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Sekreterare _________________________________________________ 
 Matilda Johansson 
 
Ordförande _________________________________________________ 
 Per Vorberg (M)  
 
Justerande _________________________________________________ 
 Patrik Linde (S)  
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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 

2021-06-10 

2021-06-11 Datum då anslag 2021-07-05 
  tas ner  

Kansli, arkiv 

 
___________________________________________________ 

Matilda Johansson 
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ÄRENDELISTA 
 

§ 256 Återremitterat ärende: Antagande av entreprenör för vinterväghållning i Härryda kommun 
§ 257 Antagande av leverantör av bostad med särskild service, gruppbostaden Östra backa 
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§ 256  Dnr 2021KS96 

Återremitterat ärende: Antagande av entreprenör för 
vinterväghållning i Härryda kommun  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen tilldelar kontrakt avseende ramavtal för vinterväghållning till 
leverantörerna: 
LPE Sverige AB för områdena Mölnlycke och Landvetter. 
Letf AB för områden Härryda, Hindås, Hällingsjö och Rävlanda.  
  
Kommunstyrelsen tilldelar kontrakt avseende ramavtal för uppdraget avseende saltvägar i 
Mölnlycke och Landvetter till LPE Sverige AB. 
  
Paragrafen justeras omedelbart. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet till förvaltningen den 27 maj 2021 § 244 för att 
förtydliga förslaget till beslut om tilldelning. Förvaltningen har formulerat om förslaget till 
beslut så att det tydligare framgår vilka områden som avses. 
  
Sektorn för samhällsbyggnad har upprättat upphandlingsdokument och genomfört ett 
anbudsförfarande för ramavtal gällande vinterväghållning i Härryda kommun. Upphandlingen 
avser vinterväghållning i form av snöplogning och halkbekämpning med flis i kommunens 
orter samt ett uppdrag som även omfattar saltning. Upphandlingen avser områdena 
Mölnlycke, Landvetter, Härryda, Hindås, Hällingsjö, Rävlanda samt ett saltuppdrag i 
Mölnlycke och Landvetter. Nuvarande avtal löper ut den 15 september 2021. 
  
Anbudsinbjudan har skett och entreprenör ska utses. Vid anbudstidens utgång hade tre anbud 
inkommit. Utvärdering har skett och framgår av separat upphandlingsprotokoll. För 
vinterväghållningen har lägst pris lämnats av LPE Sverige AB för område Mölnlycke samt 
område Landvetter och av Letf AB avseende områdena Härryda, Hindås, Hällingsjö samt 
Rävlanda. Avseende Saltuppdrag Mölnlycke och Landvetter har lägsta pris lämnats av LPE 
Sverige AB. 
  
Avtalstiden är fyra år med möjlighet för kommunen att säga upp avtalet med sex månaders 
uppsägningstid efter två år. Den ekonomiska omfattningen är i stor utsträckning 
väderberoende, men bedöms vara cirka 3 miljoner kronor per år inom detta ramavtal. 
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 28 maj 2021 
 Upphandlingsprotokoll 
 Kommunstyrelsens beslut den 27 maj 2021 § 244 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 257  Dnr 2021KS264 

Antagande av leverantör av bostad med särskild service, 
gruppbostaden Östra backa  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen tilldelar kontrakt för drift av gruppbostaden Östra backa till Attendo LSS 
AB. 
  
Paragrafen justeras omedelbart. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 9 januari 2017 § 11 att driften av gruppbostaden Östra backa 
ska upphandlas. En upphandling genomfördes och den 25 september 2017 tilldelades Humana 
LSS Sverige AB kontrakt och avtal tecknades. Då avtalet med Humana LSS Sverige AB löper 
ut den 28 februari 2022 har förvaltningen genomfört en ny upphandling. 
  
En anbudsinbjudan har genomförts och 2 anbud har inkommit. Attendo LSS AB uppfyller i 
sitt anbud samtliga obligatoriska krav och har lämnat det mest ekonomiskt fördelaktiga 
anbudet, om 425 955 kr per månad. Förvaltningen bedömer att Attendo LSS AB ska tilldelas 
kontraktet för driften av Östra backas gruppbostad. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 19 maj 2021 
 Kommunstyrelsens beslut 9 januari 2017 § 11 
 Upphandlingsprotokoll Östra backa 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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