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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum
2018-11-27

Paragrafer
336-337

 Plats och tid Stadshuset, kommunchefens rum, klockan 09:30-09:50
 Beslutande ledamöter Staffan Larsson, ordförande (C)

Ilko Corkovic (S)
Marcel van Luijn, tjg ersättare (M)

 Övriga närvarande Marie-Louise Johansson, sekreterare
Jens Odevall, kommunchef
Maria Drott, fastighetsstrateg § 337
Lars-Gunnar Fagerberg, ekonomi- och fastighetschef § 337

 Justerare Marcel van Luijn

 Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2018-12-04

 Underskrifter
Sekreterare ……………………………………………………………………………………………...

Marie-Louise Johansson

Ordförande ……………………………………………………………………………………………...
Staffan Larsson

Justerare ………………………………………………………………………………………………
Marcel van Luijn

ANSLAGSBEVIS
Protokollet anslås
Datum då anslaget sätts upp 2018-12-04 Datum då anslaget tas ned 2018-12-28

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret





Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2018-11-27 336

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 336 Dnr 2018/236 660 KS

Tilldelningsbeslut; Om-/till-/nybyggnation förskola Skogsbrynet, 
förskolemodul

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att tilldela anbudsgivare 1 som uppfyller de för upphandlingen ställda krav 

för hyr/köp avtal till lägst angivna pris.

att föreslå kommunstyrelsen anvisa projektet 3 000 000 kronor ur investe-
ringsbudget 2019, för etablering, serviceanslutningar, förråd och försko-
lans utemiljö.

att föreslå kommunstyrelsen anvisa 500 000 kronor till utbildningsförvalt-
ningen för inköp av inventarier.

att föreslå kommunstyrelsen uppdra åt Borgholm Energi planera försko-
lans anslutning för fjärrvärme, el, och VA.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen godkände 2018-11-27 § 193 start av upphandling och 
framtagna ska-krav för förskolemodul.

Upphandling har nu genomförts. Anbudsförfrågan har annonserats på Visma 
TendSign och anbudstiden har varit från 2018-10-31till 2018-11-21. Vid an-
budstidens utgång har tre anbud inkommit varav två kvalificerade sig för ut-
värdering genom att ska-kraven uppfylls. Inkomna anbud gäller förfrågan om 
hyreskostnad per år samt resterande kostnad vid köp år 4 och med option på 
köp år 1.

Beslutsunderlag
Upphandlingen avser hyra av modulbyggnad förskola för fyra avdelningar, 
med möjlighet till köp.

Anbudsgivare 1: Hyreskostnad per år 1-3: 3 662 500 kronor + 1 505 000 kro-
nor vid köp år 4. Total kostnad: 12 492 500 kronor

Anbudsgivare 2: Hyreskostnad per år 1-3: 5 372 000 kronor + 2 671 200 kro-
nor vid köp år 4. Total kostnad: 18 787 200 kronor

Upphandlingens förutsättningar

Upphandlingen har genomförts som förenklad upphandling enligt lagen 
(2016:1145) om offentlig upphandling (LOU)
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Förutsättningar för upphandlingens genomförande; Beställaren förbehåller 
sig rätten att avbryta upphandlingen av entreprenaden eller reducera omfatt-
ningen av entreprenaden i upphandlingen om nödvändiga myndighets- eller 
politiska beslut inte kommer till stånd.

Anbuden är giltiga till och med 2019-04-30.

Dagens sammanträde
Yrkanden
Ilko Corkovic (S) yrkar bifall till förslaget. 

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut

Reservation
Marcel van Luijn (M) (BILAGA 1)

Skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
Borgholm Energi

______________
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§ 337 Dnr 2018/247 312 KS

Remiss;  Förslag Kategorisering cykelnät

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott avger följande synpunkter:
Borgholms kommun ser positivt på en heltäckande kategorisering av cykelnätet som 
kan leda till en samordnad planering av cykelnätet och i förlängningen även till ett 
bättre underhåll. Idag är cykelnätet registrerat i NVDB som Lokalt cykelstråk. En 
uppdelning gör det tydligare för användaren och ställer samtidigt högre krav på väg-
hållaren.

Ärendebeskrivning
Trafikverket inbjuder i remiss 2018-10-23  kommunen att lämna synpunkter på fram-
tagen förslag till kategorisring av cykelnätet senast 2018-11-30.

Syftet med förslaget är att tydligare kunna beskriva standard för utformning, under-
håll och konstruktion för cykelvägar samt deras användning. I förlängningen leder 
det till att gemensamma och differentierade underhålls- och utformningskrav kan tas 
fram. Kategoriseringen innebär att två nya företeelsetyper införs i den Nationella 
vägdatabasen (NVDB), Cykelstråk och Turismcykelled. Cykelstråken kommer att 
delas in i fyra underkategorier, Regionalt cykelstråk, Huvudcykelstråk, Lokalt cykel-
stråk och Sommarcykelstråk. Den befintliga C-cykelled ska tas bort. Tanken med 
förslaget är att varje väghållare ska peka ut och registrera Regional cykelstråk, Hu-
vudcykelstråk samt Sommarscykelstråk.

Beslutsunderlag
Remiss
Tjänsteskrivelse

Skickas till
Trafikverket

______________



 

 BILAGA 1 KSAU 2018-11-27 § 336 

 

SKRIFTLIG RESERVATION 

Ärende 1, Tilldelningsbeslut förskola Skogsbrynet 
 

Jag reserverar mig mot tilldelningsbeslutet om upphandling av en modylbyggd förskola. 

Anbudsgivarens bud ligger klart över det som kommunstyrelsen vid sammanträdet 

2018-10-30 fick som uppskattad kostnad för denna lösning. Dessutom är inte 

rivningskostnaden för den gamla fastigheten inkluderad i kalkylen. 

Sedan en tid tillbaka kom vi i Borgholms kommun överens om att beslutsunderlag helst 

ska innehålla fler alternativ att välja mellan, med en tydlig konsekvensbeskrivning (både 

för- och nackdelar) av de olika förslag. Även detta saknades i detta ärende. 

Jag ifrågasätter dessutom varför denna upphandling genomfördes med så stort brådska, 

när samtidigt ett beslut från maj/juni om upphandling av en projektledartjänst för att 

sätta igång renovering av Åkerboskolan inte ens påbörjats. 

 

Marcel van Luijn (M) 

Oppositionsråd 
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