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Sammanträdesdatum 
2015-04-28 

Kommunstyrelsens planutskott 
 

 

 
 
Anslaget på kommunens anslagstavla den 28 april 2015. 

 
 

Tid 
Tisdagen den 28 april 2015 kl. 9:30-9:45 

Plats 
KS-salen, stadshuset 

Omfattning 
§ 25 

Beslutande 
Mattias Adolfson (S) ordförande 
Jonas Lövgren (M) vice ordförande 
Johan Persson (S) 
Anders Andersson (C) 
Bertil Dahl (V) 
 

Ersättare 
Ingemar Einarsson (C) 
 
 
 

Sekreterare 
 
 
 
Anette Mellström 
 

Justeras 
 
 
 
Mattias Adolfson Anders Andersson 
ordförande  
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Kommunstyrelsens planutskott 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2015-04-28 

 
§ 25 

Upphandling av ny brandstation på fastigheten 
Oxhagen 2:1 
Dnr KS 2013/0586 

Handlingar 
Serviceförvaltningens skrivelse den 22 april 2015. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 17 december 2013 att ge 
serviceförvaltningen i uppdrag att slutföra upphandlingen och teckna avtal om 
byggnation av ny brandstation på fastigheten Oxhagen 2:1. I entreprenaden 
ingår även en ny serverhall för kommunens IT-avdelning. Övriga ingående 
funktioner är räddningscentral, kontor, logement, verkstad och garage. 
 
Upphandlingen överklagades och Kammarrätten konstaterade den 18 augusti 
2014 att antaget anbud skulle förkastats och förordat att upphandlingen ska 
rättas. Serviceförvaltningen har därefter beslutat att avbryta upphandlingen då 
inget av de kvarvarande anbuden var konkurrenskraftiga då de innehöll alltför 
höga anbudspriser.  
 
Serviceförvaltningen genomförde därefter ny upphandling under oktober 2014 
som även denna överprövades, varvid serviceförvaltningen ytterligare en gång 
lämnade begäran till Förvaltningsrätten om avbrytande av upphandlingen. Den 
11 februari 2015 meddelade Förvaltningsrätten beslut om avskrivning av 
ärendet. 
 
Under mars 2015 har serviceförvaltningen genomfört ny upphandling av 
generalentreprenad för nybyggnad av brandstation. 
 
Ombyggnadens bruksarea är 6 021 m2 och tidplan med formell byggstart 
kommer att fastställas efter samråd med antagen byggentreprenör och 
upphandlade sidoentreprenörer (stomme och markentreprenad). Beräknad 
produktionstid är 17 månader. Bygglov är beviljat.  

Överläggning 
Peder Hultgren, serviceförvaltningen, redogör för ärendet.  

Beslut 
Kommunstyrelsens planutskott beslutar att serviceförvaltningen får i uppdrag 
att slutföra upphandlingen och teckna avtal med HansaBygg AB (org. nr. 
556520-6660) om byggnation av ny brandstation.  
 
Paragrafen förklaras för omedelbart justerad. 
 
 


	Tid
	Plats
	Omfattning
	Beslutande
	Ersättare
	Sekreterare
	Justeras
	§ 25
	Upphandling av ny brandstation på fastigheten Oxhagen 2:1
	Handlingar
	Bakgrund
	Överläggning
	Beslut


