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Styrelse/Nämnd: Upphandlingsnämnden 

Dag, tid: 2020-05-13, kl. 08:30 

Plats: Mötesplats, Ekonomiavdelningen i Stadshuset 

Övrigt: Med tanke på coronaviruset (Covid-19) uppmanas alla som har symtom som 

påminner om förkylning eller influensa att stanna hemma och kalla in en ersättare 

istället. 

 

Vid förhinder att delta i sammanträdet ska ledamot kalla personlig ersättare samt 

meddela upphandlingsavdelningen, Maria Karlsson, tel. 0370-37 73 99 eller 

maria.karlsson@varnamo.se  

 

 

§ Ärenden: Dnr: Sida: 
 

Beslutsärenden 

34 Godkännande av dagordning   

 Val av justerare   

35 Bredasten etapp 3 UHN.2020.31  

36 Transport- och anläggningsmaskintjänster UHN.2019.247  

37 Mindre mark och anläggningsentreprenader UHN.2019.169  

38 Hemtjänst i Värnamo kommun enligt LOV UHN.2019.210  

39 Trygghetslarm - hela varukedjan - till ordinärt 

boende 

UHN.2017.34  

40 Hälso- och sjukvårdsmaterial 2018 UHN.2020.73  

41 Månadsuppföljning UHN.2018.252  

42 Kurser och konferenser   

Redovisning av delegationsbeslut 

43 Redovisning delegationsbeslut 2020 UHN.2020.11  

Beredningsärenden 

44 Delegationsordning för upphandlingsnämnden UHN.2019.63  

Informationsärenden 
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45 Information från upphandlingschefen UHN.2020.12  

46 Meddelanden   

Utgår Övriga ärenden   

 

 

Filip Wihrén Andersson 

Ordförande 

Maria Karlsson 

Sekreterare 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum

Upphandlingsnämnden 2020-05-13

Plats och tid: Mötesplats, Ekonomiavdelningen i Stadshuset, kl 08:30 – 10:25
Beslutande: Laila Sedin (C) ordförande

Anders Jansson (S)
Patrik Ekwall (KD)
Håkan Nilsson (S), ersättare för Anja Johansson (S)
Thomas Carlzon (C) ersättare för Filip Wihrén Andersson (M)

Övriga närvarande: Mattias Hultqvist, upphandlingschef
Maria Karlsson, inköpshandläggare
Susanne Feicht, administratör
Henrik Lönngren, projektledare § 35
Stefan Goodwin, upphandlingsledare §§ 36, 37
Linnea Pettersson, upphandlare §§38, 40
Ann Lindqvist, bitr.omsorgschef § 45

Utses att justera: Anders Jansson

Justeringens plats och tid: Upphandlingsavdelningen 2020-05-13

Sekreterare:

Maria Karlsson

Paragrafer: 
34 - 46

Ordförande:

Laila Sedin
Justerare:

Anders Jansson

            ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/utskott: Upphandlingsnämnden

Sammanträdesdatum: 2020-05-13 Paragrafer: 34 - 46

Datum för anslags
uppsättande:

2020-05-14 Datum för anslags
nedtagande: 2020-06-04

Förvaringsplats för
protokollet:

Upphandlingsavdelningen

Underskrift:

Maria Karlsson
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Upphandlingsnämnden 2020-05-13 

Justerare

§ 34 Dnr:  

Godkännande av dagordning

Beslut
Upphandlingsnämnden beslutar
att godkänna dagordningen

Ärendebeskrivning
Godkännande av dagordningen. Information om jäv. 

Förslag till beslut
 Upphandlingsavdelningen föreslår upphandlingsnämnden besluta 
att godkänna dagordningen 

Upphandlingsavdelningen har inkommit med skrivelse daterad 
den 5 maj 2020

Beslut expedieras till:
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Upphandlingsnämnden 2020-05-13 

Justerare

§ 35 Dnr: UHN.2020.31

Bredasten etapp 3

Beslut
Upphandlingsnämnden beslutar
att anta Älmby Entreprenad Aktiebolag för färdigställande av 
Bredasten, etapp 3 till en kostnad av 44 790 000 SEK exklusive moms

Ärendebeskrivning
Upphandlingen avser färdigställande av verksamhetsområde Bredasten 
som ligger i anslutning till befintligt industriområde. Uppdraget innebär 
rivning av ladugårdar, terrassering av kvartersmark, ledningar med 
tillhörande anordningar, gator med vägutrustning, servicevägar, 
dagvattendiken, dagvattendammar, terrängmodellering av 
naturmarksytor. 

Förslag till beslut
 Upphandlingsavdelningen föreslår upphandlingsnämnden besluta   
att anta Älmby Entreprenad Aktiebolag för färdigställande av 
Bredasten, etapp 3 till en kostnad av 44 790 000 SEK exklusive moms 

Upphandlingsavdelningen har inkommit med skrivelse daterad 
den 11 maj 2020

Beslut expedieras till:
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Upphandlingsnämnden 2020-05-13 

Justerare

§ 36 Dnr: UHN.2019.247

Transport- och anläggningsmaskintjänster

Beslut
Upphandlingsnämnden beslutar
att anta GDL Transport Aktiebolag, gällande grupp A. Fordon och 
maskiner, transport- och anläggningsmaskintjänster 
att anta Transportaktiebolaget i Jönköping, gällande grupp B. Lastbilar 
för materialtransport och grupp C. Övriga maskiner, transport- och 
anläggningsmaskintjänster.
att avtalsperioden är 1 juni 2020 – 31 maj 2022 med möjlighet till 1 + 1 
års förlängning.  

Ärendebeskrivning
Upphandlingen omfattar Värnamo kommun och Värnamo Energi AB:s, 
behov av transport- och anläggningsmaskintjänster för bland annat 
mark- och gatuarbeten inklusive förare per timma.
Upphandlingen är indelad i tre grupper:
A. Fordon och maskiner 
B. Lastbilar för materialtransport 
C. Övriga maskiner

Fordon och maskiner som kommer att avropas är bland annat lastbilar 
för materialtransport, hjullastare, band & hjulburna grävmaskiner. 
Uppdragen avser både planerade projekt och akuta händelser som 
exempelvis vattenläckor. Tjänster av entreprenadtyp är undantagna från 
detta avtal samt beställarens användning av egna fordon och maskiner. 
Uppdragen avser både planerade uppdrag per timma och akuta 
händelser som exempelvis vattenläckor.

Förslag till beslut
 Upphandlingsavdelningen föreslår upphandlingsnämnden besluta 
att anta GDL Transport Aktiebolag, gällande grupp A. Fordon och 
maskiner, transport- och anläggningsmaskintjänster  
att anta Transportaktiebolaget i Jönköping, gällande grupp B. Lastbilar 
för materialtransport och grupp C. Övriga maskiner, transport- och 
anläggningsmaskintjänster. 
att avtalsperioden är 1 juni 2020 – 31 maj 2022 med möjlighet till 1 + 1 
års förlängning.  

Upphandlingsavdelningen har inkommit med skrivelse daterad 
den 11 maj 2020

Beslut expedieras till:
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Upphandlingsnämnden 2020-05-13 

Justerare

§ 37 Dnr: UHN.2019.169

Mindre mark och anläggningsentreprenader

Beslut
Upphandlingsnämnden beslutar
att anta leverantörer enligt bilaga utvärderingsprotokoll inklusive de 
leverantörer som enligt protokollet inte är antagna för mindre mark och 
anläggningsentreprenader för perioden 1 juni 2020 – 31 maj 2021 
medmöjlighet till 1 + 1 + 1 års förlängning

Ärendebeskrivning
Upphandlingen avser mindre entreprenader och kan vara allt från att 
justera påkörd refug till en mer omfattande entreprenad. 

Nybyggnad och vissa arbeten i samband med bland annat service och 
underhåll inom Värnamo kommun för Tekniska förvaltningen och 
Värnamo Energi AB, i varierande storlek och volym.

Förslag till beslut
 att anta leverantörer enligt bilaga utvärderingsprotokoll för mindre 
mark och anläggningsentreprenader för perioden 1 juni 2020 – 31 maj 
2021 medmöjlighet till 1 + 1 + 1 års förlängning 

Upphandlingsavdelningen har inkommit med skrivelse daterad 
den 11 maj 2020

Beslut expedieras till:
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Upphandlingsnämnden 2020-05-13 

Justerare

§ 38 Dnr: UHN.2019.210

Hemtjänst i Värnamo kommun enligt LOV

Beslut
Upphandlingsnämnden beslutar
att godkänna Femtiofemplus AB och teckna avtal. 

Ärendebeskrivning
Femtiofemplus AB har inkommit med ansökan den 18 september 2019 
om att bedriva verksamhet inom valfrihetssystem enligt LOV inom 
hemtjänsten i Värnamo kommun.
Femtiofemplus AB ansöker om att få utföra serviceinsatser inom 
Värnamo tätort.
Kapacitetstak har inte angivits. 
Värnamo kommun har valfrihet enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) 
inom hemtjänst. LOV innebär att den som beviljats någon av dessa 
insatser har möjlighet att själv välja vem som ska utföra insatsen; 
kommunen eller ett privat företag som kommunen har avtal med.

Förslag till beslut
 Kommunledningsförvaltningens upphandlingsavdelning föreslår 
upphandlingsnämnden besluta  
att godkänna Femtiofemplus AB och teckna avtal.  

Upphandlingsavdelningen har inkommit med skrivelse daterad 
den 23 april 2020

Beslut expedieras till: Omsorgsnämnden
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Upphandlingsnämnden 2020-05-13 

Justerare

§ 39 Dnr: UHN.2017.34

Trygghetslarm - hela varukedjan - till ordinärt 
boende

Beslut
Upphandlingsnämnden beslutar
att förlänga avtalet trygghetslarm till ordinärt boende med Doro AB för 
perioden 1 juni 2020 – 31 maj 2021

Ärendebeskrivning
Avtalet omfattar trygghetslarm till ordinärt boende innefattande 
produkter och tjänster så som exempelvis larmmottagning.  

Förslag till beslut
 Upphandlingsavdelningen föreslår upphandlingsnämnden besluta  
att förlänga avtalet trygghetslarm till ordinärt boende med Doro AB för 
perioden 1 juni 2020 – 31 maj 2021

Upphandlingsavdelningen har inkommit med skrivelse daterad 
den 28 april 2020

Beslut expedieras till:
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Upphandlingsnämnden 2020-05-13 

Justerare

§ 40 Dnr: UHN.2020.73

Hälso- och sjukvårdsmaterial 2018

Beslut
Upphandlingsnämnden beslutar
att anta Onemed Sverige AB, gällande hälso- och sjukvårdsmaterial för 
perioden 9 maj 2020 – 8 maj 2022 med automatisk förlängning till 8 
maj 2024 enligt SKL kommentus avtalsvillkor.

Ärendebeskrivning
Värnamo kommun avser att ansluta sig till SKL kommentus 
inköpscentrals ramavtal för hälso- och sjukvårdsmaterial 2018. 
Ramavtalet har en omfattning som sträcker sig från lättare förband till 
injektionsmaterial och instrument anpassade för exempelvis 
äldreomsorg, hemsjukvård, förskola/skola och regioner.
I ramavtalet ingår också kostnadsfri vägledning och utbildning kopplad 
till de produkter som omfattas av ramavtalet
Ramavtalet träder i kraft 9 maj 2020 och ersätter ramavtal 
Förbrukningsartiklar 2014.
Totalsumman för detta ramavtal uppgår till cirka 3 000 000 kronor per 
år.

Förslag till beslut
 Upphandlingsavdelningen föreslår upphandlingsnämnden  
att anta Onemed Sverige AB, gällande hälso- och sjukvårdsmaterial för 
perioden 9 maj månad 2020 – 8 maj 2022 med automatisk förlängning 
till 8 maj 2024 enligt SKL kommentus avtalsvillkor. 

Upphandlingsavdelningen har inkommit med skrivelse daterad 
den 6 maj 2020

Beslut expedieras till:
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Upphandlingsnämnden 2020-05-13 

Justerare

§ 41 Dnr: UHN.2018.252

Månadsuppföljning

Beslut
Upphandlingsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen

Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelning har inkommit med budgetuppföljning med 
helårsprognos för upphandlingsnämnden och för 
upphandlingsförvaltningen kvartal 1 2020

Förslag till beslut
 Upphandlingsavdelningen föreslår upphandlingsnämnden besluta 
att godkänna redovisningen 

Beslut expedieras till:
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Upphandlingsnämnden 2020-05-13 

Justerare

§ 42 Dnr:  

Kurser och konferenser

Beslut
Upphandlingsnämnden beslutar
att medge att Filip Wihrén Andersson (M) deltar på Mötesregler för 
beslutsfattare i offentlig sektor den 25 maj 2020

Förteckning över kurser och konferenser:
1. Mötesregler för beslutsfattare i offentlig sektor Vad är 

lagligt, möjligt och lämpligt i kristid?

Beslut expedieras till:
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Upphandlingsnämnden 2020-05-13 

Justerare

§ 43 Dnr: UHN.2020.11

Redovisning delegationsbeslut 2020

Beslut
Upphandlingsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av upphandlares och upphandlingschefens 
delegationsbeslut.

Ärendebeskrivning
Redovisning av delegationsbeslut:
 Upphandlares delegationsbeslut 2020/3 

o Tillträde till dynamiskt inköpssystem
 Upphandlingschefens delegationsbeslut § 2020/154 – 2020/179 

o Tre beslut avser avbrytande av upphandlingar
o Tre beslut avser ett avtal
o Sex beslut avser upphandling
o 13 beslut avser avtalsförläningar
o Ett beslut avser avropsanmälan gemensamma upphandlingar

Förslag till beslut
 Upphandlingsavdelning föreslår upphandlingsnämnden besluta 
att godkänna redovisningen av upphandlare och upphandlingschefens 
delegationsbeslut. 

Beslut expedieras till:

11



VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Upphandlingsnämnden 2020-05-13 

Justerare

§ 44 Dnr: UHN.2019.63

Delegationsordning för upphandlingsnämnden

Beslut
Upphandlingsnämnden beslutar
att överlämna ärendet till kommande sammanträde

Ärendebeskrivning
Gällande delegationsordning antagen av upphandlingsnämnden 19 
februari 2020, § 13 behöver revideras. Upphandlingsformen förnyad 
konkurrensutsättning FKU innebär goda affärer för kommunen. I 
dagsläget har inte upphandlingsavdelningen resurser för hanteringen.

Beslut expedieras till:
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Upphandlingsnämnden 2020-05-13 

Justerare

§ 45 Dnr: UHN.2020.12

Information från upphandlingschefen

Beslut
Upphandlingsnämnden beslutar
att godkänna informationen

Ärendebeskrivning
Följande information lämnas vid sammanträdet av upphandlingschefen:
1. Pågående upphandlingar 5 maj 2020

2. Planerade projekt/upphandlingar 5 maj 2020. Pågående och 

planerade upphandlingar redovisas även på Värnamo kommuns 

hemsida, länk https://www.varnamo.se/naringsliv-och-

arbete/upphandling-och-inkop.html 

3. Överprövningar

a. Profilartiklar

b. Hantverkstjänster - Måleri 

4. Convid-19

5. LOV - Lagen om valfrihet

a. Ann Lindqvist bitr. omsorgschef informerade om LOV.

Förslag till beslut
 Upphandlingsavdelningen föreslår upphandlingsnämnden besluta 
att godkänna informationen 

Beslut expedieras till:
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Upphandlingsnämnden 2020-05-13 

Justerare

§ 46 Dnr:  

Meddelanden

 Beslut från kommunstyrelsen 14 april 2020, § 157 om 
ändrad tidplan och aktiviteter mål och budget 20201-2023

 Beslut från kommunstyrelsen 14 april 2020, § 162 om 
redovisning av Värnamo kommuns miljöarbete 2019. 

 Beslut från kommunstyrelsen 14 april 2020, § 163 om 
åtgärdsplan för Värnamo kommuns miljöarbete 2020

 Beslut från kommunfullmäktige 23 april 2020, § 62 om 
Värnamo kommuns årsredovisning 2019

 Beslut från kommunfullmäktige 23 april 2020, § 61 om 
beviljande av ansvarsfrihet 2019

 Beslut från kommunfullmäktige 23 april 2020, § 70 om 
nämndernas resultatbalansering från budgetåret 2019.
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