksamhet 

§ 243 Antagande av leverantör för skogsförvaltning 
§ 244 Antagande av entreprenör för vinterväghållning SEKRETESS 
§ 245 Antagande av entreprenör för utbyggnad av Gärdesområdet 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-05-27 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 206  Dnr 2020KS686 

Yttrande till förvaltningsrätten i mål om laglighetsprövning av 
kommunfullmäktiges beslut avseende 
lokalkostnadsersättningsmodell vid nybyggnation av skolenheter 
för viss utbildningsverksamhet  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen antar Yttrande till förvaltningsrätten i mål nr 4198-21 gällande 
laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut avseende lokalkostnadsersättningsmodell 
vid nybyggnation av skolenheter för viss utbildningsverksamhet från utvecklingsfunktionen 
som sitt eget yttrande till Förvaltningsrätten i Göteborg i mål nr 4198-21.  
  
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
  

Jäv 
Patrik Linde (S) deltar inte i handläggning eller beslut i detta ärende på grund av jäv. 
  

Reservation 
Robert Langholz (S), Ulla-Karin Johansson (S), Björn Mattsson (V) och Roland Jonsson 
(MP) reserverar sig mot beslutet skriftligt i bilaga 1. Peter Arvidsson (SD) reserverar sig mot 
beslutet skriftligt i bilaga 2.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Efter en återremittering från kommunfullmäktige beslutade kommunstyrelsen den 7 januari 
2021 § 7 att på nytt föreslå att kommunfullmäktige ska fastställa en 
lokalkostnadsersättningsmodell som ska tillämpas 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. 
  
Kommunfullmäktige beslutade den 25 mars 2021 § 69 att fastställa 
lokalkostnadsersättningsmodellen i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
  
Kommunfullmäktiges beslut har därefter överklagats till Förvaltningsrätten i Göteborg. 
Förvaltningsrätten har i mål 4198-21 förelagt kommunen att yttra sig med anledning av 
överklagandet. Yttrandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten senast den 27 maj 2021. 
Förvaltningen har utarbetat ett förslag till yttrande. 
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 12 maj 2021 
 Yttrande till förvaltningsrätten i mål nr 4198-21 gällande laglighetsprövning av 

kommunfullmäktiges beslut avseende lokalkostnadsersättningsmodell vid 
nybyggnation av skolenheter för viss utbildningsverksamhet, daterat 12 maj 2021 

 Överklagat beslut, kommunfullmäktige 25 mars 2021 § 69 
 Kommunstyrelsens beslut 7 januari 2021 § 7 
 Föreläggande inklusive överklagande del 1 
 Överklagande del 2 
 Överklagande del 3 
 Överklagande del 4 
 Överklagande del 5 
 Underrättelse om anstånd 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen antar Yttrande till förvaltningsrätten i mål nr 
4198-21 gällande laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut avseende 
lokalkostnadsersättningsmodell vid nybyggnation av skolenheter för viss 
utbildningsverksamhet från utvecklingsfunktionen som sitt eget yttrande till 
Förvaltningsrätten i Göteborg i mål nr 4198-21, samt att paragrafen förklaras omedelbart 
justerad. 
  
Robert Langholz (S) föreslår med instämmande av Roland Jonsson (MP) att kommunstyrelsen 
antar följande yttrande som sitt eget. I kommunen ser den politiska majoriteten ett intresse av 
att utbildning med enskild huvudman etableras. Det är därför inte konstigt att när IES 
efterfrågar högre lokalersättning så använder vi oss av ursäkten ”särskilda skäl” för att skapa 
en modell riktad att ge dem mer pengar. Den politiska majoriteten anser därför att lagligheten 
är uppfylld även om lämpligheten inte är det på något sätt. 
  

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl 19:30-19:35. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att han kommer ställa Per Vorbergs förslag mot Robert 
Langholz förslag. 
  
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång. 
  
Per Vorbergs och Robert Langholz förslag 
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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 Robert Langholz förslag 
  
Med 8 ja-röster och 5 nej-röster bifaller kommunstyrelsen Per Vorbergs förslag. Hur var och 
en röstade framgår av omröstningslista 1. 
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-05-27  

 

Voteringslista: § 206 
Ärende: Yttrande till förvaltningsrätten i mål om laglighetsprövning av kommunfullmäktiges 
beslut avseende lokalkostnadsersättningsmodell vid nybyggnation av skolenheter för viss 
utbildningsverksamhet,  2020KS686 
 
Omröstningslista 1 

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   
Mikael Johannison (M), 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  
Tony Wahl (C), ersättare X   
Björn Mattsson (V), ersättare  X  
Resultat 8 5 0 
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Bilaga 1 till protokollet, kommunstyrelsen 2021-05-27 § 206 
 

 
   
        
 
 
 
 
 
 
Reservation ärende 20 
 
Vi reserverar oss mot beslutet att anta föreliggande yttrande till förmån för Robert 
Langholz yrkande.  
I förvaltningens skrivelse åt den politiska majoriteten (moderaterna, liberalerna, centern, 
sportpartiet, kommunpartiet och kristdemokraterna) står det långt beskrivet något som kan 
sammanfattas enligt Robert Langholz yrkande.  
I det inledande stycket om kommunens inställning står det att dess tolkning av 
kommunallagen är att endast laglighet skall prövas, inte lämplighet. I de flesta fall skulle en 
sådan skrivning anses tyda på att man är fullt medveten om att beslutet är gravt olämpligt.  
Vidare står det i yttrandet på ett flertal ställen att det är den politiska majoritetens intresse 
av att en enskild huvudman etablerar sig som styrt hela ärendet. 
Detta sammantaget, att den politiska majoriteten är villiga att ta medvetet olämpliga beslut 
bara för att driva sin egen ideologiska agenda att gödsla en enskild marknadsskola med 
kommunala skattepengar, bör skrivas ut i klartext istället för att gömmas bland många ord. 
Vi valde dock endast att sammanfatta skrivelsens kärna i en kort text för att i pragmatisk 
anda inte trampa någon i de sex borgerliga majoritetspartierna på tårna. Detta borde de för 
att uppnå sina egna ledord om transparens, tydlighet och ärlighet ha röstat på. 
 
 
 
Robert Langholz, Ulla-Karin Johansson, socialdemokraterna 
Björn Mattsson, vänsterpartiet 
Roland Jonsson, miljöpartiet 
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Bilaga 2 till protokollet, kommunstyrelsen 2021-05-27 § 206 

 
Skriftlig reservation - Ärende 20 Yttrande till förvaltningsrätten i mål nr 4198-21 
gällande laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut avseende 
lokalkostnadsersättningsmodell 
 
Kostnadseffektivare låta ärendet ha sin gång i rätten. Finns bättre saker för kommunen 
att lägga pengar på än att driva prejudicerande rättsfall i absurdum.  
 

Peter Arvidsson (SD)  
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§ 243  Dnr 2020KS802 

Antagande av leverantör för skogsförvaltning  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att inte utse leverantör för skogsförvaltning på grund av bristande 
konkurrens. 
  
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Sektorn för samhällsbyggnads befintliga avtal för skogsförvaltning löpte ut 2020-12-31 och 
nytt avtal behöver tecknas. Upphandlingen syftar till att teckna avtal med en (1) leverantör för 
förvaltning av kommunens produktionsskog, arbete med kommunens skogsbruksplan samt 
särskilt avropade åtgärder på kommunens skogsinnehav. 
  
Detta omfattar bland annat att: 

 ta fram en fyraårig skogsproduktionsplan som beslutas och antas av kommunstyrelsen, 
 söka alla tillstånd och genomföra samråd kopplade till skogsproduktionsplanen, 
 aktivt inventera granbarkborre samt avverka för granbarkborre, 
 ta fram förslag på lämpliga skogsbruksåtgärder, 
 planera och budgetera åtgärder, 
 ta fram underlag för försäljning av skogsråvara och 
 upphandling av tjänster samt att ansvara för åtgärdernas genomförande och för 

uppföljning samt redovisning av verksamhet och ekonomi. 
  
Anbudinbjudan har skett och vid anbudstidens utgång hade ett (1) anbud inkommit. 
Information om anbudsprövning och utvärdering finns i upphandlingsprotokoll. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 14 april 2021 
 Upphandlingsprotokoll 14 april 2021 

  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att inte utse leverantör för 
skogsförvaltning på grund av bristande konkurrens, samt att paragrafen förklaras omedelbart 
justerad.    
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Beslutsgång   
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag och finner att så sker.  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 245  Dnr 2021KS276 

Antagande av entreprenör för utbyggnad av Gärdesområdet  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen utser Markbygg AB som entreprenör för utbyggnad av Gärdesområdet. 
  
Kommunstyrelsen utser verksamhetschef för trafik som ombud för entreprenaden. Ombudet 
ska tillse att uppdraget fullgörs. 
  
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Sektorn för samhällsbyggnad har upprättat förfrågningsunderlag för utbyggnaden av 
Gärdesområdet i Mölnlycke. Utbyggnaden är en del av genomförandet för detaljplan 
Hulebäck 1:608 m.fl. Gärdesområdet.  
  
Genomförande av aktuellt projekt innebär upprustning av Wendelsvägen samt utbyggnad av 
gång- och cykelväg utmed densamma. Vidare innebär projektet upprustning av 
Hulebäcksvägen, Kyrkvägen, Trädgårdsvägen och Gärdesvägen, samt utbyggnad av VA-
ledningar.  
  
Kommunstyrelsen beviljade startbesked för Gärdesområdet plankostnader samt gång- och 
cykelväg Wendelsvägen den 19 november 2020 § 459 och uppdrog åt förvaltningen att 
återkomma för beslut om antagande av entreprenör. I investeringsbudget/plan 2020– 2024 
finns 11,5 mkr avsatta inom detaljplan för Hulebäck 1:608 m.fl, Gärdesområdet.  
  
Anbudsinbjudan för utbyggnaden har skett och entreprenör ska utses. Vid anbudstidens 
utgång hade två anbud inkommit. Utvärderingen har skett och framgår av bifogad 
sammanställning. Förmånligaste anbud enligt i upphandlingen angivna villkor har lämnats av 
Markbygg AB. Arbetet planeras att genomföras från sommaren 2021 till sommaren 2023. 
Medel för genomförande finns inom ramen för investeringsbudgeten.  
  
Trafikverksamheten samordnar projektet. Det innebär att trafikverksamheten har projekterat, 
upphandlat samt genomför utbyggnaden av Gärdesområdet. Utbyggnadskostnaden för VA i 
området finansieras av VA-bolaget.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 19 april 2021 
 Upphandlingsprotokoll 
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 Kommunstyrelsens protokoll 19 november 2020 § 459, Begäran om startbesked för 
Gärdesområdet plankostnader samt gång- och cykelväg Wendelsväge 

 

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