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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 

2022-03-10 

2022-03-11 Datum då anslag 2022-04-04 
  tas ner  

Kansli, arkiv 

 
___________________________________________________ 

Matilda Johansson 
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§ 86 Antagande av byggentreprenad Landvetter centrum kvarter 2 och 3 
§ 87 Upphandling av entreprenör för omläggning av konstgräsplan Landvetter IP, övre plan 
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§ 86  Dnr 2021KS616 

Antagande av byggentreprenad Landvetter centrum kvarter 2 och 3  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen utser Västkustens Mark & Asfalt AB som entreprenör för Landvetter 
centrum kvarter 2 och 3. 
  
Kommunstyrelsen utser verksamhetschef för trafik som ombud för entreprenaden. Ombudet 
ska tillse att uppdraget fullgörs.  
  
Paragrafaren förklaras omedelbart justerad. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beviljade den 19 november 2020 § 458, startbesked för utbyggnad av 
kvarstående delar av Landvetter centrum kvarter 2 och 3. 
  
Förvaltningen har upprättat förfrågningsunderlag för utbyggnaden av kvarstående delar av 
Landvetter centrum kvarter 2 och 3. 
  
Anbudsinbjudan har skett och 5 anbud inkommit. Utvärdering har skett och förmånligaste 
anbud har lämnats av Västkustens Mark & Asfalt AB. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 24 februari 2022 
 Upphandlingsprotokoll  
 Kommunstyrelsens beslut den 19 november 2020 § 458 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 87  Dnr 2021KS788 

Upphandling av entreprenör för omläggning av konstgräsplan 
Landvetter IP, övre plan  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen tilldelar kontrakt för omläggning av konstgräsplan på Landvetter IP, övre 
plan till Ingeborns Entreprenad AB. 
  
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Sektorn för teknik och förvaltningsstöd har arbetat fram ett förfrågningsunderlag och 
genomfört ett anbudsförfarande för upphandling av omläggning av konstgräsplan på 
Landvetter IP.  
  
Upphandlingen omfattar byte av konstgräsmatta på Landvetter IP, övre planen. Där ska 
ytlagret av konstgräs tas bort och ersätts med ett nytt. Vissa kringliggande ytor kommer också 
att asfalteras för att lättare kunna återanvända befintligt gummigranulat. Denna åtgärd leder 
till att reducera användningsmängd och läckage av de mikoplaster som finns i 
gummigranulatet. I upphandlingsunderlaget har miljökrav ställts gällande entreprenörens 
miljöledningsarbete, mattans tillverkning, gummigranulatet samt att den matta som ska bytas 
ut tas om hand av ett certifierat återvinningsföretag. 
  
I investeringsbudget 2022-2026 finns 7 000 tkr avsatta under 2022 för att byta den övre 
konstgräsplanen vid Landvetter IP, samt bygga om kringliggande ytor för att minska 
spridningen av gummigranulat från idrottsplatsen. Driftskostnaderna inklusive 
kapitaltjänstkostnad beräknas uppgå till ca 850 tkr per år vilket ryms inom budget. 
  
Anbudsinbjudan har skett och vid anbudstidens utgång hade fem (5) anbud inkommit. 
Utvärdering har skett och det förmånligaste anbudet som uppfyllt samtliga krav i 
upphandlingen har lämnats av Ingeborns Entreprenad AB. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 9 februari 2022 
 Upphandlingsprotokoll 
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