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§ 76

Beslut om köp av badrumsutrustning till vård- och
omsorgsboende i Hälsinggården

KS0185/14
Beslut
1. Företag utvärderat som nummer ett antas som leverantör för konstruktion,
tillverkning och leverans av badrumsutrustning enligt redovisning vid dagens
utskottsmöte.
2. Förvaltningschefen får i uppdrag att teckna erforderliga kontrakt för genomförande
av uppdraget.
3. I det fall inget anbud kan antas, får serviceförvaltningen i uppdrag att upphandla
ärendet enligt LOU:s regelverk.
4. Omedelbar justering av paragrafen.
Sammanfattning
Uppförande av vård- och omsorgsboende i Hälsinggården skall byggas i enlighet med ny
policy för entreprenader och träbyggnadsstrategi i Falu kommun. Byggnaden ingår i EUprojektet Innobuild som är ett samprojekt med den norska kommunen Lyngdal. Tidigare i
projektet har upphandlats arkitekt, tekniska konsulter, mark och grund, larmer, pater
nosterverk, hiss, sprinkler, rör, el, luft och Styr/Reglering/Övervakning.
Denna upphandling avser köp av badrumsutrustning. Resterande entreprenaddelar är
kvarvarande installationer för färdigt hus samt yttre miljö vilka kommer att upphandlas
under hösten 2015.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-07-15.
_________________________________________________________________________
Sänds till
Ekonomikontoret
Omvårdnadsförvaltningen
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§ 77

Beslut om köp av storköksutrustning till vård- och
omsorgsboende i Hälsinggården
KS0185/14

Beslut
1. Företag utvärderat som nummer ett antas som leverantör av storköksutrustning
enligt redovisning vid dagens utskottsmöte. Utrustningen ska levereras, installeras,
kopplas in och driftsättas av säljaren.
2. Förvaltningschefen får i uppdrag att teckna erforderliga kontrakt för genomförande
av uppdraget.
3. I det fall inget anbud kan antas, får serviceförvaltningen i uppdrag att upphandla
enligt LOU:s regelverk.
4. Omedelbar justering av paragrafen.
Sammanfattning
Uppförande av vård- och omsorgsboende i Hälsinggården skall byggas i enlighet med ny
policy för entreprenader och träbyggnadsstrategi i Falu kommun. Byggnaden ingår i EUprojektet Innobuild som är ett samprojekt med den norska kommunen Lyngdal. Tidigare i
projektet har upphandlats arkitekt, tekniska konsulter, mark och grund, larmer, pater
nosterverk, hiss, sprinkler, rör, el, luft och Styr/Reglering/Övervakning.
Denna upphandling avser storköksutrustning. Resterande entreprenaddelar är kvarvarande
installationer för färdigt hus samt yttre miljö vilka kommer att upphandlas under hösten
2015.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-07-15.
_________________________________________________________________________
Sänds till
Ekonomikontoret
Omvårdnadsförvaltningen
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§ 78
Beslut om totalentreprenad avseende målning till vård- och
omsorgsboende i Hälsinggården
KS0185/14
Beslut
1. Företag utvärderat som nummer ett antas som utförandeentreprenör för målning
och tapetsering inomhus i vård- och omsorgsboendet enligt redovisning vid dagens
utskottsmöte.
2. Förvaltningschefen får i uppdrag att teckna erforderliga kontrakt för genomförande
av uppdraget, att fatta beslut och teckna avtal i ärendet.
3. I det fall inget anbud kan antas, får serviceförvaltningen i uppdrag att upphandla
enligt LOU.s regelverk.
4. Omedelbar justering av paragrafen.
Sammanfattning
Uppförande av vård- och omsorgsboende i Hälsinggården skall byggas i enlighet med ny
policy för entreprenader och träbyggnadsstrategi i Falu kommun. Byggnaden ingår i EUprojektet Innobuild som är ett samprojekt med den norska kommunen Lyngdal. Tidigare i
projektet har upphandlats arkitekt, tekniska konsulter, mark och grund, larmer, pater
nosterverk, hiss, sprinkler, rör, el, luft och SRÖ.
Denna upphandling avser målning. Resterande entreprenaddelar är kvarvarande
installationer för färdigt hus samt yttre miljö vilka kommer att upphandlas under hösten
2015.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-07-15.
_________________________________________________________________________
Sänds till
Ekonomikontoret
Omvårdnadsförvaltningen
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Falu kommun
Kommunstyrelsens serviceutskott
Sammanträdesdatum
2015-08-24

§ 79

Beslut om utförandeentreprenad avseende golv till vårdoch omsorgsboende i Hälsinggården
KS0185/14

Beslut
1. Företag utvärderat som nummer ett antas som utförandeentreprenör för ytskikt på
golv med arbete och material enligt redovisning vid dagens utskottsmöte.
2. Förvaltningschefen får i uppdrag att teckna erforderliga kontrakt för genomförande
av uppdraget.
3. I det fall inget anbud kan antas, får serviceförvaltningen i uppdrag att upphandla
enligt LOU:s regelverk.
4. Omedelbar justering av paragrafen.
Sammanfattning
Uppförande av vård- och omsorgsboende i Hälsinggården skall byggas i enlighet med ny
policy för entreprenader och träbyggnadsstrategi i Falu kommun. Byggnaden ingår i EUprojektet Innobuild som är ett samprojekt med den norska kommunen Lyngdal. Tidigare i
projektet har upphandlats arkitekt, tekniska konsulter, mark och grund, larmer, pater
nosterverk, hiss, sprinkler, rör, el, luft och Styr/Reglering/Övervakning.
Denna upphandling avser golv. Resterande entreprenaddelar är kvarvarande installationer
för färdigt hus samt yttre miljö vilka kommer att upphandlas under hösten 2015.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-07-15.
_________________________________________________________________________
Sänds till
Ekonomikontoret
Omvårdnadsförvaltningen
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Falu kommun
Kommunstyrelsens serviceutskott
Sammanträdesdatum
2015-08-24

§ 80

Information om upphandling av totalentreprenad avseende
selektiva rivningsarbeten för hisschakt Kulturhuset tio 14
KS0182/14

Beslut
Utskottet har tagit del av informationen.
Sammanfattning
Kommunen avser att anpassa före detta Folkets Hus till ett Kulturhus innehållande verksamhet för sång, musik och dans samt källare. Byggnaden kommer fortsättningsvis även ha
hyresgäster i form av café, restaurang, butiker och kontor. Under entreprenadtiden kommer
vissa hyresgäster att flytta ut och andra kommer att finnas kvar vilket medför att rivningarna måste anpassas.
Denna upphandling avser selektiva rivningsarbeten för hisschakt mm.
Beslutet är att utskottet tar del av information om att upphandlingen samordnas med
kommande generalentreprenadsförfrågan.
Beslutsunderlag
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-07-15.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Lars-Göran Johansson (S): Enligt beslutet.
_________________________________________________________________________
Sänds till
Ekonomikontoret
Kultur- och fritidsförvaltningen
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Falu kommun
Kommunstyrelsens serviceutskott
Sammanträdesdatum
2015-08-24

§ 81

Beslut om upphandling av köp av trästomme och klimatskal
till förskolan Slättaskogen
KS0286/14

Beslut
1. Företag utvärderat som nummer ett antas som leverantör av trästomme och
klimatskal inkluderande konstruktion, dimensionering, tillverkning och leverans av
bärande prefab trästomme i två plan inkl icke bärande innerväggar och klimatskal.
Leverans av vägg- och takelement ska ske som prefabelement enligt redovisning
vid dagens utskottsmöte.
2. Förvaltningschefen får i uppdrag att teckna erforderliga kontrakt för genomförande
av uppdraget.
3. I det fall inget anbud kan antas, får serviceförvaltningen i uppdrag att upphandla
enligt LOU:s regelverk.
4. Omedelbar justering av paragrafen.

Sammanfattning
Uppförande av ny förskola i Slättaskogen skall byggas i enlighet med ny policy för
entreprenader och träbyggnadsstrategi i Falu kommun. Projektet omfattar en förskola i två
plan med sex stycken avdelningar och ett antal gemensamma utrymmen.
Denna upphandling avser trästomme och klimatskal. Resterande entreprenaddelar för färdigt hus kommer att upphandlas under hösten 2015.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-07-15.
_________________________________________________________________________
Sänds till
Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomikontoret
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Falu kommun
Kommunstyrelsens serviceutskott
Sammanträdesdatum
2015-08-24

§ 82

Information om upphandling av utförandeentreprenad
avseende bygg till förskolan Slättaskogen
KS0286/14

Beslut
Utskottet har tagit del av informationen.
Sammanfattning
Uppförande av ny förskola i Slättaskogen ska ske i enlighet med ny policy för entreprenader och träbyggnadsstrategi i Falu kommun. Projektet omfattar en förskola i två plan
med sex stycken avdelningar och ett antal gemensamma utrymmen.
Denna upphandling avser byggentreprenad, stomkomplettering. Resterande entreprenaddelar för färdigt hus kommer att upphandlas under hösten 2015.
Beslutet är att utskottet tar del av information om att ärendet om upphandlingen flyttas
fram till kommande möte.
Beslutsunderlag
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-07-15.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Lars-Göran Johansson (S): Enligt beslutet.

_________________________________________________________________________
Sänds till
Barn- och ungdomsförvaltningen
Ekonomikontoret
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Falu kommun
Kommunstyrelsens serviceutskott
Sammanträdesdatum
2015-08-24

§ 83

Beslut om upphandling av utförandeentreprenad avseende
el- och telesystem till förskolan Slättaskogen
KS0286/14

Beslut
1. Företag utvärderat som nummer ett antas som utförandeentreprenör för el- och
telesystem omfattande nyinstallation med arbete inklusive material enligt
redovisning vid dagens utskottsmöte.
2. Serviceförvaltningschefen får i uppdrag att teckna erforderliga kontrakt för
genomförande av uppdraget.
3. I det fall inget anbud kan antas, får serviceförvaltningen i uppdrag att upphandla
enligt LOU:s regelverk.
Sammanfattning
Uppförande av ny förskola i Slättaskogen skall byggas i enlighet med ny policy för
entreprenader och träbyggnadsstrategi i Falu kommun. Projektet omfattar en förskola i två
plan med sex stycken avdelningar och ett antal gemensamma utrymmen.
Denna upphandling avser el- och telesystem. Resterande entreprenaddelar för färdigt hus
kommer att upphandlas under hösten 2015.
Beslutet är enligt serviceförvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-07-15.
_________________________________________________________________________
Sänds till
Ekonomikontoret
Barn- och utbildningsförvaltningen
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Falu kommun
Kommunstyrelsens serviceutskott
Sammanträdesdatum
2015-08-24

§ 84

Beslut om upphandling av utförandeentreprenad avseende
VS-system till förskolan Slättaskogen
KS0286/14

Beslut
1. Företag utvärderat som nummer ett antas som utförandeentreprenör av VS-system
omfattande nyinstallation med arbete inklusive material enligt redovisning vid
dagens utskottsmöte.
2. Serviceförvaltningschefen får i uppdrag att teckna erforderliga kontrakt för
genomförande av uppdraget.
3. I det fall inget anbud kan antas, får serviceförvaltningen i uppdrag att upphandla
enligt LOU:s regelverk.
Sammanfattning
Uppförande av ny förskola i Slättaskogen ska byggas i enlighet med ny policy för
entreprenader och träbyggnadsstrategi i Falu kommun. Projektet omfattar en förskola i två
plan med sex stycken avdelningar och ett antal gemensamma utrymmen.
Denna upphandling avser VS-system. Resterande entreprenaddelar för färdigt hus kommer
att upphandlas under hösten 2015.
Beslutet är enligt serviceförvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-07-15.
_________________________________________________________________________
Sänds till
Ekonomikontoret
Barn- och utbildningsförvaltningen
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Falu kommun
Kommunstyrelsens serviceutskott
Sammanträdesdatum
2015-08-24

§ 85

Beslut om upphandling av utförandeentreprenör avseende
luftbehandlingssystem till förskolan Slättaskogen
KS0286/14

Beslut
1. Företag utvärderat som nummer ett antas som utförandeentreprenör för
luftbehandlingssystem enligt redovisning vid dagens utskottsmöte.
2. Förvaltningschefen får i uppdrag att teckna erforderliga kontrakt för genomförande
av uppdraget.
3. I det fall inget anbud kan antas, får serviceförvaltningen i uppdrag att upphandla
enligt LOU:s regelverk.
Sammanfattning
Uppförande av ny förskola i Slättaskogen skall byggas i enlighet med ny policy för
entreprenader och träbyggnadsstrategi i Falu kommun. Projektet omfattar en förskola i två
plan med sex stycken avdelningar och ett antal gemensamma utrymmen.
Denna upphandling avser luftbehandlingssystem. Resterande entreprenaddelar för färdigt
hus kommer att upphandlas under hösten 2015.
Beslutet är enligt serviceförvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-07-15.
_________________________________________________________________________
Sänds till
Ekonomikontoret
Barn- och utbildningsförvaltningen

