
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 
2021-11-18 
 

 

 

Plats och tid Rådasjön kl. 20:00-20:14 
 

Beslutande ledamöter 
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) 
Ronny Sjöberg (C) 
Håkan Eriksson (KD) 
Martin Tengfjord (SP) 
Ulla-Karin Johansson (S) 
Roland Jonsson (MP) 
Peter Arvidsson (SD) 
Kristin Arplöw (S)  ersätter Robert Langholz (S) 
 
Ej tjänstgörande ersättare 
Rickard Rosengren (M) 
Ingemar Lindblom (M) 
Bengt Johansson (M) 
Hengameh Mokhtari (M) 
Anders Halldén (L) 
Steinar Walsö-Kanstad (KP) 
Björn Mattsson (V) 
Marie Strid (MP) 
Per Olov Risman (SD) 
 
Övriga närvarande 
Gunnar Häggström (M) (adjungerad, kommunfullmäktiges 1:e vice 
ordförande) 
Peter Lönn (kommundirektör) 
Anders Ohlsson (sektorschef samhällsbyggnad) §§398-399 
Per-Arne Larsson (sektorschef för teknik och förvaltningsstöd) §400 
Matilda Johansson (kommunsekreterare) 
Tayman Mashid (enhetschef projektledning trafik) §§398-399 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-11-18 
 

 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    
 

Utses att justera 
Roland Jonsson 
 

Justeringens plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke, 2021-11-18 20:14 

 

Protokollet omfattar §§398-400 

 

 

Sekreterare _________________________________________________ 
 Matilda Johansson 
 
Ordförande _________________________________________________ 
 Per Vorberg  
 
Justerande _________________________________________________ 
 Roland Jonsson  
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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 

2021-11-18 

2021-11-19 Datum då anslag 2021-12-13 
  tas ner  

Kansli, arkiv 

 
___________________________________________________ 

Matilda Johansson 

3 / 14



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
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ÄRENDELISTA 
 

§ 398 Antagande av byggentreprenör, Viola Gråstens plats inom Mölnlycke fabriker inom plan, 
etapp 2 

§ 399 Antagande av entreprenör för utbyggnad av Idrottsgatan del 2 
§ 400 Förnyad konkurrensutsättning klienter (datorer) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-11-18 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 398  Dnr 2021KS494 

Antagande av byggentreprenör, Viola Gråstens plats inom 
Mölnlycke fabriker inom plan, etapp 2  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen utser Gatu & Väg Väst AB som entreprenör för Viola Gråstens plats, 
Mölnlycke Fabriker inom plan, etapp 2, delentreprenad 2. 
  
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att prioritera bort åtgärder, enligt Alternativ 2, för 
att projektet ska kunna hållas inom tilldelad budget. 
  
Kommunstyrelsen utser verksamhetschef för trafik som ombud för entreprenaden. Ombudet 
ska tillse att uppdraget fullgörs. 
  
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
  

Reservation 
Patrik Linde (S), Ulla-Karin Johansson (S), Kristin Arplöw (S) och Roland Jonsson (MP) 
reserverar sig mot beslutet skriftligt i bilaga 1. Peter Arvidsson (SD) reserverar sig mot 
beslutet skriftligt i bilaga 2*. 
  
*Rättelse enligt § 36 FL har skett, justerarna korrigerade skrivfel den 22 november 2021 
(inkommen skriftlig reservation saknades i protokollet). Originalprotokoll med signatur 
förvaras på kansli, arkiv. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beviljade den 27 augusti 2020 § 320, startbesked för Mölnlycke fabriker 
inom plan, etapp 2 med samtliga deletapper samt del av Mölnlycke fabriker utanför plan. 
Kommunstyrelsen uppdrog även åt förvaltningen att återkomma för beslut om antagande av 
entreprenör för resterande deletapper. Upphandlingen som genomförts ligger inom 
startbeskedet för ”Mölnlycke fabriker inom plan, etapp 2” där det benämns som 
delentreprenad 2. Den 27 maj 2021 presenterades utformningen av torget för 
kommunstyrelsen. 
  
Upphandlingen omfattar utbyggnad av dagvattenledningar, markbeläggning, planteringsytor, 
trädäck, belysning, konstruktioner och möblemang på Viola Gråstens plats. 
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Anbudsinbjudan har skett och byggentreprenad ska utses. Vid anbudstidens utgång hade fyra 
anbud inkommit. Utvärdering har skett och framgår av bifogad sammanställning. 
Förmånligaste anbud har lämnats av Gatu & Väg Väst AB. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 27 september 2021 
 Upphandlingsprotokoll 
 Kommunstyrelsens beslut den 27 augusti 2020 § 320, startbesked för Mölnlycke 

fabriker inom plan, etapp 2 
 Kartbilaga 

  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Mikael Johannisson (M), David Dinsdale (L), 
Ronny Sjöberg (C), Håkan Eriksson (KD), Martin Tengfjord (SP) och Grim Pedersen (L) att 
kommunstyrelsen, i enlighet med förvaltningens förslag, 
- utser Gatu & Väg Väst AB som entreprenör för Viola Gråstens plats, Mölnlycke Fabriker 
inom plan, etapp 2, delentreprenad 2, 
- uppdrar åt förvaltningen att prioritera bort åtgärder, enligt Alternativ 2, för att projektet ska 
kunna hållas inom tilldelad budget, 
- utser verksamhetschef för trafik som ombud för entreprenaden, ombudet ska tillse att 
uppdraget fullgörs, 
- samt att paragrafaren förklaras omedelbart justerad. 
  
Patrik Linde (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt Per Vorbergs förslag med 
ändringen att kommunstyrelsen beslutar enligt alternativ 3. 
  
Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till 
förvaltningen där Wallenstam AB kontaktas och erbjuds samfinansiera Viola Gråstens Plats 
enligt ursprunglig plan och upphandling, samfinansieringbelopp på det belopp som budget 
beräknas överskridas med. 

 
Beslutsgång   
Ordföranden redovisar att han kommer att ställa återremiss mot att avgöra ärendet idag. Om 
kommunstyrelsen återremitterar ärendet görs det enligt Peter Arvidssons förslag om 
återremiss. Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag kommer ordföranden ställa 
Per Vorbergs och Patrik Lindes förslag mot varandra. 
 
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång.   
 
Återremiss och avgöra ärendet idag 
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Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att 
avgöra ärendet idag. 
   
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:   
Ja-röst för att avgöra ärendet idag  
Nej-röst för att återremittera ärendet 
  
Med 12 ja-röster och 1 nej-röst beslutar kommunstyrelsen att avgöra ärendet idag. Hur var 
och en röstade framgår av omröstningslista 1.    
  
Per Vorbergs och Patrik Lindes förslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Per 
Vorbergs förslag. 
  
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att bifalla Per Vorbergs förslag 
Nej-röst för att bifalla Patrik Lindes förslag 
  
Med 8 ja-röster, 4 nej-röster och 1 avstår, bifaller kommunstyrelsen Per Vorbergs förslag. Hur 
var och en röstade framgår av omröstningslista 2. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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VOTERINGSLISTA 
Kommunstyrelsen 

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-11-18  

 

Voteringslista: § 398 
Ärende: Antagande av byggentreprenör, Viola Gråstens plats inom Mölnlycke fabriker inom 
plan, etapp 2,  2021KS494 
 
Omröstningslista 1 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
David Dinsdale (L), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande X   
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot X   
Roland Jonsson (MP), ledamot X   
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Kristin Arplöw (S), ersättare X   
Resultat 12 1 0 

Omröstningslista 2 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
David Dinsdale (L), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande  X  
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot   X 
Kristin Arplöw (S), ersättare  X  
Resultat 8 4 1 
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Bilaga 1 till protokollet kommunstyrelsen 2021-11-18 § 398 

  

 

Reservation: 
Antagande av byggentreprenör, Viola Gråstens plats inom Mölnlycke 
fabriker inom plan, etapp 2  

 

Härryda kommun har satsat stora pengar på att bygga en arena för innebandy 
på en plats som heter Mölnlycke Fabriker. När det handlar om att bygga en 
arena har man inte sparat på resurser.  

Den nya arenan är som nämnts byggd på en plats som heter Mölnlycke 
Fabriker. En plats där en kvinna har gjort sig känd som en mycket framstående 
designer. Hennes namn är Viola Gråsten och hon har gjort Mölnlycke känt med 
sitt arbete. 

Kommunen har valt att hedra Viola Gråsten med en öppen yta vid Mölnlycke 
Fabriker.  

När man nu väljer att göra besparingar känns det inte som man står upp för 
den idé som tidigare tagits för att hedra Viola Gråsten och hennes gärningar. 
Detta tycker vi är mycket olyckligt. 

Vi tycker att det är viktigt att hedra även framgångsrika kvinnor.  Det känns 
tveksamt om man agerat på samma sätt om det hade gällt en framgångsrik 
manlig idrottare. 

 

Av denna anledning väljer vi att reservera oss mot beslutet: 
 
Socialdemokraterna Miljöpartiet 

genom  genom 

Patrik Linde Roland Jonsson 
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Bilaga 2 till protokollet kommunstyrelsen 2021-11-18 § 398
 
 
Reservation  
Antagande av byggentreprenör, Viola Gråstens plats inom Mölnlycke 
fabriker inom plan, etapp 2, 2021KS494 
 
Att besluta i ärendet utan att ens försöka kontakta Wallenstam AB för att 
söka samfinansiering är anmärkningsvärt. Det rimliga vore att kontakta 
Wallenstam AB då exploateringsbidraget inte täcker Härrydas kostnader 
för projektet Mölnlycke fabriker. 
 
Peter Arvidsson (SD)  
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§ 399  Dnr 2020KS292 

Antagande av entreprenör för utbyggnad av Idrottsgatan del 2  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen utser LPE Sverige AB som entreprenör för utbyggnad av Idrottsgatan del 2 
i Mölnlycke. 
 
Kommunstyrelsen utser verksamhetschef för trafik som ombud för entreprenaden. Ombudet 
ska tillse att uppdraget fullgörs. 
  
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beviljade startbesked för projektet den 6 februari 2020 
§ 37 och uppdrog åt förvaltningen att återkomma för beslut om antagande av entreprenör. 
  
Förvaltningen har upprättat förfrågningsunderlag för utbyggnaden av Idrottsgatan del 2 i 
Mölnlycke. Utbyggnaden är den sista delen av genomförandet för detaljplan för del av 
Hulebäck 1:116 m.fl., Idrottsvägen i Mölnlycke, Härryda kommun. Utbyggnaden avser den 
del av Idrottsgatan runt Bontop-huset. I arbetet ingår utbyggnad av vatten- och 
avloppsledningar, el och fiber, belysning, parkeringsplatser mm. 
  
Anbudsinbjudan för del 2 har skett och entreprenör ska utses. Vid anbudstidens utgång hade 
fyra anbud inkommit. Utvärdering har skett och framgår av bifogad sammanställning. 
Förmånligaste anbud enligt i upphandlingen angivna villkor har lämnats av LPE Sverige AB . 
  
Arbetet planeras att genomföras från vintern 2021 till våren 2023. 
  
Medel för genomförande finns inom ramen för exploateringsbudgeten. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 14 oktober 2021 
 Kommunstyrelsens beslut den 6 februari 2020 § 37 
 Upphandlingsprotokoll 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 400  Dnr 2021KS563 

Förnyad konkurrensutsättning klienter (datorer)  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen tilldelar kontrakt för leverantör avseende klienter (datorer) till Atea Sverige 
AB (556448-0282). 
  
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
  

Avstår från att delta 
Peter Arvidsson (SD) avstår från att delta i beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har gjort en förnyad konkurrensutsättning mot Kammarkollegiets ramavtal 
”Klienter”. 
  
Syftet med avropet är att köpa in datorer för anställda inom Härryda kommun exklusive 
pedagogisk verksamhet. Förnyad konkurrensutsättning för datorer till pedagogisk verksamhet 
har genomförts i ett separat ärende.  
  
Den förnyade konkurrensutsättningen innefattar bärbara och stationära datorer med 
tillhörande tjänster. Förvaltningen avser att ingå ett avtal med en leverantör som kan erbjuda 
ett fullständigt utbud av produkter och tillhörande tjänster från en och samma tillverkare. 
Avtalet ska präglas av ett ömsesidigt samarbete för att kunna möta och tillgodose kommunens 
olika verksamheters behov och önskemål. Under perioden 2018-2021 var inköp för klienter 
(datorer) ca 9 mnkr. Kostnaden ryms inom verksamheternas budgetramar.  
  
Förfrågan skickades till alla sex (6) ramavtalsleverantörer. Vid anbudstidens utgång hade tre 
(3) leverantörer lämnat anbud. Två (2) leverantörer uppfyllde alla skallkrav. Utvärderingen 
har skett enligt principen ekonomiskt mest fördelaktigt pris. Det anbud som har lägst 
anbudspris kommer att antas.  Lägst anbudspris har lämnats av Atea Sverige AB (556448-
0282). 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 20 oktober 2021  
 Upphandlingsprotokoll 
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Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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