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Fredrik Wejrot (trafikchef) 
  
Utses att justera Martin Tengfjord 
  
Justeringens plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke ,  2020-05-29   11:05 
  
Protokollet omfattar §254 
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ÄRENDELISTA 

§ 254 Antagande av entreprenör för utbyggnad av Idrottsgatan m.m. i Mölnlycke 
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§ 254 Dnr 2020KS292

Antagande av entreprenör för utbyggnad av Idrottsgatan m.m. i 
Mölnlycke 

Sektorn för samhällsbyggnad har upprättat förfrågningsunderlag för utbyggnaden av 
Idrottsgatan och Bäckvägen i Mölnlycke. Utbyggnaden är en del av genomförandet för 
detaljplan för del av Hulebäck 1:116 m.fl., Idrottsvägen i Mölnlycke, Härryda kommun. 

Efter att detaljplanen har antagits har namnvårdsgruppen den 20 januari 2020 i samråd med 
sektorn för samhällsbyggnad, kommunstyrelsens ordförande och oppositionsråd bytt namn 
från Idrottsvägen i Mölnlycke till Idrottsgatan. 

I arbetet ingår också utbyggnad av vatten- och avloppsledningar, gång- och cykelväg, fiber, 
fjärrvärme, belysning mm. Idrottsgatan blir en del av Mölnlycke centrums stadsutveckling 
som bl.a. innebär byggnation av ca 200 lägenheter och lokaler för verksamheter. 

Kommunstyrelsen beviljade startbesked för projektet den 6 februari 2020 § 37 och uppdrog åt 
förvaltningen att återkomma för beslut om antagande av entreprenör. 

Anbudsinbjudan för del av utbyggnaden har skett och entreprenör ska utses. Vid anbudstidens 
utgång hade 8 anbud inkommit. Utvärderingen har skett och framgår av bifogad 
sammanställning. Förmånligaste anbud enligt i upphandlingen angivna villkor har lämnats av 
Västmark Entreprenad AB. 

Arbetet planeras att genomföras från sommaren 2020 till våren 2023. Medel för 
genomförande finns inom ramen för exploateringsbudgeten. Den totala utbyggnaden är 
budgeterat till 

Resterande utbyggnad hanteras i ett separat ärende i ett senare skede. 

Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 16 april 2020. 

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkande 
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag 
samt att kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att återkomma med redovisning av 
exploateringskostnader för utbyggnad av Idrottsgatan. 

Proposition 
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Efter ställd proposition på Per Vorbergs yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat bifalla yrkandet. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen utser Västmark Entreprenad AB som entreprenör för del av utbyggnad av 
Idrottsgatan m.m. i Mölnlycke. 
 
Kommunstyrelsen utser verksamhetschef för trafik som ombud för entreprenaden. Ombudet 
ska tillse att uppdraget fullgörs. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att återkomma med redovisning av 
exploateringskostnader för utbyggnad av Idrottsgatan. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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