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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) 
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Anders Halldén (L) 
Marie Strid (MP) 
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Björn Mattsson (V) 
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Ej tjänstgörande ersättare 
Ulf Dermark (KP) 
Kersti Lagergren (M) 
Berit Müllerström (S) 
Per Olov Risman (SD) 
Evalotta Liljenzin (M) 
Roland Jonsson (MP) 
Grim Pedersen (M) 
Sven-Åke Hallgren (V) 
Lena Fredriksson (S) 
Bengt Johansson (M) 
 
Övriga närvarande 
Peter Lönn (kommundirektör) 
Per-Arne Larsson (sektorchef teknik och förvaltningsstöd) 
Oskar Anlend (kommunsekreterare) 
 
Utses att justera 
Patrik Linde 
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Justeringens plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke, 2023-03-09 20:30 

 

Protokollet omfattar §§97-98 

 

 

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 

2023-03-09 

2023-03-10 Datum då anslag 2023-04-03 
  tas ner  

Kansli, arkiv 

 
___________________________________________________ 

Oskar Anlend 
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ÄRENDELISTA 
 

§ 97 Upphandling av entreprenör för ombyggnad av Hulebäcksgymnasiets kök 
§ 98 Upphandling av entreprenör för utökad parkering vid Råda säteri 
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§ 97  Dnr 2022KS642 

Upphandling av entreprenör för ombyggnad av 
Hulebäcksgymnasiets kök  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen tilldelar kontrakt för ombyggnad av Hulebäcksgymnasiets kök till Vitre 
Bygg AB. 
  
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 7 november 2019 § 308 att bygga om Hulebäcksgymnasiets 
kök. Kommunstyrelsen beslutade den 5 december 2019 § 368 att ge startbesked för att utreda, 
planera och projektera ombyggnationen av Hulebäcksgymnasiets kök. 
  
Köket på Hulebäcksgymnasiet byggdes 1995 och var dimensionerat för 1000 elever. Köket är 
i behov av renovering och utökning för att kunna tillaga mat till de ca 1800 elever som idag 
går på skolan. Bland annat behöver ytskikt i köket åtgärdas och utrustning delvis bytas ut. 
  
Ombyggnationen omfattar: 
-  Nytt och större diskrum med ny diskmaskin 
-  Nytt och större frysrum 
-  Nya kylutrymmen 
-  Nya ugnar och varmhållningsskåp 
-  Nya nedkylningsskåp 
-  Ett nytt separat bakrum som möjliggör bakning av bröd 
-  Nya och större förråd 
-  Förbättrad logistik i köket och i serveringen 
- Utökning av utrymme för omklädning så det tillskapas separata utrymmen för kvinnor och 
män 
- Nytt personalrum för måltidsservice personal 
- Nytt fläktrum 
  
Ombyggnationen ska enligt plan påbörjas sommaren 2023 och avslutas våren 2024. Arbetet 
sker i samverkan med gymnasiet för att försöka minimera påverkan på verksamheten. 
Matsalen planeras användas under byggtiden och måltider kommer levereras till gymnasiet. I 
budget finns 20,5 mnkr avsatt för ombyggnationen.  
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Anbudsinbjudan har skett och vid anbudstidens utgång den 8 februari 2023 hade tre (3) anbud 
inkommit. Utvärdering har skett och det förmånligaste anbudet som uppfyllt samtliga krav i 
upphandlingen har lämnats av Vitre Bygg AB Aktiebolag. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 28 februari 2023 
 Upphandlingsprotokoll 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 98  Dnr 2023KS118 

Upphandling av entreprenör för utökad parkering vid Råda säteri  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen tilldelar kontrakt för utökad parkering vid Råda säteri till Älmby Väst AB. 
  
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 19 september 2019 § 121 om en inriktning för Råda säteri. 
Det övergripande målet för inriktningen var att öka områdets attraktionskraft och stärka Råda 
säteri som besöksmål. En ökad attraktionskraft har medfört att fler personer besöker området 
vilket bland annat inneburit att det behövs fler parkeringsplatser. 
  
Fastighetsfunktionen har tillsammans med näringslivsenheten samt sektorn för utbildning, 
kultur och fritid arbetat fram ett förfrågningsunderlag och genomfört ett anbudsförfarande för 
upphandling av entreprenör för att utöka parkeringen vid Råda säteri. För utveckling av Råda 
säteri har 20,5 mnkr budgeterats. Det finns 5,1 mnkr kvar och parkeringen ska finansieras av 
dessa kvarstående medel.  
  
Upphandlingen omfattar: 
- Utökad parkering med ca 137 platser. 
- Belysning vid parkeringsplatsen. 
- Buskar vid parkeringsplatsen. 
- Förberedelse för laddstolpar och kameraövervakning 
  
Arbetet med att utöka parkeringen ska enligt plan påbörjas den 1 april 2023 och avslutas den 
16 juni 2023. 
  
Anbudsinbjudan har skett och vid anbudstidens utgång den 10 februari 2023 hade elva (11) 
anbud inkommit. Utvärdering har skett och det förmånligaste anbudet som uppfyllt samtliga 
krav i upphandlingen har lämnats av Älmby Väst AB. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 28 februari 2023 
 Upphandlingsprotokoll 
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Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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