
Protokoll 2018-02-13

Kommunstyrelsen
Tid Plats
13:00-16:50 Kommunhuset Fjugesta - 

Sammanträdesrummet Multen  

Övriga
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Anna Andréasson (Näringslivs- och utvecklingschef)
Martin Willén (Kommundirektör)
Anna Alkman (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §26

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Mikael Bergdahl

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Alkman

Ej tjänstgörande ersättare
Diana Olsén (C)
John Hägglöf (M)
Britt Åhsling (M)
Kerstin Leijonborg (FL)

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Kent Runesson (C)
Jonas Hansen (KD)
Elin Nilsson (L)
Pia Frohman (MP)
Anette Bergdahl (S)
Ewonne Granberg (S)
Jette Bergström (S)
Gerry Milton (SD)
Mikael Bergdahl (S)  ersätter Kjell Edlund (S)
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Justerare signatur

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-02-13

Datum för överklagan 2018-02-14 till och med 2018-03-08

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Alkman
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Ärendelista
§26 Tilldelningsbeslut Sannabadet (Sekretess)
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§26 - Tilldelningsbeslut Sannabadet (Sekretess) (KS 17-712)
Ärendebeskrivning
Lekebergs kommun har för avsikt att upphandla en entreprenör för drift av bad och simskola för 
allmänheten vid Sannabadet, Lekebergs kommun. Uppdraget omfattar drift, skötsel och tillsyn av 
kommunens badanläggning (utomhusbad). I uppdraget ingår även serviceuppgifter gentemot 
föreningar, skolelever och andra som använder eller besöker anläggningarna, t ex tillgång för skolans 
undervisning och simskola för allmänheten.

Upphandlingen sker i enlighet med lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK).

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att underteckna tilldelningsbeslut med 
kandidat 1. Avtalet stäms av med kommunstyrelsens arbetsutskott innan undertecknande efter 
att avtalsspärren löpt ut.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

 

Wendla Thorstensson (C) yrkar på att kommunstyrelsen

1. tilldelar kandidat 1 koncessionsupphandlingen gällande Sannabadet
2. avtalet stäms av med kommunstyrelsens arbetsutskott innan undertecknande efter att 

avtalsspärren löpt ut.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

kommunstyrelsen

1. tilldelar kandidat 1 koncessionsupphandlingen gällande Sannabadet
2. avtalet stäms av med kommunstyrelsens arbetsutskott innan undertecknande efter att 

avtalsspärren löpt ut.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet

Wendla Thorstensson (C) yrkar på att ärendet anses omedelbart justerat.
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. tilldelar kandidat 1 koncessionsupphandlingen gällande Sannabadet
2. avtalet stäms av med kommunstyrelsens arbetsutskott innan undertecknande efter att 

avtalsspärren löpt ut.
3. anse ärendet omedelbart justerat.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Tilldelningsbeslut Sannabadet - (KS 17-712-17)
 §21 KSAU Tilldelningsbeslut Sannabadet - (KS 17-712-18)

Paragrafen är justerad
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