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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-10-04 

 
Sida 1 

  
 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 
 

Plats och tid Tekniska förrådet Töreboda, 4 oktober 2019, kl. 12.30 – 13.05 

 
Beslutande Sven-Inge Eriksson (KD)  Ordförande 

Erland  Gustavsson (M)  1:e vice ordförande 
Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S)  2:e vice ordförande 
Nils Farken (S)  Ledamot 
 

Övriga deltagare Emil Nordh  Servicechef § 163 
Jan Larsson Parkchef § 164 
Ingalill Lindblad Handläggare § 167 
Thomas Johnsson Projektledare § 167 
Michael Nordin Teknisk chef 
Ewa Sallova Sekreterare 

Justerare Erland Gustavsson 

Justeringens plats och tid Verksamhet teknik efter överenskommelse 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 162-167 

 Ewa Sallova  

Ordförande  
 

 Sven-Inge Eriksson  

Justerande  
 

 Erland Gustavsson  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-10-04 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 
 

 

ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2019-10-04 

Anslagsdatum 2019-10-04 Anslaget tas ner 2019-10-28 

Förvaringsplats för protokollet Verksamhet teknik 
 

Underskrift 

  

 Ewa Sallova  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 162                                                   Dnr 6469  

Godkännande av dagordning 

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner upprättat förslag på dagordning med 
tillägget att ärendet ”Upphandling av "Ombyggnation Centralköket 2019, Mariestad” 
tillkommer.    
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 163                                                   Dnr 2019/00260  

Upphandling vinterväghållning 

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämnden antar följande anbud för genomförande av tjänsten: 

1. Anbud 1 för entreprenadsområde 1 (Fägre, Lagerfors, Moholm)  

2. Anbud 2 för entreprenadsområde 4 (Sjötorp) 

3. Anbud 3 för entreprenadsområde 2 (Älgarås, Slätte) 

4. Anbud 5 för entreprenadsområde 3 (Lyrestad), 6 (Ullervad), 8 (Mariestad, preciserade 
områden), 12-14 samt 16-17 (Mariestad, olika skolområden) 

5. Anbud 6 för entreprenadsområde 5 (Hasslerör), 15 (Marieholmskola), 18 (Ankaret)  

6. Anbud 7 för entreprenadsområde 7 (Lugnås) 

7. Anbud 8 för entreprenadsområde 9 (Tidavad) 

8. Anbud 9 för entreprenadsområde 11 (Sandning med lastbil i preciserade områden) 

 

Ramavtalstiden är 2 år från 1 november 2019.  

Avtalet kan förlängas i ytterligare 2 år.  

Bakgrund 

Verksamhet teknik, gata anläggning, har infordrat anbud för ramavtal gällande 
vinterväghållning. Ramavtalet omfattar jour, snöröjning/sandning för 18 
entreprenadsområden inom verksamhets tekniks geografiska område. 

En entreprenör skulle antas för ett entreprenadsområde.   

Nio anbud har inkommit. Inget anbud har kommit för området 10 Torsö. 

Efter kvalificering av anbudsgivare har utvärdering av inkomna anbud genomförts med 
hänsyn till kriteriet pris för offererade tjänster.  

Underlag för beslut 

Bilaga 1, Upphandlingsrapport. 

Tjänsteskrivelse upprättad av upphandlare Irina Kitaeva 2019-10-02, Ramavtal 
”Vinterväghållning” Antagande av entreprenör.  

Expedierats till: 
Upphandlare Irina Kitaeva 
Servicechef Emil Nordh 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 164                                                   Dnr 2019/00261  

Upphandling av vågdämpande ponton samt flytbrygga, 
Mariestad 

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämnden antar anbud enligt följande: 

 anbudsgivare nr 2, enligt numrering i bifogad sammanställning, antas för  leverans av 
flytbrygga till inre hamnen.  

 samma anbudsgivare (nr 2) antas för leverans av vågdämpande ponton till yttre 
hamnen om det blir aktuellt med en sådan anskaffning innan 2020-04-01.  

Bakgrund 

Verksamhet teknik, avdelning VA/Gata har, i samråd med upphandlingsenheten, 
genomfört en upphandling avseende leverans av en vågdämpande ponton för placering i 
yttre hamnen samt en längsgående flytbrygga (båtbrygga) för placering i inre hamnen.  

Under anbudsprövningen har framkommit att det, i ett första skede, endast kan bli aktuellt 
att köpa den längsgående flytbryggan till inre hamnen. Inköp av den vågdämpande 
pontonbryggan kan komma att utebli helt, alternativt kan den bli aktuell att köpa in i ett 
senare skede. 

I det fall ett inköp av vågdämpande ponton blir aktuellt före den 1 april 2020 är 
målsättningen att beställning genomförs i enlighet med anbudsprövningens resultat i denna 
upphandling. Om inköp av pontonbryggan senareläggs ytterligare kommer en ny 
upphandling att göras för denna del.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av upphandlare Camilla Sundler 2019-10-03, Upphandling 
av vågdämpande ponton samt flytbrygga.  

Upphandlingsprotokoll 

Anbudsprövning 

 

Expedierats till: 
Upphandlare Camilla Sundler 
Parkchef Jan Larsson 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 165                                                   Dnr 2019/00019  

Aktuell information och frågor 

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott tar inte upp någon aktuell information och frågor 
vid dagens sammanträdet.      
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 166                                                   Dnr 2019/00017  

Uppdrag till tekniske chefen 

  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet ger inga uppdrag till tekniske chefen vid dagens sammanträde.       

 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-10-04 

Sida 8 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 167                                                   Dnr 2019/00151  

Upphandling av "Ombyggnation Centralköket 2019, Mariestad 

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott antar anbudsgivare 1, för nybyggnad av matsal och om- 
och tillbyggnad av befintligt Centralkök i Mariestad 

Ovanstående beslut gäller under förutsättning att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att ge igångsättningstillstånd till projektet 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen har i beslut Ks § 196, 2018-11-12, beslutat om projektering av en 
ombyggnad av centralköket samt Tunaholmsskolans och Vadsbogymnasiets matsalar i 
enlighet med den upprättade förstudien. 

Kostnader för ombyggnationen av centralköket och övriga två matsalar finns budgeterade i 
antagen investeringsbudget för åren 2019-2021. 

Fastighetsavdelningen har genomfört projekteringen tillsammans med företrädare för 
verksamheten och därefter genomfört en upphandling. 

Upphandlingen omfattar i korthet att upphandla en totalentreprenör som ska utföra;  

 En invändig ombyggnad av köket  med en kapacitet på 1400 portioner per dag samt en 
serveringsdel och en liten matsal.  

 En tillbyggnad bestående av en matsal med plats för 450 personer samt 
entréfunktioner. 

 En ombyggnad av Tunaholmsskolan där ett RWC flyttas för att få till en ny entré mot 
den nya matsalsbyggnaden. 
 

Upphandlingen har varit annonserad under tiden 2019-06-11 – 2019-09-11. Efter 
anbudstidens utgång har 4 anbud inkommit. Bifogad sammanställning över inkomna 
anbud visar att anbudsgivare 1 har lämnat det anbud som är det ekonomiskt mest 
fördelaktiga för kommunen med hänsyn tagit till lägst pris. 

Den föreslagna anbudsgivarens anbud ryms inom de medel som avsatts för 
ombyggnationen. I upphandlingen har anbudsgivare getts möjlighet till att lämna pris på 
option för solpaneler på nybyggd matsal. Optionen ska ses som en möjlighet att kunna 
ingå i byggnationen.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av projektledare Thomas Johnsson och handläggare Ingalill 
Lindblad 2019-09-30, Antagande av entreprenör – Nybyggnad av matsal och om- och 
tillbyggnad av befintligt Centralkök i Mariestad.  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 167 (forts.)                                                 Dnr 2019/00151  

 
Bilaga sammanställning av inkomna anbud.  

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 
Handläggare Ingalill Lindblad 
Projektledare Thomas Johnsson 

 


