
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-02-10 

Plats och tid Rådasjön kl. 17:15-17:23 

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) 
Håkan Eriksson (KD) 
Martin Tengfjord (SP) 
Ulla-Karin Johansson (S) 
Robert Langholz (S) 
Roland Jonsson (MP) 
Peter Arvidsson (SD) 
Tony Wahl (C)  ersätter Ronny Sjöberg (C) 

Ej tjänstgörande ersättare 
Rickard Rosengren (M) 
Bengt Johansson (M) 
Hengameh Mokhtari (M) 
Anders Halldén (L) 
Steinar Walsö-Kanstad (KP) 
Marie Strid (MP) 
Per Olov Risman (SD) 

Övriga närvarande 
Gunnar Häggström (M) (adjungerad, kommunfullmäktiges 1:e vice 
ordförande) 
Peter Lönn (kommundirektör) 
Matilda Johansson (kommunsekreterare) 
Fredrik Wejrot (verksamhetschef trafik) 

Utses att justera 
Patrik Linde 
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Justeringens plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke, 2022-02-10 17:24 

 

Protokollet omfattar §§38-39 

 

 

Sekreterare _________________________________________________ 
 Matilda Johansson 
 
Ordförande _________________________________________________ 
 Per Vorberg  
 
Justerande _________________________________________________ 
 Patrik Linde  
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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 

2022-02-10 

2022-02-11 Datum då anslag 2022-03-07 
  tas ner  

Kansli, arkiv 

 
___________________________________________________ 

Matilda Johansson 
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ÄRENDELISTA 
 

§ 38 Antagande av byggentreprenad för ombyggnad av GC-väg längs Musikvägen 
§ 39 Antagande av leverantör för ramavtal mindre entreprenader 
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§ 38  Dnr 2021KS749 

Antagande av byggentreprenad för ombyggnad av GC-väg längs 
Musikvägen  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen utser Markbygg Anläggning Väst AB som entreprenör för ombyggnad av 
GC-väg längs Musikvägen.  
  
Kommunstyrelsen utser verksamhetschef för trafik som ombud för entreprenaden. Ombudet 
ska tillse att uppdraget fullgörs. 
  
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beviljade den 6 februari 2020 § 48, startbesked av investeringsprojekt 
Musikvägen säkrare passager och felande gång- och cykellänkar. Upphandlingen omfattar 
utbyggnad av gång- och cykelväg längs Musikvägen mellan Violinvägen och Marmorvägen. 
Arbetet innefattar även ombyggnation busshållplats vid Fagottvägen och nybyggnation av två 
stycken gång- och cykelpassager vid Tubavägen samt Flöjtvägen. För att få plats med de två 
passagerna kommer även Musikvägen breddas vid passagerna. 
  
Anbudsinbjudan har skett och byggentreprenad ska utses. Vid anbudstidens utgång hade 12 
anbud inkommit. Utvärdering har skett och förmånligaste anbud har lämnats av Markbygg 
Anläggning Väst AB. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 28 januari 2022 
 Upphandlingsprotokoll 
 Kommunstyrelsens beslut den 6 februari 2020 § 48 
 Lägeskarta  

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 39  Dnr 2021KS314 

Antagande av leverantör för ramavtal mindre entreprenader  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen tilldelar kontrakt avseende ramavtal Mindre entreprenader till 
leverantörerna i följande rangordning: 
  
1. Peab Anläggning AB 
2. LJ Mark & Anläggningar AB 
3. Markbygg Anläggning Väst AB 
4. Br.Sandhs entreprenad AB 
  
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Sektorn för samhällsbyggnad har upprättat upphandlingsdokument och genomfört ett 
anbudsförfarande för ramavtal gällande mindre entreprenader avseende markarbeten för gata, 
park, torg m.m. 
  
Upphandlingen avser mindre entreprenader upp till 40 prisbasbelopp. Entreprenaderna 
kommer att bestå av markarbeten för gata, park, torg m.m. Ramavtalet avses användas av 
sektorn för samhällsbyggnad samt fastighetsfunktionen. Det finns även en möjlighet för 
Härryda energi AB att avropa från ramavtalet. Ramavtalet avses tecknas med upp till fyra 
leverantörer. Ramavtalet tecknas på ett år med ensidig möjlighet till förlängning för 
kommunen i ytterligare tre år, ett år i taget. 
  
Anbudsinbjudan har skett och leverantörer ska utses. Vid anbudstidens utgång hade 7 anbud 
inkommit. 
  
Uppskattningsvis bedöms avrop på cirka 10 miljoner kronor årligen kunna bli aktuella inom 
ramavtalet. Fördelning av uppdrag kommer att ske enligt rangordning. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 28 januari 2022 
 Upphandlingsprotokoll 

 

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