
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-09-01 

Plats och tid Rådasjön kommunhuset i Mölnlycke kl. 22:12-22:21, 22:46-22:50

Beslutande ledamöter 
Per Vorberg (M) (ordförande) 
David Dinsdale (L) (vice ordförande) 
Patrik Linde (S) (2:e vice ordförande) 
Grim Pedersen (M) 
Kersti Lagergren (M) 
Ronny Sjöberg (C) 
Håkan Eriksson (KD) 
Martin Tengfjord (SP) (kl. 16:00-22:46) §§272-273 
Ulla-Karin Johansson (S) 
Roland Jonsson (MP) 
Peter Arvidsson (SD) 
Rickard Rosengren (M)  ersätter Mikael Johannison (M) 
Ingemar Lindblom (M) §§287-288 ersätter Martin Tengfjord (SP) 
Thomas Gustafsson (S)  ersätter Robert Langholz (S) 

Ej tjänstgörande ersättare 
Ingemar Lindblom (M) §§272-273 
Hengameh Mokhtari (M) 
Anders Halldén (L) (kl. 16:00-22:42) §§272-273 
Tony Wahl (C) 
Steinar Walsö-Kanstad (KP) 
Per Olov Risman (SD) 

Övriga närvarande 
Gunnar Häggström (M) (adjungerad, kommunfullmäktiges 1:e vice 
ordförande) 
Peter Lönn (kommundirektör) 
Malin Johanssson (sektorschef för socialtjänst) 
Per-Arne Larsson (sektorschef för teknik och förvaltningsstöd) §273, 
§§287-288
Bo Ekström (ekonomichef)
Anders Pettersson (personalchef) §273, §§287-288
Birgitta Flärdh (utvecklingschef) §§272-273
Karin Dahl (kommunikationschef) §§272-273
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-09-01 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

Oskar Anlend (kommunsekreterare) 
Matilda Johansson (kommunsekreterare) 
Irmana Cukur (administrativ chef, samhällsbyggnad) §273, §§287-
288 
Thomas Byström (kommunjurist) §273 
Martin Filin Karlsson (Enhetschef beställarenheten) §§272-273 

Utses att justera 
Patrik Linde 

Justeringens plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke, 2022-09-01 23:20 

Protokollet omfattar §§272-273, §§287-288

Sekreterare _________________________________________________ 
Oskar Anlend 

Ordförande _________________________________________________ 
Per Vorberg 

Justerande _________________________________________________ 
Patrik Linde 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-09-01 
 

 

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 

2022-09-01 

2022-09-02 Datum då anslag 2022-09-26 
  tas ner  

Kansli, arkiv 

 
___________________________________________________ 

Oskar Anlend 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-09-01 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

ÄRENDELISTA 
 

§ 272 Antagande av leverantör av bostad med särskild service, servicebostaden Stenbrottet 
§ 273 Uppsägning av avtal med Attendo Sverige AB gällande driftentreprenad av äldreboendet 

Attendo Säteriet 
§ 287 Yttrande till förvaltningsrätten i mål nr 6871-22 om laglighetsprövning av kommunstyrelsens 

beslut om godkännande av planavtal mellan Härryda kommun och MAMA Mölnlycke 1 AB 
§ 288 Yttrande till förvaltningsrätten i mål nr 6929-22 om laglighetsprövning av kommunstyrelsens 

beslut om godkännande av föravtal mellan Härryda kommun och MAMA Mölnlycke 1 AB 
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§ 272  Dnr 2022KS417 

Antagande av leverantör av bostad med särskild service, 
servicebostaden Stenbrottet  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen för att komplettera 
beslutsunderlaget med information om genomförd anbudsutvärdering. 
  
Paragrafen justeras omedelbart. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 9 januari 2017 § 11 att driften av servicebostaden Stenbrottet 
ska upphandlas. En upphandling genomfördes och den 25 september 2017 tilldelades Attendo 
LSS AB kontrakt och avtal tecknades. 
  
Då avtalet med Attendo LSS AB löper ut den 30 april 2023 och skäl finns att inte nyttja 
avtalets förlängningsklausuler, har förvaltningen genomfört en ny upphandling. Skälen att inte 
nyttja förlängningsklausulerna består i en praxisförändring gällande beslut om bostad med 
särskild service enligt 9§ 9 p. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade. Förändringen innebär att beslut som fattas enligt nu gällande praxis i 
normalfallet inte kan verkställas enligt nu gällande avtal på Stenbrottet. Detta då det avtalet 
innehåller en målgruppsbeskrivning av individer som i många fall numera inte beviljas 
insatsen bostad med särskild service. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 15 augusti 2022 
 Kommunstyrelsens beslut 9 januari 2017 § 11 
 Upphandlingsprotokoll 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen för att 
komplettera beslutsunderlaget med information om genomförd anbudsutvärdering, samt att 
paragrafen justeras omedelbart. 
  

Beslutsgång   
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen återremitterar ärendet enligt Per Vorbegs 
förslag och finner att så sker.  

5 / 16



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-09-01 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 273  Dnr 2022KS434 

Uppsägning av avtal med Attendo Sverige AB gällande 
driftentreprenad av äldreboendet Attendo Säteriet  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att med extern kompetens, juridiskt utreda 
förutsättningarna att säga upp avtalet Driftentreprenad - Äldreboende dnr 2017KS224. 
  
Paragrafen justeras omedelbart. 
  

Reservation  
Patrik Linde (S), Ulla-Karin Johansson (S) och Thomas Gustafsson (S) reserverar sig mot 
beslutet skriftligt i bilaga 1. 
Roland Jonsson (MP) reserverar sig mot beslutet skriftligt i bilaga 2. 
Peter Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet skriftligt i bilaga 3. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Den 23 april 2018 tecknades avtal med Attendo Sverige AB (Attendo), om driftentreprenad 
av äldreboende på Härryda Råda 1:9. Avtalstecknandet föregicks av en upphandling följd av 
kommunstyrelsens beslut den 3 mars 2018 § 87 att utse Attendo som leverantör. Efter att ha 
köpt av kommunen anvisad mark och uppfört byggnad för äldreboende tog Attendo boendet i 
drift den 24 januari 2022. 
  
Förvaltningen har, med start den 21 april, tagit del av, utrett och konstaterat förekomster av 
allvarliga brister i hur Attendo har skött sina avtalsrättsliga förpliktelser. En stor del av 
bristerna har rört själva omsorgen och vården av de äldre. Väsentliga avtalsbrott för vilka 
rättelse inte är möjliga har begåtts. Den åtgärdsplan som Attendo har presenterat är inte 
godtagbar. Avtalsmässiga förutsättningar att säga upp avtalet föreligger. 
  
Konstaterade brister rör kärnan i avtalet, omsorgen och vården av de äldre, och förtroende 
saknas för Attendo som avtalspart, bland annat på grund av att oanmälda verksamhetsbesök 
har visat att uppgifter som Attendo lämnat inte stämmer och att personalen i avgörande delar 
inte givits förutsättningar att följa de arbetssätt som Attendo uppgivit vara i bruk. 
Förvaltningen bedömer därför att avtalet ska säga upp. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 29 augusti 2022 
 Begäran om åtgärdsplan 
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 Åtgärdsplan Attendo AB 
 Avtal Driftentreprenad – Äldreboende 
 Handlingar från Inspektionen för vård och omsorg 
 Handlingar från Arbetsmiljöverket 
 Beslut från välfärdsnämnden 31 augusti 2022 § 273 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Rickard Rosengren (M) att kommunstyrelsen 
ger förvaltningen i uppdrag att med extern kompetens, juridiskt utreda förutsättningarna att 
säga upp avtalet Driftentreprenad - Äldreboende dnr 2017KS224, samt att paragrafen justeras 
omedelbart. 
  
Patrik Linde (S) föreslår med instämmande av Peter Arvidsson (SD) och Roland Jonsson 
(MP) att kommunstyrelsen, i enlighet med förvaltningens förslag, uppdrar åt förvaltningen att 
säga upp avtalet Driftentreprenad – Äldreboende, dnr 2017KS224, samt att paragrafen 
justeras omedelbart. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att han kommer ställa Per Vorbergs förslag mot Patrik Lindes förslag. 
  
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång. 
  
Per Vorbergs och Patrik Lindes förslag 
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 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  
2022-09-01  

 

Voteringslista: § 273 
Ärende: Uppsägning av avtal med Attendo Sverige AB gällande driftentreprenad av 
äldreboendet Attendo Säteriet,  2022KS434 
 
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   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Rickard Rosengren (M), ersättare X   
Thomas Gustafsson (S), ersättare  X  
Resultat 8 5 0 
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Bilaga 1 till kommunstyrelsens protokoll 2022-09-01 § 273 

 

 

Reservation: 

Uppsägning av avtal med Attendo Sverige AB gällande driftentreprenad av äldreboendet Attendo 
Säteriet. 

Beslutet som togs om att fortsätta utreda riskerar att leda till en förlängd process där våra boenden 
på Attendo Säteriet riskerar att hamna i kläm. Detta tycker vi Socialdemokrater är olyckligt. En 
snabbare hantering hade möjliggjort att minimera det mänskliga lidandet.  

Av denna anledning valde vi att yrka på förvaltningens förslag till beslut samt att med detta reservera 
oss mot beslutet. 

 

För Socialdemokraterna 

Patrik Linde
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Bilaga 2 till kommunstyrelsens protokoll 2022-09-01 § 273 

 

Reservation  

Uppsägning av avtal med Attendo Sverige AB gällande 
driftentreprenad av äldreboendet Attendo Säteriet 

 

Jag reserverar mig mot majoritetens beslut att inte följa förvaltningens 
förslag till beslut. 

 

Roland Jonsson 
Miljöpartiet 
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Bilaga 3 till kommunstyrelsens protokoll 2022-09-01 § 273 

 

Reservation ärende 2022KS434 

Uppsägning av avtal med Attendo Sverige AB gällande 
driftentreprenad av äldreboendet Attendo Säteriet. 

Bolaget har fått sina chanser. Förvaltningen har tydligt motiverat sitt 
ställningstagande. Externa jurister bör anlitas för ”second opinion” under 
processen. Patientsäkerheten måste garanteras och täta oannonserade besök 
från förvaltningen bör göras. 

För Sverigedemokraterna i Härryda. 

Peter Arvidsson 
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§ 287  Dnr 2022KS273 

Yttrande till förvaltningsrätten i mål nr 6871-22 om 
laglighetsprövning av kommunstyrelsens beslut om godkännande 
av planavtal mellan Härryda kommun och MAMA Mölnlycke 1 AB  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen antar Yttrande till förvaltningsrätten i mål nr 6871-22 om 
laglighetsprövning av kommunstyrelsens beslut om godkännande av planavtal mellan 
Härryda kommun och MAMA Mölnlycke 1 AB som sitt eget yttrande till Förvaltningsrätten i 
Göteborg i mål nr 6871-22. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
  

Avstår från att delta  
Patrik Linde (S), Ulla-Karin Johansson (S), Thomas Gustafsson (S), Roland Jonsson (MP) 
och Peter Arvidsson (SD) avstår från att delta i beslutet.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 2 juni 2022 att godkänna planavtal mellan Härryda kommun 
och MAMA Mölnlycke 1 AB avseende detaljplan inom del av Kindbogården 1:60 i 
Mölnlycke, samt att uppdra åt verksamhetschef för plan- och bygglov att underteckna avtalet.  
  
Kommunstyrelsens beslut har därefter överklagats till Förvaltningsrätten i Göteborg. 
Förvaltningsrätten har i mål 6871-22 förelagt kommunen att yttra sig. Yttrandet ska ha 
kommit in till förvaltningsrätten senast den 2 september 2022. Förvaltningen har utarbetat ett 
förslag till yttrande. I yttrandet anges att kommunens inställning är att överklagandet ska 
avslås. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse den 8 augusti 2022  
 Yttrande till förvaltningsrätten i mål nr 6871-22 om laglighetsprövning av 

kommunstyrelsens beslut om godkännande av planavtal mellan Härryda kommun och 
MAMA Mölnlycke 1 AB 

 Överklagat beslut, kommunstyrelsen 2 juni 2022 § 239  
 Föreläggande, inklusive överklagande 
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Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 288  Dnr 2022KS269 

Yttrande till förvaltningsrätten i mål nr 6929-22 om 
laglighetsprövning av kommunstyrelsens beslut om godkännande 
av föravtal mellan Härryda kommun och MAMA Mölnlycke 1 AB  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen antar Yttrande till förvaltningsrätten i mål nr 6929-22 om 
laglighetsprövning av kommunstyrelsens beslut om godkännande av föravtal mellan Härryda 
kommun och MAMA Mölnlycke 1 AB som sitt eget yttrande till Förvaltningsrätten i Göteborg i 
mål nr 6929-22. 
  
Paragrafen justeras omedelbart. 
  

Avstår från att delta  
Patrik Linde (S), Ulla-Karin Johansson (S), Thomas Gustafsson (S), Roland Jonsson (MP) 
och Peter Arvidsson (SD) avstår från att delta i beslutet.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 2 juni 2022 att godkänna föravtal mellan Härryda kommun 
och MAMA Mölnlycke 1 AB samt att uppdra åt samhällsbyggnadschef och mark- och 
exploateringschef att underteckna avtalet. 
  
Kommunstyrelsens beslut har därefter överklagats till Förvaltningsrätten i Göteborg. 
Förvaltningsrätten har i mål 6929-22 förelagt kommunen att yttra sig. Kommunen har fått 
anstånd med att inkomma med yttrande till den 2 september 2022. Förvaltningen har utarbetat 
ett förslag till yttrande. I yttrandet anges att kommunens inställning är att överklagandet ska 
avslås. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse den 8 augusti 2022  
 Yttrande till förvaltningsrätten i mål nr 6929-22 om laglighetsprövning av 

kommunstyrelsens beslut om godkännande av planavtal mellan Härryda kommun och 
MAMA Mölnlycke 1 AB 

 Överklagat beslut, kommunstyrelsen 2 juni 2022 § 238  
 Föreläggande, inklusive överklagande 
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Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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