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Plats och tid: Samhällbyggnadssektorns sammanträdesrum 
2022-07-08 kl. 8:30-9:24 

Beslutande: Hans Johansson (C) ordförande 
Håkan Karlsson (S) vice ordförande 
Christer Eriksson (M) ersätter August 
Louthander (M) 2:e vice ordförande 
Andreas Bertilsson (S) 
Horst Bodinger (S) 
Fredrik Bäcke (C) ersätter Michael Arvidsson 
(C) 
Daniel Ericgörs (KD) ersätter Jerk Engvall (M)   
Bo Floresjö (S) ersätter Berith Lindgren (S) 
Dean Ulvbacke (SD) 

Ej tjänstgörande ersättare: Lena Stigsdotter (V) 
Magnus Gabrielsson (MP) 
 

Övriga deltagare: Veronica Carlsson, tf Sektorschef 
Helene Hedin, sekreterare 
Liv Almstedt, VA-chef § 67-68 
 

Utses att justera: Håkan Karlsson 

Justeringens plats och tid: Direktjustering 

Paragrafer: § 67-69 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  Ordförande 

   

Helene Hedin  Hans Johansson 

Justerande    

   

Håkan Karlsson   

 

 

Anslag/bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
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Organ: Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2022-07-08 

Datum för anslags uppsättande: 2022-07-13 

Datum för anslags nedtagande:  2022-08-04 

Förvaringsplats för protokollet: Samhällsbyggnadssektorn 
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SBN § 67 Tilldelningsbeslut: utförandeentreprenad 
Sjöledning Silvberg 
SBN2022/0207 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt lagen om offentlig upphandling 12 kap. 12 
§ tilldela Stockholms Vattenentreprenad AB (556253-5467) som entreprenör för 
utförande av en sjöledning i Stora och Lilla Ulvsjön, Silvberg.  

__________ 

Ärendebeskrivning 

Ett nytt VA-ledningsnät mellan Ulvshyttan- Skenshyttan- Grängshammar ska byggas 
under 2022 och 2023, med driftsättning under hösten 2023.  

Investeringsmedel finns avsatta i den beslutade investeringsbudgeten. Inkomna anbud 
ligger i nivå med den tidiga kalkylen för projektet.   

Arbeten med att lägga ledningar på botten av Ulvsjöarna ska påbörjas efter 
båtsäsongen 2022, och planeras att vara färdiga till årsskiftet 22/23. Under 2023 
kommer arbeten med landdelar och byggnation av ny pumpstation att ske.  

Denna entreprenad är en utförandeentreprenad och handlar om läggning av VA-
ledning på sjöbotten i Stora och Lilla Ulvsjön. Säters kommun tillhandahåller rör- 
material och vikter.  

Antagen leverantör har lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med hänsyn 
till bästa pris, vilket i enlighet med upphandlingsdokumenten är det anbud som 
kommer att antas. 
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SBN § 68 Bemyndiga sektorchef att underteckna 
avtal 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar bemyndiga sektorchef att för nämndens räkning 
skriva under avtal med utsedd entreprenör i enlighet med tilldelningsbeslut av 
Sjöledning Silvberg. 

__________ 
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SBN § 69 Verksamhetsinformation: 
Budgetuppföljning maj 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar tacka för informationen. 

__________ 
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