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BOTKYRKA KOMMUN
Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-10-10

§ 91
Avbrytande av upphandling inom området lokalvårdsentreprenörer (TEF/2016:139)
Beslut

Tekniska nämnden avbryter upphandling av lokalvårdsentreprenörer.
Tekniska nämnden godkänner omedelbar justering av beslutet.
Sammanfattning

Tekniska förvaltningen har i samarbete med upphandlingsenheten annonserat tjänster inom städ, lokalvårdsentreprenörer. Upphandlingen har utförts
enligt Lagen om offentlig upphandling. Vid anbudstidens utgång hade 14
anbudsgivare lämnat anbud. Under utvärderingen konstateras att anbuden
överstiger verksamhetens budget för tjänsten med i snitt 25 %. Direktiven i
beslutad anvisning för de kommunala verksamheternas budget anger en
pris- och lönekompensation med 1,9 %. Utöver detta förutsätts en effektiviseringseffekt motsvarande 1 %.
Mot bakgrund av ovanstående konstaterar förvaltningen att verksamheterna
saknar budgetutrymme för att verkställa upphandlingen. Förvaltningen föreslår därför att tekniska nämnden beslutar att avbryta upphandlingen av lokalvårdsentreprenörer.
Ärendet

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse daterad
2016-09-29.
________
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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§ 92
Antagande av anbudsgivare för utförande av vatten- och
avloppsledningar i Kagghamra, Grödinge (TEF 2016:91)
Beslut

Tekniska nämnden beslutar i enlighet med kommunledningsförvaltningens
och tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2016-09-28
Tekniska nämnden ger kommunledningsförvaltningen, upphandlingsenheten i
uppdrag att verkställa beslutet.
Tekniska nämnden ger förvaltningen i uppdrag att senast den 15 januari 2019
lämna en slutredovisning av genomförd entreprenad.
Sammanfattning

Kagghamra är en del i det stora projektet som avser utbyggnaden av vattenoch avloppsledningar i Grödinge. Utbyggnaden görs för att förse boende i
Kagghamra, Sibble och Eldtomta med kommunalt vatten och avlopp. Idag har
de flesta fastigheter enskilda avloppsanläggningar där utläckage förekommer
till den känsliga Kagghamraån. Fler människor bosätter sig permanent i
Kagghamra och Sibble, vilket innebär en ökad belastning på miljön. Tekniska
nämnden beslöt vid sammanträdet den 20 juni 2016, § 52, att godkänna start
av projektet samt att påbörja upphandlingen. Byggstart planeras till oktober i
år och färdigställande under juni 2018.
Ärendet

Förvaltningschef Åsa Engwall redogör för ärendet utifrån kommunledningsförvaltningens och tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2016-0928.
Sekretess råder till och med att tilldelningsbeslut har skickats ut.
________
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

3[3]

