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§ 34

Tilldelning Ramavtal Tekniska konsulter Byggprojekt (TN21/26)
Beslut
1. Tekniska nämnden beslutar att tilldela leverantör CSK Projekt AB organisationsnummer
556946-5445 som rangordnad 1 och leverantör ÅF-Infrastructure AB organisationsnummer
556185-2103 som rangordnad 2.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Upphandlingen avser ramavtal för tekniska konsulter inom projektledning av beslutade
investerings- och underhållsprojekt inom fastighetsförvaltning avseende byggprojekt.
Ramavtalet omfattar bland annat projekt-, projekterings- och byggledning,
installationssamordning, kontrollansvarig enligt PBL och byggarbetsmiljösamordnare för
planering och projektering (BAS-P). Arbetet omfattar myndighetskontakter, samordning
mellan aktörer inom verksamheten och konsulter, kalkylering, ekonomi- och tidsuppföljning
samt rapportering i enlighet med direktiv från beställaren.
Avsikten är att teckna ramavtal med två leverantörer vilka rangordnas. Avtalstid 2021-0801—2023-07-31 med möjlighet till förlängning med ett år i taget, längst t.o.m. 2025-07-31.
Beställaren kommer att avropa tjänster inom ramavtalet med hänsyn tagen till den egna
verksamhetens kapacitet
Vid anbudstidens utgång hade 7 anbud inkommit. Av dessa kvalificerades 2. Vid
utvärderingen tillämpades kvalitetsparametrar för mervärden. Efter betygsättning hade
leverantör CSK Projekt AB lägst anbudspris och leverantör ÅF-Infrastructure AB näst lägst
anbudspris. Dessa föreslås tilldelas ramavtal i rangordning.

Beslutsunderlag


Tjänsteutlåtande - Tilldelning Ramavtal Tekniska konsulter Byggprojekt

Expedieras till
Fastighetsenheten
Upphandlingsenheten
Paragrafen är justerad.
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§ 35

Upphandling - Ramavtal förskolor (TN21/50)
Beslut
1. Tekniska nämnden fastställer upphandlingsdokumenten.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Ekerö kommun befinner sig i en expansiv fas och planerar att bygga ett flertal förskolor
under de kommande 4 åren. För att möta kommunens behov upphandlas därför en
entreprenör för att i samverkan med kommunen projektera och uppföra upp till 6 förskolor.
Beställaren och entreprenören ska bidra med sina erfarenheter och kunnande för ramavtalet
och respektive projekt. Det grundläggande målet med att genomföra projekten inom
ramavtalet är att erfarenheter från ett projekt ska gynna genomförandet och slutresultatet
av nästa projekt.
Mål för varje specifik entreprenad är att genom effektiva processer uppföra prisvärda,
kvalitativa samt energieffektiva förskolor inom de riktpris och den färdigställandetid som
avtalats för respektive förskola. Avgörande kriterier för val av metoder och kompetenser ska
gemensamt beslutas.
Upphandlingsdokumenten består av Administrativa föreskrifter, Samverkanskontrakt,
referensblanketter, samarbete med skatteverket, ska-krav och utvärdering i e-Avrop.
Tidplan för upphandlingen:
Annonsering: 21 maj
Anbudsöppning: 24 juni
Beslut om tilldelning i tekniska nämnden: 30 september
Ramavtalsstart: 1 november

Beslutsunderlag










Tjänsteutlåtande - Ramavtal Förskolor
Sammanfattning Ramavtal Nyproduktion av förskolor
1. Samverkanskontrakt
6.1 Administrativa föreskrifter Ramavtal nyproduktion Förskolor
8.5 Referensblankett_anbudsgivare
8.6 Referensblankett_projektchef
8.7 Referensblankett_projekteringsledare
8.8 Referensblankett_platschef
8.9 Referensblankett_entreprenadingenjör
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8.11 Betygsättning

Expedieras till
Fastighetsenheten
Upphandlingsenheten
Paragrafen är justerad.
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§ 36

Avrop från Adda Inköpscentrals DIS Elenergi 2017 (TN21/51)
Beslut
1.Tekniska nämnden ger fastighetsenheten i uppdrag att avropa Adda Inköpscentrals DIS
gällande Elenergi.
2.Tekniska nämnden ger fastighetschefen i uppdrag att teckna avtal efter genomfört avrop.

Sammanfattning
Fastighetsenheten vill inhämta Tekniska nämndens godkännande att avropa Adda
Inköpscentrals avtal Elenergi 2017. Nuvarande avtal avropades 2018 och löper ut den 31
december 2021.
Avrop sker genom konkurrensutsättning i Dynamiskt inköpssystem (DIS). Adda inköpscentral
administrerar den specifika upphandlingen och ges fullmakt att i eget namn annonsera,
utvärdera och tilldela den specifika upphandlingen. Ekerö kommun åtar sig att ingå kontrakt
enligt lagakraftvunnet tilldelningsbeslut i upphandlingen.
Vid avrop skickas fullmakt samt dokumentet ”Blankett för köp Elenergi 2017” med ifyllda
uppgifter om prismodell och val av miljödeklarerad el till Adda inköpscentral.
Ny avtalsperiod för elleveranser 2022-01-01 – 2024-12-31 med möjlighet att förlänga med
ett år.

Beslutsunderlag




Tjänsteutlåtande - Avrop från Adda Inköpscentral DIS Elenergi 2017
Kontraktsmall
Blankett för köp av elenergi

Expedieras till
Fastighetsenheten
Upphandlingsenheten
Paragrafen är justerad.
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§ 37

Tekniska nämndens verksamhetsredovisning per mars 2021
(TN21/3)
Beslut
Tekniska nämnden godkänner Tekniska nämndens verksamhetsredovisning per mars 2021
med prognos om (-) 11,0 mnkr, en negativ avvikelse jämfört med årsbudget samt
särredovisning Avfall och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Teknik- och exploateringsenheten samt Fastighetsenheten har upprättat Tekniska nämndens
verksamhetsredovisning per mars 2021 samt Särredovisning Avfall för beslut i Tekniska
nämnden. Verksamheterna kan sammanfattas enligt följande:
Tekniska nämndens bruttokostnad uppgår till 65,4 mnkr och nettokostnad till 13,7 mnkr.
Nämnden uppvisar ett nettounderskott för perioden januari t o m mars med 5,2 mnkr
jämfört med nettobudget. Prognosen för Tekniska nämnden och helåret 2021 visar ett
underskott med 11,0 mnkr. Avvikelsen domineras av kostnader för utrangering av
anläggningstillgångar utöver ram.
Förslag till ytterligare åtgärder för att balansera årets underskott förespråkas ej. Kostnader
som följer av en nedläggning av kommunal anläggning finns ej upptaget i nämndens budget
2021 och kommer av dessa skäl ej leda till en besparing innevarande år. En reducerad
driftfrekvens av kommunens vägar och utemiljöer bedöms ej vara förenligt med
övergripande politiska mål som förespråkar en trafik- och utemiljö som är trygg, tillgänglig
och säker.
Avfallsverksamheten visar ett nollresultat, periodens nettoöverskott med 1,9 mnkr flyttas till
balansen. Avfallsverksamheten prognostisera ett överskott år 2021 med 2,0 mnkr. Det
prognosticerade avvikelsen är främst ett resultat av en höjd avfallstaxa från den 1 januari
2021. Målet är att balanser underskott från tidigare år.
Effekter till följd av Corona pandemin bedöms i dagsläget ha en marginell påverkan på
planerad drift – och underhållsinsatser. Driftekonomiska effekter prognostiseras främst inom
Avfallsverksamheten till följd av ökade grovaavfallsvolymer.
Tekniska nämnden har en beslutade investeringsram om 324,1 mnkr 2021. Årets
prognosticerade investeringsvolym uppgår till 257,0 mnkr en avvikelse med 67,1 mnkr mot
beslutade ram. Avvikelsen kan förklaras av oförutsedda förseningar i planerings-,
upphandlings- och beslutsprocesser samt en översyn och utvärdering lokalbehov för
omsorgen. Tongivande investeringsprojekt under 2021 omfattar bland annat
samhällsbyggnadsprojekten för ökad skolkapacitet vid Sanduddens skola, nyproduktion av
Justerandes sign
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Stamvägens fsk, KOM-huset och Badhus vid Träkvista idrottsplats. Stora satsningar utförs
även för infrastruktur inom exploateringsområdet Ekerö Strand.

Beslutsunderlag










Tjänsteutlåtande, Tekniska nämndens verksamhetsredovisning per mars 2021 samt
särredovisning Avfall
Tekniska nämndens verksamhetsredovisning per mars 2021
Verksamhetsredovisning per mars 2021, Särredovisning Avfall, Tekniska nämnden
Bilaga 1 Resultatrapport, Tekniska nämnden
Bilaga 1 Resultatrapport Avfall
Bilaga 2 Resultat per verksamhet
Bilaga 3 Verksamhetsmatt mars 2021 Fastighetsenheten med info
Bilaga 4 Investeringar
Balansrapport - Särredovisning Avfall

Expedieras till
Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad.
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§ 38

Revidering av tekniska nämndens delegationsordning (TN19/74)
Beslut
Tekniska nämnden fastställer förslag till ändring i delegationsordningen.

Sammanfattning
Som en del av kommunens löpande arbete med att uppfylla arbetsmiljökrav, kommunens
avfallsföreskrifter samt råd och anvisningar för avfallshantering krävs en uppdaterad
delegationsordning.
Uppdaterad delegationsordning kompletterar vårt redan pågående arbete med att förbättra
arbetsmiljön för Ekerö kommuns valda avfallshanterare. Ny delegationsordning förenklar
enhetens arbete och avlastar tekniska nämnden med ytterligare kärlhänvisningsärenden.
Målet är att för medborgarna tydliggöra ansvaret i frågor som rör källhänvisning.
Detta stycke föreslås läggas till i tekniska nämndens delegationsordning C 10

Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande - Revidering av tekniska nämndens delegationsordning
Delegationsordning för TN

Expedieras till
Teknik- och exploateringsenheten
Fastighetsenheten
Paragrafen är justerad.
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§ 39

Tekniska nämndens ordförande informerar
Beslut
Tekniska nämnden noterar informationen.
Paragrafen är justerad.
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§ 40

Förvaltningsinformation
Beslut
Tekniska nämnden noterar informationen.
Paragrafen är justerad.
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