
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-09-29 

Plats och tid Rådasjön kl. 18:00-20:55 

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) 
Ulla-Karin Johansson (S) 
Roland Jonsson (MP) 
Peter Arvidsson (SD) 
Rickard Rosengren (M)  ersätter Mikael Johannison (M) 
Kristin Arplöw (S)  ersätter Robert Langholz (S) 

Ej tjänstgörande ersättare 
Ingemar Lindblom (M) 
Bengt Johansson (M) 
Hengameh Mokhtari (M) 
Anders Halldén (L) 
Steinar Walsö-Kanstad (KP) 
Ulrika Öst (S) 
Björn Mattsson (V) 
Marie Strid (MP) 

Övriga närvarande 
Gunnar Häggström (M) (kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande, 
adjungerad) §312 
Peter Lönn (kommundirektör) 
Birgitta Flärdh (utvecklingschef) §§312-313 
Bo Ekström (ekonomichef) §310, §§312-313 
Per Arne Larsson (sektorchef för teknik och förvaltningsstöd) 
§§312-313
Malin Johansson (sektorchef för socialtjänst) §310, §312
Päivi Malmsten (sektorchef för utbildning kultur och fritid) §313
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-09-29 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

Tannaz Ghaderi (kanslichef) §313 
Irmana Cukur (administrativ chef) §313 
Karin Dahl (kommunikationschef) §§312-313 
Oskar Anlend (kommunsekreterare) 
Thomas Byström (kommunjurist) §310, §312 
Martin Filin Karlsson (enhetschef beställarenheten) §310, §312 

Utses att justera 
Patrik Linde 

Justeringens plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke, 2022-09-29 22:15 

Protokollet omfattar §§310-313

Sekreterare _________________________________________________ 
Oskar Anlend 

Ordförande _________________________________________________ 
Per Vorberg 

Justerande _________________________________________________ 
Patrik Linde 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-09-29 

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 

Datum då anslag 2022-10-24 
tas ner  

Kommunstyrelsen 

2022-09-29 

2022-09-30 

Kansli, arkiv 

___________________________________________________ 

Oskar Anlend 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-09-29 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

ÄRENDELISTA 
 

§ 310 Antagande av leverantör av bostad med särskild service, servicebostaden Stenbrottet 
§ 311 Antagande av entreprenör för utbyggnad av vägar och VA inom DP Björröd 1:5 
§ 312 Förvaltningens utredning av förutsättningarna att säga upp avtalet Driftentreprenad - 

Äldreboende dnr 2017KS224 
§ 313 Yttrande till mark- och miljödomstolen i mål nr P 4713–21 över överklagande av 

kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan för del av Råda 1:1 m.fl. Mölnlyckemotet i 
Mölnlycke, Härryda kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-09-29 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 310  Dnr 2022KS417 

Antagande av leverantör av bostad med särskild service, 
servicebostaden Stenbrottet  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen tilldelar kontrakt för drift av servicebostaden Stenbrottet till Attendo LSS 
AB. 
  
Paragrafen justeras omedelbart. 
  

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

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 1 september 2022 § 272 att bordlägga Antagande av 
leverantör av bostad med särskild service, servicebostaden Stenbrottet, till sammanträdet den 
29 september 2022. 
  
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. 
  
En anbudsinbjudan har genomförts och två anbud har inkommit. 
  
Attendo LSS AB uppfyller i sitt anbud samtliga obligatoriska krav och har lämnat det mest 
ekonomiskt fördelaktiga anbudet, om 1337 kr per plats och dygn. 
  
Förvaltningen bedömer att Attendo LSS AB ska tilldelas kontraktet för driften av 
servicebostaden Stenbrottet. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 15 augusti 2022 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-09-29 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

 Kommunstyrelsens beslut 9 januari 2017 § 11 
 Upphandlingsprotokoll 
 Kommunstyrelsens beslut om återremittering 1 september 2022 § 272 

  

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl. 18:20 - 18:34. 
  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår, med instämmande från David Dinsdale (L), Grim Pedersen (M), 
Kersti Lagergen (M), Ronny Sjöberg (C), Rickard Rosengren (M), Håkan Eriksson (KD) och 
Martin Tengfjord (SP) att kommunstyrelsen, i enlighet med förvaltningens förslag tilldelar 
kontrakt för drift av servicebostaden Stenbrottet till Attendo LSS AB. 
  
Patrik Linde (S) föreslår, med instämmande från Ulla-Karin Johansson (S), Kristin Arplöw 
(S), Roland Jonsson (MP) och Peter Arvidsson (SD) att upphandlingen avbryts och att 
servicebostaden Stenbrottet fortsättningsvis bedrivs i Härryda kommuns regi. 
  

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  
2022-09-29  

 

Voteringslista: § 310 
Ärende: Antagande av leverantör av bostad med särskild service, servicebostaden 
Stenbrottet,  2022KS417 
 
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   
Kristin Arplöw (S), ersättare  X  
Resultat 8 5 0 
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Bilaga 1 till Kommunstyrelsens protokoll 2022-09-29 § 310 

 

 

 

Reservation: 

Återremitterat ärende: 
Antagande av leverantör av bostad med särskild service, 
servicebostaden Stenbrottet 
 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet att tilldela boendet enligt 
majoritetens förslag. Detta då man väljer att tilldela det till en koncern som missköt sig i sin 
samverkan med kommunen. När man tar denna typ av beslut, enbart baserat på sin 
ideologiska vilja att driva privatiseringarna framåt och utan att reflektera över de risker det 
innebär att samverka med en koncern som missköter sina åtagande så tar man stora risker. 

Dessa risker av både ekonomisk och juridisk karaktär är vi inte bereda att ta ansvar för. 

Av denna anledning väljer vi att reservera oss mot beslutet. 

 

För Socialdemokraterna   För Miljöpartiet 

Kristin Arplöw    Roland Jonsson 

Ulla-Karin Johansson  

Patrik Linde
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-09-29 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 311  Dnr 2022KS380 

Antagande av entreprenör för utbyggnad av vägar och VA inom DP 
Björröd 1:5  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen utser Mark & VA i Göteborg AB som entreprenör för utbyggnad av vägar 
och VA inom detaljplan för Björröd 1:5. 
  
Kommunstyrelsen utser verksamhetschef för trafik som ombud för entreprenaden. Ombudet 
ska tillse att uppdraget fullgörs.  
  
Paragrafaren förklaras omedelbart justerad. 
  

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

Sammanfattning av ärendet 
Den 8 april 2020 antogs den exploatörsdrivna detaljplanen Björröd 1:5, Bostäder vid Alberts 
väg. Detaljplanen fick laga kraft den 20 december 2021. Enligt exploateringsavtal ska 
kommunen bygga ut allmän plats i området. Förvaltningen har upprättat handlingar och 
förfrågningsunderlag för utbyggnad av allmän platsmark samt VA inom detaljplanen.  
  
Upphandlingen omfattar utbyggnad av gata, om- och nyanläggning av VA, flytt av diken samt 
nyanläggning av våtmark, dagvattendammar, gång- och cykelvägar och belysning. Projektet 
finansieras av exploatörerna samt genom anslutningsavgifter för tillkommande VA-
abonnenter. 
  
Anbudsinbjudan för kommunens projekt har skett och entreprenör ska utses. Vid anbudstidens 
utgång hade 5 anbud inkommit. Utvärdering har skett och framgår av bifogad 
sammanställning. Förmånligaste anbud har lämnats av Mark &amp; VA i Göteborg AB. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 24 augusti 2022 
 Upphandlingsprotokoll  
 Översiktskarta 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-09-29 
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Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl. 18:40 - 18:45. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-09-29 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 312  Dnr 2022KS472 

Förvaltningens utredning av förutsättningarna att säga upp avtalet 
Driftentreprenad - Äldreboende dnr 2017KS224  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att avsluta avtalet Driftentreprenad – äldreboende. 
  
Paragrafen justeras omedelbart. 
  

Reservation 
Patrik Linde (S), Ulla-Karin Johansson (S), Kristin Arplöw (S) och Roland Jonsson 
(MP) reserverar sig mot beslutet skriftligt i bilaga 2. 
  
Rättelse i form av komplettering: Peter Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet. (2022-10-
03) 
 

Sammanfattning av ärendet 
Den 23 april 2018 tecknades avtal med Attendo Sverige AB (Attendo), om driftentreprenad 
av äldreboende (Driftentreprenad Äldreboende, dnr 2017KS224). Boendet (Attendo Säteriet) 
togs i drift den 24 januari 2022. 
  
Förvaltningen har tagit del av, utrett och konstaterat förekomster av allvarliga brister i hur 
Attendo har skött sina avtalsrättsliga förpliktelser. Detta ledde fram till att förvaltningen den 1 
september 2022 föreslog att kommunstyrelsen skulle ge förvaltningen i uppdrag att säga upp 
avtalet. 
  
Kommunstyrelsen beslutade den 1 september 2022, § 273, att ge förvaltningen i uppdrag att 
med extern kompetens, juridiskt utreda förutsättningarna att säga upp avtalet. 
  
Med anledning av uppdraget från kommunstyrelsen anlitade förvaltningen den 6 september 
2022 Litigate Advokat KB (Litigate) för att juridiskt utreda förutsättningarna att säga upp 
avtalet. 
  
Litigates sammanfattande bedömning är att förvaltningen har gjort en riktig juridisk 
bedömning och agerat korrekt under handläggningen av ärendet och att kommunen därför har 
rätt att, efter den 28 september 2022, häva avtalet. 
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Attendo har den 13 september 2022 inkommit med en förfrågan om att gemensamt med 
kommunen avtala om att avveckla nuvarande avtal i syfte att möjliggöra för Attendo att bli 
utförare inom kommunens valfrihetssystem enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem, LOV. 
  
Förvaltningen bedömer att ett avslut av avtalet kan ske antingen i enlighet med den förfrågan 
som har inkommit från Attendo eller genom en ensidig uppsägning. 
  
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att avsluta avtalet 
Driftentreprenad – äldreboende. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 27 september 2022 
 Litigates promemoria om hävning av driftavtal 
 Förfrågan från Attendo 
 Äldrestandarden, SS872500:2015 reviderad 2017 
 Avtal Driftentreprenad – Äldreboende 
 Tjänsteskrivelse 29 augusti 2022 

  

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl. 19:20 - 19:47, 20:35 - 20:45. 
  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen, i enlighet med förvaltningens förslag, uppdrar 
åt förvaltningen att avsluta avtalet Driftentreprenad – äldreboende. 
  
Patrik Linde (S) föreslår, med instämmande från Ulla-Karin Johansson (S), Kristin Arplöw 
(S), Roland Jonsson (MP) och Peter Arvidsson (SD), att kommunstyrelsen uppdrar åt 
förvaltningen att häva avtalet Driftentreprenad – äldreboende. 
  

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: 

12 / 17



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-09-29 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

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 2. 
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2022-09-29  

 

Voteringslista: § 312 
Ärende: Förvaltningens utredning av förutsättningarna att säga upp avtalet Driftentreprenad 
- Äldreboende dnr 2017KS224,  2022KS472 
 
Omröstningslista 2 

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   
Kristin Arplöw (S), ersättare  X  
Resultat 8 5 0 
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Bilaga 2 till Kommunstyrelsens protokoll 2022-09-29 § 312 

 

 

 

Reservation: 

Förvaltningens utredning av förutsättningar att säga upp avtalet 
Driftentreprenad – Äldreboende dnr 2017KS224 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet. Beslutet som nu tagits av 
kommunstyrelsen innebär att de boende riskerar att vara kvar längre än vad de borde på 
boendet. Detta riskerar hälsan för de boende. Detta är inget som vi kan tänka oss att stå 
bakom. I det tagna beslutet föreligger en risk av både ekonomisk och juridisk karaktär som vi 
inte är bereda att ta ansvar för. 

Vårt förtroende för Attendo är förbrukat.  

Av dessa anledningar valde vi att yrka på att häva avtalet. 

Av dessa anledning väljer vi att reservera oss mot beslutet. 

 

 

 

För Socialdemokraterna   För Miljöpartiet 

Kristin Arplöw    Roland Jonsson 

Ulla-Karin Johansson  

Patrik Linde
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Sammanträdesdatum 
2022-09-29 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 313  Dnr 2015KS531 

Yttrande till mark- och miljödomstolen i mål nr P 4713–21 över 
överklagande av kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan för 
del av Råda 1:1 m.fl. Mölnlyckemotet i Mölnlycke, Härryda kommun  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen antar Yttrande till mark- och miljödomstolen i mål nr P 4713–21 över 
överklagande av kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan för del av Råda 1:1 m.fl. 
Mölnlyckemotet i Mölnlycke, Härryda kommun som sitt eget yttrande till mark- och 
miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt i mål nr P 4713–21. 
  
Paragrafen justeras omedelbart. 
  

Avstår från att delta 
Patrik Linde (S), Ulla-Karin Johansson (S), Thomas Gustafsson (S), Roland Jonsson 
(MP) avstår från att delta i beslutet. 
  
Rättelse i form av strykning: Peter Arvidsson (SD) stryks från "Avstår att delta" (2022-10-
03). 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 14 oktober 2021 § 192 att anta detaljplan för del av Råda 
1:1 m.fl. Mölnlyckemotet i Mölnlycke, Härryda kommun. Syftet med detaljplanen är att 
utveckla området vid Mölnlyckemotet genom att med den befintliga naturen och ny 
bebyggelse åstadkomma både en välkomnande entré till Mölnlycke och nya strategiska lägen 
för verksamheter. I planen ingår också en säkrare och mer attraktiv cykelförbindelse mot 
Mölndal och Göteborg. 
  
Kommunfullmäktiges beslut har därefter överklagats av Naturskyddsföreningen i Härryda 
som yrkar att mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt ska upphäva beslutet att 
anta detaljplanen. Mark- och miljödomstolen har i mål P 4713–21 förelagt kommunen att 
yttra sig. Efter beviljat anstånd ska yttrandet ha kommit in till mark- och miljödomstolen 
senast den 30 september 2022. Förvaltningen har tagit in extern juridisk kompetens för att 
utarbeta ett förslag till yttrande. I yttrandet anges att kommunens inställning är att 
överklagandet ska avslås. 
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 13 september 2022 
 Yttrande till mark- och miljödomstolen i mål nr P 4713–21 över överklagande av 

kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan för del av Råda 1:1 m.fl. 
Mölnlyckemotet i Mölnlycke, Härryda kommun 

 Bilaga till yttrandet 
 Kommunfullmäktiges beslut den 14 oktober 2021 § 192 
 Föreläggande, inklusive överklagande 

  
Rättelse i form av komplettering: 
  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår, i enlighet med förvaltningens förslag, att kommunstyrelsen  
antar Yttrande till mark- och miljödomstolen i mål nr P 4713–21 över överklagande av 
kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan för del av Råda 1:1 m.fl. Mölnlyckemotet i 
Mölnlycke, Härryda kommun som sitt eget yttrande till mark- och miljödomstolen vid 
Vänersborgs tingsrätt i mål nr P 4713–21. 
  
Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen inte skickar in något yttrande och låter 
mark- och miljödomstolen avgöra på handlingar. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Per 
Vorbergs förslag. 
  
(2022-10-03) 
 

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