
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2023-01-12 

Plats och tid Rådasjön kl. 18:23-18:32, 18:53-19:20 

Beslutande ledamöter 
Per Vorberg (M) (ordförande) 
Mikael Johannison (M) (vice ordförande) 
Patrik Linde (S) (2:e vice ordförande) 
Ulla-Karin Johansson (S) 
Peter Arvidsson (SD) 
Gun Wågsjö (C) 
Robert Langholz (S) 
Anders Halldén (L) 
Marie Strid (MP) 
Bengt Hellgren (SD) 
Håkan Eriksson (KD) 
Björn Mattsson (V) 
Martin Tengfjord (SP) 

Ej tjänstgörande ersättare 
Ulf Dermark (KP) 
Thomas Gustafsson (S) 
Kersti Lagergren (M) 
Berit Müllerström (S) 
Evalotta Liljenzin (M) 
Grim Pedersen (M) 
Sven-Åke Hallgren (V) 
Robert Thorin (SD) 
Hengameh Mokhtari Madjd (M) 
Lena Fredriksson (S) 
Bengt Johansson (M) 

Övriga närvarande 
Gunnar Häggström (M) (kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande,  
adjungerad) §15 
Peter Lönn (kommundirektör) 
Lina Rydberg (jurist) §15 
Birgitta Flärdh (utvecklingschef) §15 
Anders Pettersson (personalchef) §15 
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Per-Arne Larsson (sektorchef teknik och förvaltningsstöd) §15 
Louise Skålberg (sektorchef samhällsbyggnad) §15 
Oskar Anlend (kommunsekreterare) 
 
Utses att justera 
Patrik Linde 
 

Justeringens plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke, 2023-01-12 22:30 

 

Protokollet omfattar §§6-8, §15 

 

 

Sekreterare _________________________________________________ 
 Oskar Anlend 
 
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 

2023-01-12 

2023-01-13 Datum då anslag 2023-02-06 
  tas ner  

Kansli, arkiv 

 
___________________________________________________ 

Oskar Anlend 
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ÄRENDELISTA 
 

§ 6 Ramavtal generalkonsult för fastighetsfunktionen 
§ 7 Upphandling av familjerådgivning 
§ 8 Förnyad konkurrensutsättning för trygghetslarm och larmmottagning 
§ 15 Kommunstyrelsens delegationsordning samt förvaltningschefens vidaredelegation 
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§ 6  Dnr 2022KS35 

Ramavtal generalkonsult för fastighetsfunktionen  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen tilldelar kontrakt för ramavtal, generalkonsult för fastighetsfunktionen till 
Jan Håkansson Byggplanering Aktiebolag. 
  
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
  

Reservation 
Peter Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens nuvarande ramavtal för generalkonsult går ut den 28 januari 2023 och behöver 
förnyas. 
  
Ramavtalet omfattar generalkonsult och tillhörande underkonsulter så som arkitekt, 
markkonsult, byggledare mark, fuktsakkunnig, inomhusmiljöutredare, el-projektör, vvs-
projektör, brandingenjör samt storkökskonsult. 
  
Generalkonsultens uppdrag är att leda och projektera nybyggnation, ombyggnation, 
tillbyggnation och renoveringar. 
  
Anbudsinbjudan har skett och vid anbudstidens utgång hade ett (1) anbud inkommit. 
Utvärdering har skett och det förmånligaste anbudet som uppfyllt alla krav har lämnats av Jan 
Håkansson Byggplanering Aktiebolag. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 15 december 2022 
 Upphandlingsprotokoll 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen, i enlighet med förvaltningens förslag, tilldelar 
kontrakt för ramavtal, generalkonsult för fastighetsfunktionen till Jan Håkansson 
Byggplanering Aktiebolag. 
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Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att upphandlingen avbryts och 
görs om så att flera aktörer får möjlighet att lämna bud. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Per 
Vorbergs förslag. 
  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 7  Dnr 2022KS435 

Upphandling av familjerådgivning  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen tilldelar kontrakt för tjänsten familjerådgivning till S:t Lukas Göteborg AB. 
  
Paragrafen justeras omedelbart. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens nuvarande avtal för familjerådgivning löper ut och därför behöver ett nytt avtal 
tecknas.  
  
Syftet med upphandlingen är att täcka kommunens fortsatta behov av familjerådgivning. 
Målsättningen är att teckna ett kontrakt på fyra (4) år med en (1) leverantör. 
  
Sektorn för socialtjänst har med hjälp av upphandlingsenheten annonserat en upphandling på 
Tendsign med inbjudan till samtliga intresserade leverantörer att inkomma med anbud. Utöver 
sedvanliga administrativa villkor, krav på leverantör och särskilda kontraktsvillkor har 
obligatoriska krav ställts på tjänsten som syftar till att säkerställa att verksamheten bedrivs 
med god kvalitet och att kunderna ges god rådgivning i enlighet med myndigheten för 
familjerätt och föräldraskapsstöds riktlinjer.  
  
Vid anbudstidens utgång den 4 december 2022 hade ett (1) anbud 
inkommit. 
  
Utvärdering har skett och framgår av bifogad sammanställning. Det 
förmånligaste anbudet som uppfyllt samtliga krav i upphandlingen har 
lämnats av S:t Lukas Göteborg AB. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 2 december 2022 
 Upphandlingsprotokoll 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 8  Dnr 2022KS398 

Förnyad konkurrensutsättning för trygghetslarm och 
larmmottagning  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen tilldelar kontrakt för trygghetslarm och larmmottagning till SOS Alarm 
Sverige Aktiebolag. 
  
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens nuvarande avtal för trygghetslarm och larmmottagning löper ut under 2023 och 
därför behöver ett nytt avtal tecknas.  
  
Syftet med den förnyade konkurrensutsättningen är att täcka kommunens fortsatta behov av 
trygghetslarm samt larmmottagning och att teckna ett kontrakt på 6 år med en (1) leverantör.  
  
Sektorn för socialtjänst har med hjälp av upphandlingsenheten skickat ut en anbudsförfrågan 
till leverantörer listade i Adda Inköpscentrals ramavtal för Trygghetslarm och larmmottagning 
2019. Utöver de villkor som framgår av ramavtalet har obligatoriska krav ställts som syftar till 
att säkerställa att krav på både teknik och tjänster uppfylls så att verksamheten kan bedrivas 
med god kvalitet och att brukarna får god trygghet.  
  
Vid anbudstidens utgång den 13 december 2022 hade ett (1) anbud inkommit.  
  
Utvärdering har skett och framgår av bifogad sammanställning. Det förmånligaste anbudet 
som uppfyllt samtliga krav i upphandlingen har lämnats av SOS Alarm Sverige Aktiebolag.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 2 december 2022 
 Upphandlingsprotokoll 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 15  Dnr 2022KS597 

Kommunstyrelsens delegationsordning samt förvaltningschefens 
vidaredelegation  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen antar Kommunstyrelsens delegationsordning med den ändringen att punkt 
17.3 Beslut om att godkänna extern utförare enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) utgår ur 
delegationsordningen. 
  
Kommunstyrelsen upphäver delegationsordning, antagen av kommunstyrelsen den 7 april 
2022 § 155. 
  
Kommunstyrelsen noterar förvaltningschefens vidaredelegation. 
  
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
  

Reservation 
Peter Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Den 31 mars 2022 § 46 beslutade kommunfullmäktige att fastställa en ny politisk organisation 
i enlighet med förslag från beredningen för demokratifrågor. Vidare gav fullmäktige 
kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på nya styrdokument samt förslag på ändringar 
i befintliga styrdokument med anledning av ny politisk organisation. Som ett led i detta arbete 
har kommunstyrelsen beslutat att lägga fram förslag till kommunfullmäktige med nya 
reglementen för bland annat kommunstyrelsen. Enligt plan ska förslaget till nytt reglemente 
behandlas av kommunfullmäktige på kommande sammanträde den 15 december 2022. 
  
Med anledning av föreslaget reglemente har även kommunstyrelsens delegationsordning setts 
över. Föreslaget reglemente medför bland annat att ansvaret för vissa verksamhetsområden 
förs över till miljö- och bygglovsnämnden samt socialnämnden, vilket innebär att ett antal 
delegationsärenden utgår från kommunstyrelsens delegationsordning. I övrigt föreslås främst 
redaktionella ändringar samt uppdateringar av lagrumshänvisningar och vissa justeringar i 
övrigt. 
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 30 november 2022 
 Kommunstyrelsens delegationsordning samt förvaltningschefens vidaredelegation, 30 

november 2022 
 Kommunstyrelsens delegationsordning samt förvaltningschefens vidaredelegation - 

med markeringar och kommentarer med anledning av ändringsförslag 
 Kommunstyrelsens delegationsordning samt förvaltningschefens vidaredelegation 

antagen av kommunstyrelsen den 7 april 2022, §155 
  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår, med instämmande av Patrik Linde (S), Mikael Johannison (M), 
Håkan Eriksson (KD), Anders Halldén (L), Martin Tengfjord (SP), Marie Strid (MP) och 
Björn Mattson (V), att kommunstyrelsen antar Kommunstyrelsens delegationsordning med 
den ändringen att punkt 17.3 Beslut om att godkänna extern utförare enligt lagen om 
valfrihetssystem (LOV) utgår ur delegationsordningen samt att kommunstyrelsen upphäver 
delegationsordning, antagen av kommunstyrelsen den 7 april 2022 § 155. 
  
Vidare föreslår Per Vorberg att kommunstyrelsen noterar förvaltningschefens 
vidaredelegation. 
  
Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen så 
att följande punkter stryks ur delegationsordningen. 1.11.1; 1.5; 1.6; 5.1; 5.2; 5.3; 9.2; 9.3; 
16.2; 18.1;19.2. 
  

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl. 19:10 - 19:16 
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Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att han kommer att ställa återremiss mot att avgöra ärendet idag. Om 
kommunstyrelsen återremitterar ärendet görs det enligt Peter Arvidssons förslag om 
återremiss. Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag kommer ordföranden fråga 
om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag. 
 
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång.   
  
Återremiss och avgöra ärendet idag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att 
avgöra ärendet idag. 
   
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:   
Ja-röst för att avgöra ärendet idag  
Nej-röst för att återremittera ärendet 
  
Med 11 ja-röster och 2 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att avgöra ärendet idag. Hur var 
och en röstade framgår av omröstningslista 3.    
  
Per Vorbergs förslag 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag och finner att så sker. 
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2023-01-12  

 

Voteringslista: § 15 
Ärende: Kommunstyrelsens delegationsordning samt förvaltningschefens vidaredelegation,  
2022KS597 
 
Omröstningslista 3 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
Mikael Johannison (M), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot X   
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Gun Wågsjö (C), ledamot X   
Robert Langholz (S), ledamot X   
Anders Halldén (L), ledamot X   
Marie Strid (MP), ledamot X   
Bengt Hellgren (SD), ledamot  X  
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Björn Mattsson (V), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Resultat 11 2 0 
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