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Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

Sammanträdesprotokoll § 159

Sammanträdesdatum

30 augusti 2022

Plats och tid

Stadshuset B0 Handlingskraften, kl 13:00-16:50

Ajourneras

13:49—14:10

Tjänstgörande ledamöter

Vicki Skure Eriksson (C), Ordförande
Anny Bustos Teljebäck (S), l:e vice ordförande
Anna Hård af Segerstad (M), 2:e vice ordförande §§149-155—157-167
Elvira Sitkevica (S)
Jenny Boström (L) §§149-165
Andreas Porsvald (MP)
Patrik Kalander (M)
Erik Johansson (SD)
Samuel Stengård (KD) §§149-155—157-167

Tjänstgörande ersättare

Birgitta Åkerberg (L) § § 166-167
Sanna Strömstedt (M) §156
Maria Wiksten(M) §156

Justeras

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
VÄSTERÅS STAD
Anslagsbevis

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.
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§159

Dnr NIF 2022/00117-7.4.1

Beslut-Tilldelningsbeslut Vedbobacken
Beslut
- Nämnden antar anbud från anbudsgivare ett avseende Upphandling
tjänstekoncession Vedbobacken och beslutar att teckna avtal med dem på
fem år med tre optioner att tre år.
- Nämnden ger förvaltningens direktör i uppdrag att teckna koncessionsavtal.
- Paragrafen förklaras omedelbart justerat.
Särskilt yttrande
Särskilt yttrande från Anna Hård af Segerstad (M), Patrik Kalander (M) och
Samuel Stengård (KD) ”Vårt förstahandsval i denna fråga vart att staden
skulle upprättar ett tomträttsavtal som skulle innefatta hela
anläggningsområdet, ett avtal som skulle slutas med Vedbobackens
ekonomiska förening. Ett sådant avtal skulle möjliggjort för föreningen att
utveckla området utan merkostnad för staden. Något som föreningen själv
ville göra.
Majoriteten med S, C, L och MP ville inte det utan ansåg att en
tjänstekoncessionsavtals upphandling behövdes göras. Vi påtalade att detta
kommer kunna ge ökade kostnader över tid jämfört med vårt förstahandsval,
något som vi nu ser sker och som nu kommer påverka kommande årens
budgetar och ekonomiutrymme för nämndens verksamhet.
Nu står vi idag inför beslut om denna upphandling och vi vill ha en fortsatt
verksamhet på området och bifaller därför nu det enda beslut som föreligger,
tilldelningsbeslut för Vedbobacken men anser det väsentligt att lyfta in våra
inlagor genom denna process och dess ekonomiskt negativa påverkan för
nämnden in i framtiden.”
Ärendeb eskrivning
Upphandling avseende Upphandling tjänstekoncession Vedbobacken har
genomförts. Totalt har ett anbud inkommit.
Den anbudsgivare som har lägsta totalkostnad och uppfyller kvalificeringen
av anbudsgivare och anbud tilldelas uppdraget.
Kultur-, idrott- och fritidsförvaltningens har tagit fram en beräkning på de
förändrade kostnader för driften av Vedbobacken efter avtalstecknandet.
- Koncessionsavgift enligt anbud
- 1,6 miljoner hyra Garage och maskinhall
- 1,5 miljoner media, vatten och el
- 0,5 miljoner räntor och avskrivningar för ny lift, klar 2023.
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0,2 miljoner hyra damm, när dammen invigs kan mediakostnaden för
Efter genomförd utvärdering lämnar Kultur- Idrott- och Fritidsförvaltningen
följande förslag till beslut:
Nämnden antar anbud från anbudsgivare ett avseende Upphandling
tjänstekoncession Vedbobacken och beslutar att teckna avtal med dem.
- Nämnden ger förvaltningens direktör i uppdrag att teckna koncessionsavtal.
- Paragrafen förklaras omedelbart justerat.
Yrkanden
Vick Skure Eriksson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och
lämnar ett tilläggsyrkande till första attsatsen enligt följande: ”nämnden
beslutar att teckna avtal med dem på fem år med tre optioner att tre år.”
Anna Hård af Segerstad (M), Samuel Stengård (KD), Patrik Kalander (M)
yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med tilläggsyrkande från
Vicki Skure Eriksson (C) och lämnar ett särskilt yttrande.
Erik Johansson (SD), Jenny Boström (L) och Army Bustos Teljebäck yrkar
bifall till Vicki Skure Eriksson (C) bifallsyrkande med tilläggsyrkande,
Proposition
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden beslutar
enligt detta.
Kopia till
Upphandlingsenheten
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