Tjänsteutlåtande
2018-06-01

Tarja Andersson
Upphandlare
08-124 57 342
Tarja.Andersson@ekero.se

Tekniska nämnden

Upphandling av elenergi
Dnr TN18/36
Förslag till beslut
1.Tekniska nämnden ger fastighetskontoret i uppdrag att anmäla avrop hos SKL
Kommentus Inköpscentral och delta genom DIS för konkurrensutsättning inom
SKL:s kommande avtal Elenergi 2017.
2.Tekniska nämnden ger fastighetschefen i uppdrag att välja modell för prissättning
och val av Miljödeklarerad el.
3.Tekniska nämnden ger fastighetschefen i uppdrag att fatta tilldelningsbeslut efter
genomförd upphandling samt teckna avtal med antagen leverantör.
Sammanfattning av ärendet
Fastighetskontoret vill inhämta Tekniska nämndens godkännande att anmäla avrop
genom upphandlingsenheten i SKL:s kommande avtal Elenergi 2017 och därefter
delta i konkurrensutsättning genom DIS samt att fatta beslut om prismodell och val
av Miljödeklarerad el för att kunna säkerställa ny leverantör för elleveranser från
2019-01-01.
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Ärendet
Kommunens leveransavtal av elenergi, som grundar sig i SKL Kommentus ramavtal,
går ut 2018-12-31. SKL Kommentus Inköpscentral har för avsikt att under juni
annonsera ny upphandling Elenergi 2017. Upphandlingsenheten, i samråd med
fastighetskontoret, avser göra avropsanmälan för det nya avtalet hos Kommentus.
Efter avropsanmälan kan kommunen delta via Kommentus i konkurrensutsättning
via DIS, Dynamiskt Inköpssystem, där leverantörer lämnar anbud på de kommuner
som deltar i förfarandet genom DIS.
SKL har i sin förhandsinformation angett att upphandlingen kommer att bestå av
likartad omfattning och inriktning som nuvarande avtal, d.v.s. fysisk leverans av
elenergi genom Svensk elmix, El från förnybara energikällor eller Bra
miljöval/motsvarande.
I det befintliga leveransavtalet har kommunen valt inköpsmodell fast elpris,
engångsprissättning av fast elpris och miljöprodukt Miljödeklarerad el. Modell fast
elpris har valts främst p.g.a. att egen kompetens och resurser har bedömts saknas för
val av inköpsmodeller enligt successiv uppbyggnad av övriga möjliga
prissättningsmodeller inom avtalet.
Fastighetskontoret vill nu inhämta Tekniska nämndens godkännande att, efter att
SKL har genomfört upphandlingen, anmäla avrop genom upphandlingsenheten och
därefter delta i konkurrensutsättning genom DIS samt att fatta beslut om prismodell
och val av Miljödeklarerad el för att kunna säkerställa ny leverantör för elleveranser
från 2019-01-01.
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