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Datum 

2016-06-28 
Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2016-06-28 
Datum för anslags 
uppsättande 

2016-06-28 Datum för  
anslags nedtagande  

2016-07-20 

Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet, Rådhuset, Köping 
 

Underskrift  .................................................................  
Christine Frid-Åhlén 
  

Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 11.00 – 11.20 

Beslutande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande 
Roger Eklund (S) v. ordförande 
Andreas Trygg (V) ledamot 
Ola Saaw (M) ledamot 
 

Övriga deltagande Jan Häggkvist ekonomichef 
Christer Nordling teknisk chef 
Kari Anttila fastighetsansvarig 
Kajsa Landström kommunsekreterare 
 
 
 
 
 

 Justerare Andreas Trygg Paragraf  203 
 

Justeringens tid och 
plats 

Köping, Rådhuset, 2016-06-28 

Underskrifter 
 

Sekreterare 

 
 ................................................................  
Kajsa Landström 

 
 

Ordförande 

 
 ................................................................   
Elizabeth Salomonsson 

 
 

Justerande 

 
 ................................................................   
Andreas Trygg 
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Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Ks au § 203 Dnr 2015/750-822 
 
Upphandling av projektering för nybyggnation av badhus och inomhus-
hall, antagande av generalkonsult  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-30 att uppdra till stadskansliet att påbörja 
projektering av en nybyggnation av ett badhus och en inomhushall för idrott enligt 
föreliggande förslag samt att anvisa 28 miljoner kronor för ändamålet med finansiering 
via lån 2016. 
 
Stadskansliet har upphandlat generalkonsult för projektering av en nybyggnation av ett 
badhus och en idrottshall. 
 
Upphandlingen genomfördes genom öppet förfarande enligt Lagen om offentlig 
upphandling, SFS 2007:1091. Vid anbudstidens utgång hade fyra anbud inkommit. 
Inget av anbuden bedömdes kunna antas utifrån de ställda kraven i upphandlingen. 
 
Upphandlingen avbröts och beslut togs om att övergå till förhandlat förfarande utan 
föregående annonsering enligt Lagen om offentlig upphandling, SFS 2007:1091. 
 
Samtlig fyra anbudsgivare inbjöds att delta i det förhandlade förfarandet, med möjlighet 
att inkomma med uppgifter i syfte att erhålla anbud som uppfyller de ställda kraven i 
upphandlingen. 
 
Vid förhandlingstidens utgång hade samtliga fyra anbudgivare inkommit med 
kompletteringar. 
 
Kvalificering och utvärdering av anbuden har genomförts. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar  
 
att anta Liljewall Arkitekter AB som generalkonsult för projektering av en 
nybyggnation av badhus och en idrottshall för en anbudsumma på 22 800 000 kronor 
 
samt att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
 
 
 
 
 
 
Elizabeth Salomonsson Andreas Trygg 
ordförande protokolljusterare 
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