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Sekreterare 
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Ordförande 
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Justerande 
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BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2021-01-07 
Datum för anslags 
uppsättande 

2021-01-08 Datum för anslags 
nedtagande 

2021-02-01

Förvaringsplats för 
protokollet 

Kansli, arkiv 

Underskrift 

Matilda Johansson 

Plats och tid 

Beslutande ledamöter 

Ej tjänstgörande ersättare 

Rådasjön kl. 19:42-19:46, 21:08-21:10 

Per Vorberg (M) (ordförande) 
David Dinsdale (L) (vice ordförande) 
Patrik Linde (S) (2:e vice ordförande) 
Grim Pedersen (M) §§10-11 
Kersti Lagergren (M) §§10-11 
Mikael Johannison (M) 
Ronny Sjöberg (C) §§10-11 
Håkan Eriksson (KD) 
Martin Tengfjord (SP) §§10-11 
Ulla-Karin Johansson (S) §§10-11 
Robert Langholz (S) 
Roland Jonsson (MP) §§10-11 
Peter Arvidsson (SD) §§10-11 
Marie Strid (MP) §37 ersätter Roland Jonsson (MP) 

Rickard Rosengren (M) §§10-11 
Ingemar Lindblom (M) §§10-11 
Bengt Johansson (M) §§10-11 
Hengameh Mokhtari (M) §§10-11 
Anders Halldén (L) §§10-11 
Tony Wahl (C) §§10-11 
Steinar Walsö-Kanstad (KP) §§10-11 
Ulrika Öst (S) §§10-11 
Björn Mattsson (V) §§10-11 
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Marie Strid (MP) §§10-11 
Per Olov Risman (SD) §§10-11 

Övriga närvarande Roger Nordman (M) (adjungerad, kommunfullmäktiges ordförande) 
§§10-11
Peter Lönn (kommundirektör)
Anders Ohlsson (sektorschef samhällsbyggnad) §§10-11
Per-Arne Larsson (sektorschef för teknik och förvaltningsstöd) §§10-11
Bo Ekström (ekonomichef)
Anders Pettersson (personalchef) §§10-11
Birgitta Flärdh (utvecklingschef) §§10-11
Matilda Johansson (kommunsekreterare)
Hanna Henningsson (planeringsledare trafik) §§10-11

Utses att justera Patrik Linde (S) 

Justeringens plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke ,  2021-01-07   21:10 

Protokollet omfattar §§10-11, §37
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ÄRENDELISTA 

§ 10 Yttrande gällande åtgärdsvalsstudie Stråket Kust till kust Göteborg-Borås 
§ 11 Yttrande gällande regeringsuppdrag angående nya stambanor för höghastighetståg 

§ 37 Antagande av leverantör för Tekniska konsulter – Utrednings- och 
projekteringstjänster, gata, väg och mark 
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§ 10        Dnr 2020KS741 

Yttrande gällande åtgärdsvalsstudie Stråket Kust till kust Göteborg-
Borås  

  
Härryda kommun har den 16 november 2020 mottagit en granskningsversion av 
åtgärdsvalsstudie Stråket Kust till kust Göteborg-Borås. Förvaltningen lämnade den 23 
november kommentarer av kunskaps- och förståelsekaraktär. Härryda kommun har enligt 
överenskommelse med Trafikverket också valt att yttra sig kring innehållet i 
åtgärdsvalsstudien inför Trafikverkets ställningstagande i januari/februari 2021. 
 
Syftet med åtgärdsvalsstudien för stråket Göteborg–Borås är att besvara vilken roll det 
befintliga transportsystemet ska spela efter färdigställandet av Götalandsbanan. 
Åtgärdsvalsstudien presenterar tre åtgärdspaket med två deletapper. Den första deletappen 
avser åtgärder på medellång sikt innan Götalandsbanans färdigställande och den andra 
deletappen avser åtgärder på lång sikt där Götalandsbanan trafikeras enligt plan. Det första 
paketet har en kraftigt utökad pendeltågstrafik i stråket, det andra paketet innebär en utökad 
pendeltågstrafik och det tredje paketet har fortsatt fokus på busstrafik i stråket och innebär 
inte någon nämnvärd utökning av pendeltågstrafiken i stråket. 
 
Förvaltningen har tagit fram förslag på yttrande gällande åtgärdsvalsstudie Stråket Kust till 
kust Göteborg-Borås. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 15 december 2020. 
  
Kommunstyrelsens behandling  
  
Yrkanden 
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen antar yttrande från sektorn för samhällsbyggnad 
som eget yttrande till Trafikverket, samt att paragrafen förklaras omedelbart justerad.  
 
Peter Arvidsson (SD) yrkar att kommunstyrelsen avslår yttrande från sektorn för 
samhällsbyggnad som eget yttrande till Trafikverket. 
  
Proposition  
Efter ställd proposition på Per Vorbergs och Peter Arvidssons yrkanden finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla yrkandet.  
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Beslut 

Kommunstyrelsen antar yttrande från sektorn för samhällsbyggnad som eget yttrande till 
Trafikverket. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Mot beslutet reserverar sig Peter Arvidsson (SD), bilaga 1 skriftlig reservation. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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Bilaga 1 till protokollet, kommunstyrelsen 2021-01-07 § 10 

 
Reservation ärende 10 "Yttrande åtgärdsvalsstudie stråket Kust till kust 
Göteborg-Borås" 
 
Avsikten var att skriva en protokollsanteckning men nödgades reservera mig för 
att få vår mening antecknad i protokollet. 
Som lyftes under diskussion och debatt är det många enskilda intressen som kan 
komma att påverkas av planerna Ur Härrydas agenda 2030 ”Syftet är att skapa 
förutsättningar för att alla invånare ska kunna leva ett gott liv nu och i framtiden. 
Det får dock inte ske på bekostnad av någon annans livskvalitet någon 
annanstans.” Det mänskliga perspektivet där eventuell inlösen av enskildas hem 
kan komma att ske i samband med planerna och det har inte tillräckligt belysts i 
remissvaret. 
 
Peter Arvidsson (SD)  
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§ 11        Dnr 2020KS664 

Yttrande gällande regeringsuppdrag angående nya stambanor för 
höghastighetståg  

  
Regeringen lämnade den 25 juni 2020 ett regeringsuppdrag om nya stambanor för 
höghastighetståg till Trafikverket. Uppdraget innebär att redovisa uppdaterade och 
kompletterande uppgifter angående nya stambanor inom en total investeringsram på 205 
miljarder kronor. Uppdraget ska redovisas till regeringen den 28 februari 2021. Under 
november månad genomförde Trafikverket hearings med externa aktörer för att få deras syn 
på utredningsalternativens effekter och konsekvenser. Härryda kommun fick den 1 december 
2020 ta del av ett uppdaterat PM med möjlighet att lämna synpunkter. 
  
Förvaltningen har tagit fram förslag på yttrande gällande Regeringsuppdrag angående nya 
stambanor för höghastighetståg. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 16 december 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen antar yttrande från sektorn för samhällsbyggnad som eget yttrande till 
Trafikverket. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 37        Dnr 2020KS300 

Antagande av leverantör för Tekniska konsulter – Utrednings- och 
projekteringstjänster, gata, väg och mark  

  
Upphandlingen genomförs då befintligt avtal för Tekniska konsulter – Utrednings- och 
projekteringstjänster, gata, väg och mark löpte ut 2020-12-05. Upphandlingen syftar till att 
teckna ramavtal med fyra (4) leverantörer för successiva leveranser under avtalsperioden. 
 
Uppdrag kommer främst bestå av översiktliga tekniska utredningar för gator, vägar samt 
övriga markanläggningar till bland annat förprojektering, översikts- och detaljplaner. Uppdrag 
kan även innefatta detaljprojektering av gator, vägar, torg, VA samt övriga markanläggningar 
med tillhörande kostnadsberäkningar och beskrivningar. 
 
Kompetens som leverantören ska leverera och som efterfrågas är uppdelad i nedan roller. 
Minst en konsult per roll ska kunna erbjudas under hela avtalsperioden. 
  

 Uppdragsansvarig 
 Entreprenadsakkunnig 
 Byggarbetsplatsmiljösamordnare BAS-P 
 Vägprojektör 
 VA-projektör 
 Belysningsprojektör 
 Bro och anläggningskonstruktör/projektör. 
 Geotekniker 
 Landskapsarkitekt 
 Mättekniker 
 Trafiktekniker 
 Miljökonsult/miljöansvarig 

 
Utöver ovan kompetenser kan junior konsult och specialist inom aktuellt teknikområde 
komma att avropas vid behov. Dock är detta inte kompetenser som måste tillhandahållas 
under hela avtalsperioden. 
 
Anbudsinbjudan har skett och leverantörer ska utses. Vid anbudstidens utgång hade 13 anbud 
inkommit.  
 
Från ekonomi- och upphandlingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 13 november 
2020. 
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Beslut 

Kommunstyrelsen utser nedan leverantörer i angiven rangordning som leverantörer för 
Tekniska konsulter – Utrednings- och projekteringstjänster, gata, väg och mark. 
 
1. Atkins Sverige AB med organisationsnummer 556611-6751, 
2. Kreera Samhällsbyggnad Sverige AB med organisationsnummer 556729-4011, 
3. SYSTRA AB med organisationsnummer 556540-0677, 
4. ÅF-Infrastructure AB med organisationsnummer 556185-2103. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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