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Ej tjänstgörande ersättare 

Rådasjön kl. 17:05-17:20 

Per Vorberg (M) (ordförande) 
David Dinsdale (L) (vice ordförande) 
Patrik Linde (S) (2:e vice ordförande) 
Grim Pedersen (M) 
Kersti Lagergren (M) 
Mikael Johannison (M) 
Håkan Eriksson (KD) 
Martin Tengfjord (SP) 
Robert Langholz (S) 
Roland Jonsson (MP) 
Leo Welter (SD) 
Rickard Rosengren (M)  ersätter Ronny Sjöberg (C) 
Ulrika Öst (S)  ersätter Ulla-Karin Johansson (S) 

Bengt Johansson (M) 
Hengameh Mokhtari (M) 
Anders Halldén (L) 
Steinar Walsö-Kanstad (KP)
Wiwiann Niklasson (S) 
Åsa Garberg (V) 
Marie Strid (MP) 
Boris Leimar (SD) 
Anders Johansson (SD) 
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Övriga närvarande 

Utses att justera 

Justeringens plats och tid 

Roger Nordman (M) (adjungerad, kommunfullmäktiges ordförande) 
Peter Lönn (kommundirektör) 
Anders Ohlsson (sektorschef samhällsbyggnad) 
Per-Arne Larsson (sektorschef för teknik och förvaltningsstöd) 
Bo Ekström (ekonomichef) 
Anders Pettersson (personalchef) 
Birgitta Flärdh (utvecklingschef) 
Matilda Johansson (kommunsekreterare) 
Fredrik Wejrot (trafikchef) 
Henrik Yngve (processledare trafik) §40 
Lovisa Gustafsson (projektledare trafik) §40 

Patrik Linde 

Kommunhuset i Mölnlycke ,  2020-02-06    17:20

Protokollet omfattar §§38-41
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ÄRENDELISTA 

§ 38 Förnyad konkurrensutsättning för tillfälliga föreningslokaler i Mölnlycke 
§ 39 Antagande av leverantör/er för tillfälligt boende 
§ 40 Antagande av entreprenör avseende byggnation Mölnlycke dagvattenpark etapp 1 
§ 41 Godkännande av förlikningsavtal för skadeståndsanspråk gällande glasarbeten 
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§ 38        Dnr 2019KS806 

Förnyad konkurrensutsättning för tillfälliga föreningslokaler i Mölnlycke  

  
Sektorn för samhällsbyggnad ska genomföra exploateringsprojektet Idrottsvägen i Mölnlycke. 
För att kunna genomföra projektet krävs rivning av föreningslokaler intill 
Idrottsvägen/Mölnlycke IP. Fastighetsfunktionen har fått i uppdrag att uppföra en ny 
permanent byggnad för föreningslokaler intill Mölnlycke IP. Denna byggnad planeras stå klar 
hösten 2021. I väntan på permanent byggnad planeras uppförande och hyra av tillfälliga 
föreningslokaler, med placering på Långenäsparkeringen. Etablering/montage planeras starta i 
maj 2020 och inflyttning planeras till juni 2020. 
 
Kostnad för tillfälliga föreningslokaler ska tas inom ramen för exploateringsprojektet 
Idrottsvägen. I exploateringsbudgeten finns 6000 tkr avsatt för hyra av tillfälliga 
föreningslokaler. 
 
Den förnyade konkurrensutsättningen mot SKL Kommentus ramavtal för hyresmoduler 2018 
avser etablering, avetablering och hyra av tillfälliga föreningslokaler. Hyrestid är 12 månader, 
med möjlighet till förlängning med tre månader i taget samt uppsägningstid om 3 månader. 
 
Vid anbudstidens utgång hade två (2) leverantörer lämnat anbud. Utvärdering har skett och 
lägst pris har lämnats av Adapteo AB.  
 
Sektorn för teknik och förvaltningsstöd har tillsammans med sektorn för utbildning och kultur 
(föreningsservice) arbetat fram funktionsprogram och ritningar för lokalerna. Samråd har skett 
med berörda idrottsföreningar. 
 
Från sektorn för teknik och förvaltningsstöd föreligger skrivelse daterad den 24 januari 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen tilldelar kontrakt för leverantör avseende tillfälliga föreningslokaler i 
Mölnlycke till Adapteo AB. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 

---------------------- 
 

Paragrafen är justerad 
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§ 39        Dnr 2019KS654 

Antagande av leverantör/er för tillfälligt boende  

  
Upphandlingsenheten genomför en ramavtalsupphandling av tillfälligt boende på uppdrag av 
sektorn för socialtjänst. Upphandlingen genomförs då befintligt avtal för tillfälligt boende 
löper ut 2020-03-31. 
 
Upphandlingen syftar till att teckna ramavtal med leverantör/er som kan tillhandahålla 
boendeplatser avsedda som tillfälligt boende för nyanlända. Målgruppen består främst av 
barnfamiljer men även placering av par och ensamstående kan förekomma. Boendeform som 
kommer efterfrågas är boende med eller utan självhushåll som är beläget inom kommunens 
gränser. Främst efterfrågas familjerum. Syftet med boendeplatserna är att de ska täcka 
boendebehovet som inte tillgodoses på annat sätt. Kommunen garanterar ersättning för 20 så 
kallade garantiplatser. Övriga platser kan behövas och beställs vid behov. Utöver 
garantiplatserna förbinder sig inte kommunen till beställningar av viss omfattning. 
 
Anbudsinbjudan har skett och leverantör ska utses. Vid anbudstidens utgång hade ett (1) 
anbud inkommit. Information om anbudsprövning och utvärdering finns 
i upphandlingsprotokoll, bifogat tjänsteskrivelsen. 
 
Från ekonomi- och upphandlingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 2 januari 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen utser Braboende i Hindås AB, med organisations nummer 559055-2286, 
som leverantör för tillfälligt boende. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 

---------------------- 
 

Paragrafen är justerad 
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§ 40        Dnr 2019KS843 

Antagande av entreprenör avseende byggnation Mölnlycke 
dagvattenpark etapp 1  

  
Kommunstyrelsen beviljade den 21 november 2019 § 327 startbesked för investeringsprojekt 
kopplade till Mölnlycke dagvattenpark avseende etapp 1. Projektet avser kapacitetsökning av 
Mölndalsån genom breddning och fördjupning av ån. Utmed Säterivägen ska tre dammar 
anläggas för att möjliggöra rening av dagvattnet innan det når ut till Rådasjön samt utgöra 
katastrofskydd vid utsläpp av spillvatten. 
 
Sektorn för samhällsbyggnad har upprättat förfrågningsunderlag. Entreprenaden kommer att 
bestå av muddring av Mölndalsån samt tre dagvattendammar. En större dagvattenledning som 
ingår i startbesked för etapp 1 har lyfts ur denna upphandling på grund av att ytterligare 
projektering krävs innan byggnation. 
 
Under arbetet med upphandlingen har det framkommit att det är tekniskt fördelaktigt att 
utföra rivning och återbyggnation av Hulebäcksbron i samma skede. Av den anledningen har 
rivning och uppbyggnad av bron, inklusive projektering, tagits med som en option i 
upphandlingen.  En option innebär att det är möjligt att göra en tilläggsbeställning inom 
ramen för denna upphandling under förutsättning att kommunstyrelsen beviljar startbesked för 
Mölnlycke dagvattenpark etapp 2. 
 
Anbudsinbjudan har skett och en entreprenör ska utses. Vid anbudstidens utgång hade 4 
anbud inkommit. Utvärdering har skett och framgår av sammanställning, bifogad 
tjänsteskrivelsen. Förmånligaste anbud enligt i upphandlingen angivna villkor har lämnats av 
Skanska Sverige AB. 
 
Arbetet planeras att genomföras från våren 2020 till vintern 2021. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 29 januari 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen utser Skanska Sverige AB som entreprenör för Mölnlycke dagvattenpark 
etapp 1. 
 
Kommunstyrelsen utser verksamhetschef för trafik som ombud för entreprenaden. Ombudet 
ska tillse att uppdraget fullgörs. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
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---------------------- 
 

Paragrafen är justerad 
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§ 41        Dnr 2020KS31 

Godkännande av förlikningsavtal för skadeståndsanspråk gällande 
glasarbeten  

  
Under tidsperioden den 21 juni 2011–17 januari 2017 har det förelegat ett ramavtal avseende 
glasarbeten mellan Anders Marieholms Glas AB (AMG) och Härryda kommun. 
 
Den 7 maj 2018 ansökte AMG om stämning vid Göteborgs tingsrätt mot kommunen (mål nr 
T 6572-18). Som grund för stämningsansökan uppgav AMG att kommunen agerat på ett sätt 
som utgör avtalsbrott och yrkade att kommunen skulle utge skadestånd till bolaget med ett 
justerat belopp om 1 223 076 kr jämte ränta. 
 
Inför planerad huvudförhandling i målet mellan AMG och kommunen höll Göteborgs 
tingsrätt ett förlikningssammanträde mellan parterna den 15 januari 2020. Vid sammanträdet 
träffade parterna en överenskommelse om förlikning. Överenskommelsen innebär att 
kommunen ska betala ett skadestånd om 400 000 kr till AMG. Överenskommelsen är giltig 
under förutsättning att den godkänns av kommunstyrelsen. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 16 januari 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner överenskommelse om förlikning mellan Anders Marieholms 
Glas AB och Härryda kommun, undertecknad den 15 januari 2020. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 

---------------------- 
 

Paragrafen är justerad 
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