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§ 186  Dnr 2022KS126 

Upphandling av entreprenör för invändig renovering av 
mangårdsbyggnaden Råda säteri  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen tilldelar kontrakt för invändig renovering av mangårdsbyggnaden på Råda 
säteri till Vitre Bygg Aktiebolag. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 september 2019 i § 121 om en inriktning för Råda 
säteri. Det övergripande målet för inriktningen var att öka områdets attraktionskraft och att 
stärka Råda säteri som besöksmål. En viktig del i den beslutade inriktningen för Råda säteri är 
att upplåta säteriets mangårdsbyggnad för restaurangverksamhet. 

Kommunstyrelsen beslutade den 23 september 2021 i § 320 att avsätta 23 mnkr i 
investeringsbudgeten för att möjliggöra en restaurang i mangårdsbyggnaden och att utveckla 
området vid Råda säteri. 

Sektorn för teknik och förvaltningsstöd har tillsammans med näringslivsenheten och 
styrgruppen för Råda säteri arbetat fram ett förfrågningsunderlag och genomfört ett 
anbudsförfarande för upphandling av entreprenör för invändig renovering av 
mangårdsbyggnaden på Råda säteri. Upphandlingen omfattar invändig ytskiktsrenovering 
samt ombyggnation av toaletter, ventilation och kök på plan 1 och 2. Syftet med 
renoveringen/ombyggnaden är att möjliggöra restaurangverksamhet i mangårdsbyggnaden. 

Anbudsinbjudan har skett och vid anbudstidens utgång den 11 april 2022 hade tre (3) anbud 
inkommit. Utvärdering har skett och det förmånligaste anbudet som uppfyllt samtliga krav i 
upphandlingen har lämnats av Vitre Bygg Aktiebolag. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 21 april 2022 
 Kommunstyrelsens beslut den 23 september 2021 § 320 
 Upphandlingsprotokoll 
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