
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Sida: 

Tekniska utskottet 2017-03-07 
 

1(3) 
 

 Utdragsbestyrkande 
 

 
 
Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd  

tisdagen den 7 mars 2017 klockan 13.00-13.25. 
 

Beslutande Per Olof Toftgård (C), ordförande 
Besim Matoshi (S) 
Kenth Williamsson (S) 
Jerry Karlsson (L) 
 

Övriga närvarande Magnus Ljunggren, teknisk chef 
Elisabeth Wigert, sekreterare 
Hans Göransson, tekniska kontoret, §24 
Monica Johansson Grönkvist, tekniska kontoret, §24 
 

  
Utses att justera Besim Matoshi Paragrafer 23-24 

Justeringens plats 
och tid 

Kommunkontoret 2017-03-07 
 

Underskrifter  
Sekreterare 

 

  Elisabeth Wigert 
  

Ordförande  
  Per Olof Toftgård 
  

Justerande 
 
 

  Besim Matoshi 
   
 ANSLAG / BEVIS 

 
 

Organ Tekniska utskottet  

Sammanträdesdatum 2017-03-07 Paragrafer 23-24 

Anslaget sätts upp 2017-03-07 Anslaget tas ner 2017-03-29 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunkontoret, Skillingaryd 

 

Underskrift   

Elisabeth Wigert 
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Tekniska utskottet 2017-03-07 § 023 UH 2017/003 2(3) 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

Upphandling hantverkstjänster – plåt-, rör- eller 
svetsarbeten och material inom tekniska och VA-
området, dnr UH 2017/003. 
 
Tekniska utskottets beslut 
Tilldela VAV Service och Montage AB uppdraget hantverkstjänster – plåt-, rör- 
eller svetsarbeten och material inom tekniska och VA-området. 
 
Denna paragraf är omedelbart justerad. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Upphandlingsenheten i Vaggeryds kommun har på uppdrag av tekniska kontoret 
genomfört upphandling hantverkstjänster – plåt-, rör- eller svetsarbeten och 
material inom tekniska och VA-området. 
 
Upphandlingen har skett som en förenklad upphandling enligt lagen om offentlig 
upphandling (LOU) och annonsering har skett i Värnamo Nyheter, Jönköpings 
Posten, kommunens webbplats och e-avrop. 
 
Vid anbudstidens utgång 2017-02-16 har ett (1) anbud inkommit. 
Öppningsprotokoll upprättades 2017-02-17.  
 
Beslutsunderlag 
Upphandlingsprotokoll, dnr UH 2017/003. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om utskottet kan besluta enligt förslaget om tilldelning, och 
finner det bifallet. 
 
Ordförande frågar om utskottet kan besluta att denna paragraf ska vara 
omedelbart justerad, och finner det bifallet. 
 
Protokollet ska skickas till 
Upphandlingsenheten 
Teknisk chef 
VA- och renhållningschef 
Diariet 
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Upphandling gatubelysning, dnr UH 2017/008. 
 
Tekniska utskottets beslut 
Uppdra till tekniska chefen att tilldela entreprenad för gatubelysning utifrån 
lagd budget. 
 
Denna paragraf är omedelbart justerad. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Upphandlingsenheten i Vaggeryds kommun har på uppdrag av tekniska kontoret 
genomfört upphandling av gatubelysning. 
 
Upphandlingen har skett som en förenklad upphandling enligt lagen om offentlig 
upphandling (LOU) och annonsering har skett i Värnamo Nyheter, Jönköpings 
Posten, kommunens webbplats och e-avrop. 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande föreslår att tekniska chefen får i uppdrag att tilldela upphandlingen 
utifrån lagd budget. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om utskottet kan besluta enligt förslaget, och finner det 
bifallet. 
 
Ordförande frågar om utskottet kan besluta att denna paragraf ska vara 
omedelbart justerad, och finner det bifallet. 
 
Protokollet ska skickas till 
Upphandlingsenheten 
Teknisk chef 
Gatu- och parkchefen 
Planeringsingenjör 
Diariet 
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