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§ 52 Dnr NIF 2022/00191-2.6.2

Beslut på arbetsutskott - tilldelningsbeslut, upphandling 
Konstgräs Råby IP

Beslut
Arbetsutskottet antar anbud från anbudsgivare 1 ”Nordic Arena Service AB 
organisationsnummer 559087-7766”.

Arbetsutskottet ger direktören i uppdrag att teckna avtal med dem.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning
Enligt handlingsplan konstgräs dnr. 2019/00357-7.4.1 Ska Råby IP erhålla 
nytt konstgräs för elitverksamhet. Det material som idag ligger där är 10 år 
gammalt och uttjänt. Konstgräset kommer inte att användas på andra ytor då 
det är i för dåligt skick. Upphandlingen har gåtts via ADDA inköpscentral 
(SKL).

För att bibehålla den kvalitet som efterfrågas på planen gäller FIFA Quality 
PR och är krav från Svenska fotbollsförbundet, detta är sen tidigare beslutad 
i nämnd och det har lagts in medel i investeringsbudgeten på KIFF för detta 
ändamål.

Råby IP är en viktig idrottsanläggning och samlingsplats på den västra sidan 
av Västerås. Anläggningen är också en viktig arena för bred folkhälsa.

Huvudklubben IK Franke som nu har avancerat i seriesystemet till 2:an har 
detta som rekryteringsområde som hjälper till med aktiviteter både för elit 
och för bredd men även integration som sammanför människor med olika 
bakgrund för gemensamma mål.

Totalt har fem (5) anbud inkommit. Den anbudsgivare som har lägsta 
totalkostnad och uppfyller kvalificeringen av anbudsgivare och anbud 
tilldelas uppdraget.

Efter genomförd utvärdering förvaltningen lämnar följande förslag till 
beslut:

Arbetsutskottet antar anbud från anbudsgivare 1 ”Nordic Arena Service AB 
organisationsnummer 559087-7766”.

Arbetsutskottet ger direktören i uppdrag att teckna avtal med dem.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Yrkanden
Vicki Skure Eriksson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(3)
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande arbetsutskott 2023-03-06

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att arbetsutskottet 
beslutar enligt detta.

Kopia till
Upphandlingsenheten

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande


