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ÄRENDELISTA
§ 62
§ 63
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§ 69
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§ 73

Justerandes sign

Tilldelning - Storköksutrustning
Tilldelning - Ramavtal – Förskolor
Tilldelning - Ekerö Strand etapp 1, förstärkningsarbeten, väg- och
ledningsuppbyggnad
Avbrytande Ekerö strandpromenad, muddringsentreprenad och
sanering.
Upphandling - Sekretess
Tekniska nämndens verksamhetsredovisning per augusti 2021 samt
Särredovisning Avfall
Tekniska nämndens förslag till driftbudget 2022 med inriktning 20232024 samt förslag till investeringsbudget för 2022 med inriktning 20232026
Avfallstaxa 2022
Förslag till förändringar i avfallsföreskrifterna 2022
Informationsärende - Återrapportering av fastighetsunderhåll
Tekniska nämndens ordförande informerar
Förvaltningsinformation

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden
§ 62

Tilldelning - Storköksutrustning (TN21/54)
Beslut
1. Tekniska nämnden beslutar att tilldela kontrakt för Storköksutrustning till leverantör
Stevo’s Storkök Aktiebolag organisationsnummer 556563-1016.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Ramavtalet avser nyinköp, installation, garantiservice och årlig funktionsservice och
förebyggande underhåll av befintlig, i huvudsak, fastmonterad storköksutrustning. Ekerö
kommun, Fastighetsenheten, förvaltar kommunens fastigheter vilka i huvudsak består av
skolor, förskolor, äldreboende och kontorslokaler. Objekten finns i hela kommunen.
Utöver i underlaget angivna varor/tjänster kan även vid behov närliggande varor/tjänster
komma att efterfrågas.
Avtalstiden är fr.o.m. 2021-11-01 t.o.m. 2023-10-30 med option på förlängning med ett (1)
år i taget upp till fyra (4) års avtalsperiod.

Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande - Tilldelning Storköksutrustning
Tilldelningsbeslut - Storköksutrustning

Expedieras till
Upphandlingsenheten
Fastighetsenheten
Paragrafen är justerad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 63

Tilldelning - Ramavtal – Förskolor (TN21/50)
Beslut
1. Tekniska nämnden beslutar att tilldela kontrakt för Ramavtal nyproduktion av förskolor
med rangordning 1 till leverantör Bygg Dialog AB organisationsnummer 556705–6097 och
med rangordning 2 till Arcona Aktiebolag organisationsnummer 556066–3196.
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.

Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande - Tilldelning Ramavtal förskolor
Tilldelningsbeslut - Ramavtal nyproduktion av förskolor

Expedieras till
Upphandlingsenheten
Fastighetsenheten
Paragrafen är justerad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida 5 av 19

Sammanträdesprotokoll
2021-09-30

Tekniska nämnden
§ 64

Tilldelning - Ekerö Strand etapp 1, förstärkningsarbeten, väg- och
ledningsuppbyggnad (TN21/36)
Beslut
1. Tekniska nämnden beslutar att tilldela kontrakt för Ekerö Strand, förstärkningsarbeten,
väg- och ledningsuppbyggnad till leverantör Bäckström Anläggning Aktiebolag
organisationsnummer 556671–2872.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Upphandlingen avser förstärkningsarbeten, väg-och ledningsbyggnad för Ekerö strand.
Beskrivning av Projektet Ekerö strand
I Ekerö bor ca 27 000 invånare. Centrum för Ekerö är Tappström. Öster om det befintliga
bostadsområdet i centrum planeras det för nya bostäder i flerfamiljshus i 4–6 våningar
(knappt 500 lägenheter), förskola, grönområden och strandpromenad. Målsättningen är att
Ekerö strandprojektet ska bli ett attraktivt och högklassigt bostadsområde som direkt
ansluter till Tappström.
Projektet
Ekerö Strand är ett stort projekt tilldelad i fyra etapper. Entreprenaden avser Etapp 1
genomförande. Etapp 1 omfattar förstärkningsåtgärder av Tegelbruksvägen 1 och 2, en
lokalgata, Allégatan, samt bräddningsmagasing.
Inom VA uppdraget ingår spill, vattenledningar, dränvattenledningar och dagvatten.
Entreprenaden för etapp 1 har för Va-anläggningen gräns mot etapp 2. Vid etappgräns
proppas ledningar för; dagvatten, dagvattenbräddning, tryckspillvatten, spillvattenbräddning
och spillvattenledning för självfallstömning av bräddmagasin.
Entreprenaden är beräknad att pågå mellan 2021-10-15 – 2023-08-14.

Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande - Tilldelning Ekerö Strand, förstärkningsarbeten, väg- och
ledningsuppbyggnad.
Tilldelningsbeslut - Ekerö strand, förstärkningsarbeten, väg- och ledningsuppbyggnad

Expedieras till
Upphandlingsenheten
Teknik- och exploateringsenheten
Paragrafen är justerad.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden
§ 65

Avbrytande Ekerö strandpromenad, muddringsentreprenad och
sanering. (TN21/55)
Beslut
1. Tekniska nämnden beslutar att avbryta upphandlingen av Ekerö strandpromenad,
muddringsentreprenad och sanering.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Upphandlingen omfattar muddringsarbete och sanering på Ekerö Strandpromenad.
Muddringsentreprenaden tillhör det större projektet Ekerö Strand som är tilldelad i fyra
etapper, där muddringen ingår i etapp 2.

Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande - Avbrytande Ekerö strandpromenad, muddringsentreprenad och sanering
Tilldelningsbeslut - Ekerö Strandpromenad, muddringsentreprenad och sanering

Expedieras till
Upphandlingsenheten
Teknik-och exploateringsenheten
Paragrafen är justerad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden
§ 66

Upphandling - Sekretess (TN21/75)
Beslut
Tekniska nämnden noterar informationen.

Sammanfattning
Upphandlingsärendet utgår.

Beslutsunderlag















Tjänsteutlåtande - Ekerö strandpromenad, muddringsentreprenad och sanering.
1. Kontrakt
10.1 Tekniskbeskrivning MF
10.2 A´prislista med ersättning för ändringar och tilläggsarbeten enligt
självkostnadsprincipen 2021-06-11
13.1 Arbetsmiljöplan 2021-06-11
13.10 Vattendom Nacka TR M 3216-18 Dom 2020-09-30
13.11 Referensblankett
13.3 Information om samarbetet med Skatteverket.
13.6 Kranuppställning
13.7 Rivningsarbeten
13.8 Arbetsområde Muddring
13.9 Kontrollprogram 2021-06-11
9. Administrativa föreskrifter Ekerö Strandpromenad, muddringsentreprenad och sanering
Sammanfattning av Ekerö strandpromenad, muddringsentreprenad och sanering

Expedieras till
Upphandlingsenheten.
Teknik- och exploateringsenheten.
Paragrafen är justerad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 67

Tekniska nämndens verksamhetsredovisning per augusti 2021
samt Särredovisning Avfall (TN21/4)
Beslut
Tekniska nämnden godkänner Tekniska nämndens verksamhetsredovisning per augusti 2021
med prognos om (-) 14 mnkr, en negativ avvikelse jämfört med årsbudget samt
särredovisning Avfall och överlämnar den till Kommunstyrelsen.
_____
Ajournering
Mötet ajourneras i 1 minuter på begäran av Gunnar Mossberg (M).
_____

Sammanfattning
Teknik- och exploateringsenheten samt Fastighetsenheten har upprättat Tekniska nämndens
verksamhetsredovisning per augusti 2021 samt Särredovisning Avfall för beslut i Tekniska
nämnden. Verksamheterna kan sammanfattas enligt följande:
Tekniska nämndens bruttokostnad uppgår per augusti till 160 ,2mnkr och nettokostnad till
15,8 mnkr. Nämnden uppvisar ett nettoöverskott för perioden januari t o m augusti med 3,4
mnkr jämfört med nettobudget. Prognosen för Tekniska nämnden och helåret 2021 visar ett
underskott med 14,2 mnkr. Avvikelsen domineras av kostnader för utrangering av
anläggningstillgångar utöver ram samt ökade underhållskostnader.

Beslutsunderlag











Tjänsteutlåtande, Tekniska nämnden Verksamhetsredovisning per Augusti 2021, samt
särredovisning Avfall
Tekniska nämnden, Verksamhetsredovisning per augusti 2021
Tekniska nämnden, Verksamhetsredovisning per augusti 2021, Särredovisning avfall
Bilaga 1 Resultatrapport - Utfall och prognos Tekniska nämnden
Bilaga 1 Resultatrapport, Avfall
Balansrapport Avfall per 2021-08-31
Bilaga 2 Verksamheternas ekonomiska utfall och prognos
Bilaga 3 Verksamhetsmått
Bilaga 4 Investeringar
Uppföljning av politiska mål, Tekniska nämnden

Expedieras till
Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 68

Tekniska nämndens förslag till driftbudget 2022 med inriktning
2023-2024 samt förslag till investeringsbudget för 2022 med
inriktning 2023-2026 (TN21/5)
Beslut
1. Tekniska nämnden godkänner förslag till driftbudget år 2022 med nettokostnad -34 565
tkr.
2. Tekniska nämnden godkänner förslag till inriktning för driftbudget år 2023-2024 med
budget år 2023 till nettokostnad - 34 390 tkr och budget år 2024 till nettokostnad – 38 479
tkr
3. Tekniska nämnden godkänner förslag till investeringsbudget 2022 med inriktning för 20232026 med totalt 532 905 tkr år 2022, 544 275 tkr år 2023, 473 670 tkr år 2024, 268 700 tkr år
2025 och 78 000 tkr år 2026
4. Tekniska nämnden beslutar att överlämna förslag till driftbudget och förslag till
investeringsbudget till Kommunstyrelsen
____
Deltar ej i beslut
Andreas Gustavsson (S), Ingemar Thun (S), Dan Melin (L) och Anne Lindberg (MP) deltar inte i
beslutet.
____

Sammanfattning
Förslag föreligger till driftbudget 2022 med inriktning 2023-2024 samt investeringsbudget
2022 med inriktning 2023-2026.
Förslag till driftbudget för Tekniska nämnden, tkr.
2022 - 34 565
2023 - 34 390
2024 - 38 479
Förslag till driftbudget 2022 har en budgetram med -34 565 tkr inkluderar kostnader för den
politiska organisationen.
Inriktningsbudget 2023 och 2024 har en föreslagen budgetram med – 34 390 tkr för 2022
och på – 38 479 tkr för 2023 inkluderar kostnader för den politiska organisationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Förslag till investeringsbudget för Tekniska nämnden, omsluter följande belopp, tkr.
2022 532 905
2023 544 275
2024 473 670
2025 268 700
2026 78 000

Beslutsunderlag










Tjänsteutlåtande - Förslag till driftbudget 2022 med inriktning 2023-2024 samt förslag till
investeringsbudget 2022 med inriktning 2023-2026 för Tekniska nämnden
Tekniska nämndens förslag till driftbudget 2022 med inriktning 2023-2024
Tekniska nämnden förslag till investeringsbudget 2022 med inriktning 2023-2026
Bilaga 1 Resultatrapport - Förslag budget 2022 med inriktning 2023–2024
Bilaga 2 Förslag inriktning budget åren 2023–2024, per verksamhet
Bilaga 2 Förslag budget år 2022, per verksamhet
Bilaga 3 Förslag förändringar inriktning budget 2023–2024
Bilaga 3 Text - Förslag förändringar i budget 2022–2024
Bilaga 4 Verksamhetsmått

Expedieras till
Kommunstyrelsen
Ekonomienheten, kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 69

Avfallstaxa 2022 (TN21/59)
Beslut
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till KFS 60:7.

Sammanfattning
Avgifterna i taxa 2022 föreslås i stort vara oförändrade. Intäkts- och utgiftsprognosen är
ungefär densamma som gjordes inför taxa 2021. Med prognosen följer att minusposten som
uppstod under 2020 bör vara borta under 2023.
Avgiften för företagsbesök på Skå Återvinningscentral föreslås höjas från 200 exmoms till
500 kr exmoms och 550 kr exmoms vid eventuell direktbetalning på Återvinningscentralen.
Returpapper övergår från producentansvar till kommunalt ansvar 1 jan 2022. Insamlingen
kommer fortsatt ske genom avlämning på återvinningsstationerna. De bolag/ föreningar som
önskar fastighetsnära insamling kan även fortsättningsvis få det genom avtal med av
kommunen auktoriserade företag. Dessa företag kommer då kunna konkurrera om kunder,
men bara inom ramen för föreslagen maxtaxa.
Begreppet hushållsavfall ersätts med begreppet kommunalt avfall och avfall under
kommunalt ansvar.

Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande - Avfallstaxa 2022
Avfallstaxa 2022

Expedieras till
Kommunfullmäktige
Paragrafen är justerad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida 14 av 19

Sammanträdesprotokoll
2021-09-30
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§ 70

Förslag till förändringar i avfallsföreskrifterna 2022 (TN21/60)
Beslut
Tekniska nämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att godkänna
förslag till KFS 60:7.

Sammanfattning
För varje kommun ska det finnas en renhållningsordning som ska innehålla föreskrifter för
hantering av avfall inom kommunen.
Den 1 augusti 2020 trädde ett antal ändringar i 15 kap. miljöbalken och en ny
Avfallsförordning, SFS 2020:614, i kraft. Ändringarna handlar bland annat om att definitionen
för kommunalt avfall ersätter hushållsavfallsdefinitionen samt att det kommunala ansvaret
enligt 15 kap. 20 § revideras.
15 kap. 20 § miljöbalken: Kommunens avfallsansvar bestäms från 1 augusti inte längre
utifrån begreppet hushållsavfall. Istället ansvarar kommunen för att följande avfall inom
kommunen blir behandlat:
- kommunalt avfall, avloppsfraktioner och filtermaterial från enskilda avloppsanläggningar,
som är dimensionerade för högst 25 personekvivalenter, om anläggningen endast används
för a) hushållsspillvatten, eller b) spillvatten som till sin art och sammansättning liknar
hushållsspillvatten, latrin från torrtoaletter och jämförliga lösningar, och bygg- och
rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig verksamhet.
Returpapper kommer från årsskiftet hanteras som kommunalt avfall istället för att som
tidigare legat under producentansvaret. Anpassningar till detta har därför behövts göras i
föreskrifterna.
Begreppet privat utförare har bytts ut mot ”kommunens entreprenör” för att inte skapa
förvirring när en aktör kan köpa in en tjänst från fria marknaden eller inte. Tex gäller privat
utförare för insamling av farligt avfall från verksamheter, men det är tex bara en av
kommunens godkända entreprenörer som får användas för att hämta returpapper från en
bostadsrättsförening.
I §32 görs ett förtydligande om kravet på fettavskiljare i verksamheter som släpper ut fett i
avloppsvattennätet.
Paragraferna §37 -43 är reviderade med avseende på att Miljönämnden inte längre kräver
en ansökan eller anmälan för förlängt hämtningsintervall, delat sopkärl eller uppehåll i
hämtningen. Sådana abonnemangsändringar kommer hanteras av kundservice.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Däremot kommer eget omhändertagande, som tex matavfallskompost, fortfarande behöva
anmälas. Om någon hantering missköts kan inget tillstånd dras tillbaka, men med stöd av
§33 kan avfallsansvarig nämnd ändra abonnemangsvillkor.
Därutöver är en del förändringar av mer redaktionell art gjorda. Text som ändrats är
rödfärgad.

Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande - Förslag till förändringar i avfallsföreskrifterna 2022
KFS 60.6 - Avfallsföreskrifter 2022 - Förslag

Expedieras till
Kommunfullmäktige
Paragrafen är justerad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 71

Informationsärende - Återrapportering av fastighetsunderhåll
(TN21/23)
Beslut
Tekniska nämnden noterar informationen.

Expedieras till
Ärendet föredras muntligt.
Paragrafen är justerad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 72

Tekniska nämndens ordförande informerar
Beslut
Tekniska nämnden noterar informationen.

Sammanfattning
Ärendet föredras muntligt.
Paragrafen är justerad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 73

Förvaltningsinformation
Beslut
Tekniska nämnden noterar informationen.

Sammanfattning
Ärendet föredras muntligt.
Paragrafen är justerad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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