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TJÄNSTESKRIVELSE

Lars Björketun
Projektledare
Kultur- och fritidskontoret
+46 08-581 690 87
lars.bjorketun@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2018-08-28

KFN 16/0119

Er beteckning

Kultur- och fritidsnämnden

Aktivitetspark i Råby
Förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden antar anbud från anbudsgivare enligt bilaga
1, tilldelningsbeslut.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
De anbud som inkommit i upphandlingen av aktivitetsparken i Råby överstiger
projektets budget om 10 mkr. Kultur- och fritidsnämnden har därför att ta
ställning till om nämnden ska anta anbud eller inte.

Beslutsunderlag
•
•

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 28 augusti 2018
Upphandlingsprotokoll UH-18-96

Ärendet
Den 7 juni 2017 beslutade Kultur- och fritidsnämnden att bygga en
aktivitetspark i Råby.
Kultur- och fritidsnämnden fastställde budgeten för projektet till 8 mkr den
7 juni 2017 och uppdrog åt Kultur- och fritidskontoret att söka extern
finansiering. Bro IK har erhållit 2 mkr från Riksidrottsförbundet för byggandet
av aktivitetsparken. Däremot fick föreningen avslag från Allmänna Arvsfonden
med motsvarande summa.
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Den 29 juni 2018 annonserade Upplands-Bro kommun en upphandling för
aktivitetsparken och sista anbudsdag var den 13 augusti 2018. Två anbud har
kommit in och det lägsta anbudet är om drygt 17 mkr, vilket överstiger
projektets budget med ca 7 mkr. Till det ska även omkringliggande kostnader
räknas vilket gör att den totala kostnaden för hela projektet beräknas till 20
mkr.
Kultur- och fritidsnämnden har att ta ställning till om nämnden ska anta
anbudet eller stoppa upphandlingen. Om nämnden väljer att stoppa
upphandlingen och ge kontoret i uppdrag att ta fram ett nytt förslag på en
aktivitetspark med mindre budget kommer processen att försenas avsevärt.
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Den största kostnaden ligger i markberedningen och kontoret anser inte att
delar ur parkens aktiviteter kan plockas bort då helheten försämras avsevärt.
Eftersom nybyggnationen av stallet blev billigare än beräknat kan drygt 2 mkr
omfördelas därifrån. Dessutom fick Kultur- och fritidsnämnden mer i
investeringsbudget än begärt och kan fördela 2 mkr av 6 mkr till
aktivitetsparken 2019. Det betyder att ytterligare 6 mkr behövs i
investeringsbudget för 2019 samt utökad driftbudget för ränta och
avskrivningar. Begäran skickas vidare till kommunstyrelsen i Budget 2019.
Kultur- och fritidskontoret föreslår att nämnden antar anbud från anbudsgivare
M J Contractor AB, 556492–6904. Anbud från M J Contractor uppfyller
obligatoriska krav och föreslås antas som det ekonomiskt mest fördelaktiga
anbudet med lägst jämförelsetal, se upphandlingsprotokoll.

Barnperspektiv
Ett varierat och stort utbud av spontanaktiviteter är positivt för barn och ungas
fysiska, psykiska och sociala utveckling. Aktivitetsparken kommer att erbjuda
möjligheter till en rad stimulerande aktiviteter och bidrar till en positiv fritid
för barn och ungdomar.
Kultur- och fritidskontoret

Hannah Rydstedt
Kultur- och fritidschef
Bilagor
1. Tilldelningsbeslut
2. Upphandlingsprotokoll
Beslut sänds till
• Kommunstyrelsen
• Ekonomistaben
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