
 

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 

 2022-06-22  1(2) 
 

 
Styrelse/Nämnd: Upphandlingsnämnden 

Dag, tid: 2022-06-22, kl. 08:30 

Plats: Smtr Turisten, 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 
i stället. 
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         
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Ärenderubrik (ska fyllas i av systemet) 
 

Ärendebeskrivning 

Godkännande av dagordningen. Information om jäv. 

 

Beslutsförslag 

Inköpsenheten föreslår upphandlingsnämnden besluta 

att godkänna dagordningen 

 

Maria Karlsson Mattias Hultqvist 
Inköpshandläggare Inköpschef 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-06-14   

Kommunledningsförvaltningen Upphandlingsnämnden Dnr: Dnr  
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 Kärda skola tillbyggnad omklädningsrum, 
Värnamo kommun 

 

Ärendebeskrivning 

Värnamo kommun upphandlar entreprenör att på 
totalentreprenad utföra om- och tillbyggnad av Kärda skola med 
omklädningsrum och förråd på cirka 100 m2. 

 

 

Beslutsförslag 

Inköpsenheten föreslår upphandlingsnämnden besluta  

att anta Lagans Byggnads AB för leverans av  Kärda skola 
tillbyggnad omklädningsrum, Värnamo kommun till en kostnad 
av 5 263 897,00  kronor. 

 

 

Maria Karlsson Mattias Hultqvist 
Inköpshandläggare Inköpschef 

  

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-06-14   

Kommunledningsförvaltningen Upphandlingsnämnden Dnr: UHN.2022.10
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Bakgrund 
Inköpsenheten genomför upphandling av Kärda skola 
tillbyggnad omklädningsrum, Värnamo kommun för tekniska 
förvaltningen.  

Underlag till upphandlingen upprättats av inköpsenheten i 
samarbete med ansvarig inom området på tekniska 
förvaltningen. 

 
 
Upphandlingens totala värde uppskattas till 4 500 000 kronor. 

 

Tänkt avtalsperiod 
5 september 2022 – 5 juni 2023. 
 

Upphandlingsförfarande 
Upphandlingen genomförs som ett förenklat förfarande enligt 
lagen om offentlig upphandling.  

Upphandlingen har annonserats enligt fastställd rutin.  

Utvärderingsmodellen i upphandlingen är pris. 

 

Sista anbudsdag: 31 maj 2022. 

 

Utredning 
Anbud har inkommit från följande anbudslämnare, med angivet 
anbudspris: 

• BAB bygg AB 556608-9669, 5 649 000,00 SEK 
• BYGGA GWG AB 556401-0659, 5 778 000,00 SEK 
• Lagans Byggnads AB 556491-7408, 5 263 897,00 SEK 
• NaijBygg AB 556612-1132, 5 405 000,00 SEK 

 

Utvärdering av anbuden har gjorts av inköpsenheten 
tillsammans med berörd personal, se bifogat 
utvärderingsprotokoll. 

 

Lagans Byggnads AB innehar det anbud som har lägst 
jämförelsetal, 5 263 897,00. 
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Företagsbeskrivning föreslagen leverantör 
Lagans Byggnads AB är känd leverantör sen tidigare. 

Lagans Byggnads AB med säte i Ljungby omsätter 549 142 
KSEK   och har 100-199 anställda. Lagans Byggnads AB har 
filialer i Värnamo och Karlskrona 
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Inkomna anbud

Resultat helt anbud

Utvärderingsprotokoll

Kärda skola tillbyggnad omklädningsrum, Värnamo kommun

Värnamo kommun Avtalsform
Kontrakt med vinnande
leverantör/er

Diarienummer
UHN.2022.10

Utvärdering
Helt anbud

Namn
Kärda skola tillbyggnad
omklädningsrum, Värnamo
kommun

Ansvarig upphandlare
Thomas Axelsson

Anbudsgivare Organisationsnr Inkommet Öppnat
  BAB bygg AB (197535) 2022-05-31 2022-06-01
  BYGGA GWG AB (197536) 2022-05-31 2022-06-01
  Lagans Byggnads AB (197537) 2022-05-31 2022-06-01
  NaijBygg AB (197538)

556608-9669 
556401-0659 
556491-7408 
556612-1132 2022-05-31 2022-06-01

Godkända anbud Pris Jämförelsetal Antagen
  Lagans Byggnads AB (197537) 5 263 897,00 SEK 5 263 897,00 Ja
  NaijBygg AB (197538) 5 405 000,00 SEK 5 405 000,00 Nej
  BAB bygg AB (197535) 5 649 000,00 SEK 5 649 000,00 Nej
  BYGGA GWG AB (197536) 5 778 000,00 SEK 5 778 000,00 Nej

223164: 2022-06-01 15:14          1/1
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 Renovering av Ohs reningsverk 

 

Ärendebeskrivning 

Entreprenadupphandling avseende renovering av Ohs 
reningsverk, Värnamo kommun. 

Ohs reningsverk ska byggas om avseende inkommande 
pumpstation, byte slamskrapa i sedimenteringsbassäng 2, byte 
avdragsränna i sedimenteringsbassäng 1. Byggnaden ska även 
renoveras med avseende på väggar, golv, fönster och dörrar, 
befintligt elskåp ska demonteras, personalrum ska fräschas upp 
samt gallerdurk och luckor ska bytas. Fasaden ska målas. 

Upphandlingsform: Generalentreprenad 

Entreprenadform: Utförandeentreprenad 

 

Beslutsförslag 

Inköpsenheten föreslår upphandlingsnämnden besluta  

att anta AVVATech Vatten & Miljöteknik AB för leverans av  
Renovering av Ohs reningsverk till en kostnad av 4 545 454,00 
kronor. 

 

 

Maria Karlsson Mattias Hultqvist 
Inköpshandläggare Inköpschef 

  

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-06-08   

Kommunledningsförvaltningen Upphandlingsnämnden Dnr: UHN.2021.205
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Bakgrund 
Inköpsenheten genomför upphandling av Renovering av Ohs 
reningsverk för tekniska förvaltningen.  

Underlag till upphandlingen upprättats av inköpsenheten i 
samarbete med ansvarig inom området på tekniska 
förvaltningen. 
 
Upphandlingens totala värde uppskattas till 5 miljoner kronor. 

 

Tänkt avtalsperiod 
Kontraktsarbetena ska vara färdiga senast 2023-12-31 
 

Upphandlingsförfarande 
Upphandlingen genomförs som ett förenklat förfarande enligt 
lagen om upphandling inom försörjningssektorerna.  

Upphandlingen har annonserats enligt fastställd rutin.  

Utvärderingsmodellen i upphandlingen är pris. 

 

Sista anbudsdag: 2 juni 2022. 

 

Utredning 
Anbud har inkommit från följande anbudslämnare, med angivet 
anbudspris: 

• AVVATech Vatten & Miljöteknik AB 556738-8953,     
4 545 454,00 SEK 

• Malmberg water AB 556292-9272, 5 990 000,00 SEK 

 

Utvärdering av anbuden har gjorts av inköpsenheten 
tillsammans med berörd personal, se bifogat 
utvärderingsprotokoll. 

 

AVVATech Vatten & Miljöteknik AB innehar det anbud som 
har lägst jämförelsetal, 4 545 454,00. 
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Företagsbeskrivning föreslagen leverantör 
AVVATech Vatten & Miljöteknik AB med säte i Malmö 
omsätter 94 208 KSEK och har 10-19 anställda. 
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Inkomna anbud 

Resultat helt anbud 

Utvärderingsprotokoll

Renovering av Ohs reningsverk

Värnamo kommun Avtalsform
Kontrakt med vinnande
leverantör/er

Diarienummer
UHN.2021.205

Utvärdering
Helt anbud

Namn
Renovering av Ohs reningsverk

Ansvarig upphandlare
Thomas Axelsson

Anbudsgivare Organisationsnr Inkommet Öppnat
  AVVATech Vatten & Miljöteknik AB
(197682)

556738-8953 2022-05-31 2022-06-03

  Malmberg water AB (197683) 556292-9272 2022-06-02 2022-06-03

Godkända anbud Pris Jämförelsetal Antagen
  AVVATech Vatten & Miljöteknik AB
(197682)

4 545 454,00 SEK 4 545 454,00 Ja

  Malmberg water AB (197683) 5 990 000,00 SEK 5 990 000,00 Nej

223164: 2022-06-03 08:21          1/1
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 Bredaryds skola - ombyggnation av 
undervisningslokaler 

 

Ärendebeskrivning 

Värnamo kommun upphandlar entreprenör att på 
totalentreprenad utföra ombyggnation av undervisningslokaler i 
Bredaryds skola. Ombyggnation av totalt cirka 170 m2. 
Totalentreprenaden omfattar samtliga arbeten till en fullt färdig 
anläggning, inklusive slutbesiktigad och godkänd entreprenad. 

 

Beslutsförslag 

Inköpsenheten föreslår upphandlingsnämnden besluta  

att anta NaijBygg AB för leverans av  Bredaryds skola - 
ombyggnation av undervisningslokaler till en kostnad av 
3 175 000,00 kronor. 

 

 

Maria Karlsson Mattias Hultqvist 
Inköpshandläggare Inköpschef 

  

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-06-09   

Kommunledningsförvaltningen Upphandlingsnämnden Dnr: UHN.2022.113
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Bakgrund 

Inköpsenheten genomför upphandling av Bredaryds skola - 
ombyggnation av undervisningslokaler för tekniska 
förvaltningen.  

Underlag till upphandlingen upprättats av inköpsenheten i 
samarbete med ansvarig inom området på tekniska 
förvaltningen.   
 
Upphandlingens totala värde uppskattas till 3 miljoner  kronor. 

 

Tänkt avtalsperiod 
11 juli 2022 – 16 december 2022. 
 

Upphandlingsförfarande 
Upphandlingen genomförs som ett enstegsförvarande enligt 
lagen om offentlig upphandling.  

Upphandlingen har annonserats enligt fastställd rutin.  

Utvärderingsmodellen i upphandlingen är pris. 

 

Sista anbudsdag: 16 juni 2022. 

 

Utredning 
Anbud har inkommit från följande anbudslämnare, med angivet 
anbudspris: 

• BAB bygg AB 556608-9669, 3 914 000,00 SEK 
• Gärahovs Bygg Aktiebolag 556504-0036,     

3 865 000,00 SEK 
• NaijBygg AB 556612-1132, 3 175 000,00 SEK 

 

Utvärdering av anbuden har gjorts av inköpsenheten 
tillsammans med berörd personal, se bifogat 
utvärderingsprotokoll. 

 

NaijBygg AB innehar det anbud som har lägst jämförelsetal, 
3 175 000,00. 
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Företagsbeskrivning föreslagen leverantör 
NaijBygg AB är känd leverantör sen tidigare. 

NaijBygg AB med säte i Gislaved omsätter 147 630 KSEK och 
har 50 – 99 anställda. 
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Inkomna anbud 

Resultat helt anbud 

Utvärderingsprotokoll

Bredaryds skola - ombyggnation av undervisningslokaler

Värnamo kommun Avtalsform
Kontrakt med vinnande
leverantör/er

Diarienummer
UHN.2022.113

Utvärdering
Helt anbud

Namn
Bredaryds skola - ombyggnation
av undervisningslokaler

Ansvarig upphandlare
Thomas Axelsson

Anbudsgivare Organisationsnr Inkommet Öppnat
  BAB bygg AB (198902) 556608-9669 2022-06-16 2022-06-17
  Gärahovs Bygg Aktiebolag (198903) 556504-0036 2022-06-15 2022-06-17
  NaijBygg AB (198904) 556612-1132 2022-06-16 2022-06-17

Godkända anbud Pris Jämförelsetal Antagen
  NaijBygg AB (198904) 3 175 000,00 SEK 3 175 000,00 Ja
  Gärahovs Bygg Aktiebolag (198903) 3 865 000,00 SEK 3 865 000,00 Nej
  BAB bygg AB (198902) 3 914 000,00 SEK 3 914 000,00 Nej

223164: 2022-06-17 07:54          1/1
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 Mobiltelefoner 

 

Ärendebeskrivning 

Gislaveds kommun har tillsammans med Gnosjö kommun och 
Värnamo kommun avropat Mobiltelefoner och tillbehör med 
diarienummer 22-407-96 ifrån Kammarkollegiets ramavtal 
Klient och mobiltelefonlösningar 

Beslutsförslag 

Inköpsenheten föreslår upphandlingsnämnden besluta  

att anta Atea Sverige AB  som leverantör för  Mobiltelefoner för 
perioden 1 oktober 2022 – 30 september 2026. 

 

 

Maria Karlsson Mattias Hultqvist 
Inköpshandläggare Inköpschef 

  

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-06-16   

Kommunledningsförvaltningen Upphandlingsnämnden Dnr: UHN.2022.111
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Bakgrund 
Nuvarande ramavtal med Tele2 Sverige Aktiebolag löper ut den 
30 september 2022. 

Gislaveds kommun genomför upphandling av Mobiltelefoner 
för Värnamo kommun  

Underlag till upphandlingen upprättats av Gislaveds kommun i 
samarbete med ansvarig inom området på serviceförvaltningen. 
 
Upphandlingens totala värde uppskattas till 4 miljoner  kronor. 

 

Tänkt avtalsperiod 
1 oktober 2022 – 30 september 2026. 
 

Upphandlingsförfarande 
Upphandlingen genomförs som en förnyad konkurrensutsättning 
enligt lagen om offentlig upphandling.  

Upphandlingen har annonserats enligt fastställd rutin.  

Utvärderingsmodellen i upphandlingen är bästa förhållande 
mellan pris och kvalitet. 

Sista anbudsdag: 30 maj 2022. 

 

Utredning 
Anbud har inkommit från följande anbudslämnare, med angivet 
anbudspris: 

• Techstep Sweden AB, 556465-1551, 6 633 044 SEK 
• Atea Sverige AB 556448-0282, 6 257 983 SEK 
• Dustin Sverige AB, 556666-1012,  5 919 986 SEK 
• Tele2 Sverige Aktiebolag, 556267-5164, 5 729 000 SEK 

 

Utvärdering av anbuden har gjorts av inköpsenheten 
tillsammans med berörd personal, se bifogat 
utvärderingsprotokoll. 

1 Bedömning användarvänlighet  

De upphandlande myndigheterna bedömer upplevelsen att 
"shoppa" i säljarens webbshop utifrån nedanstående kriterier. 

2 Bedömning support  
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Support har utvärderats genom att gruppen läst inskickat 
dokument 

3 Bedömning Agenda 2030 

4 Bedömning Arbetsförhållanden 

5 Bedömning Återbruk/Återvinning 

 

Atea Sverige AB innehar det anbud som har lägst jämförelsetal, 4 857 983 

. 

 

Företagsbeskrivning föreslagen leverantör 
Atea Sverige AB är känd leverantör sen tidigare.  
Atea Sverige AB med säte i Stockholm omsätter 15 899 942 
KSEK och har 2000 – 2999 anställda med 31 filialer i blanda 
annat Värnamo, Jönköping och Växjö.  
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BESLUTSUNDERLAG 
 

 

 

1.0 UPPHANDLINGEN 
Gislaveds kommun har tillsammans med Gnosjö kommun och Värnamo kommun 
avropat Mobiltelefoner och tillbehör med diarienummer 22-407-96 ifrån förnyad 
Kammarkollegiets ramavtal Klient och mobiltelefonlösningar. Avropet har 
genomförts i enlighet med bestämmelserna i Lagen (2016:1145) om offentlig 
upphandling genom en förnyad konkurrensutsättning. 

1.1 ARBETSGRUPP 
Arbetsgruppen har bestått av Mattias Diener, it-tekniker, Jonas Steen, 
systemadministratör, Sofia Johansson, systemförvaltare, Mary Swanson, it-
tekniker, Kenny Bredberg, supporttekniker och Martina Palm, miljöstrateg.  
 

1.2 ANNONSERING 
Avropet skickades ut till de 7 leverantörer som är antagna på ramavtalet. Sista 
svarsdag var den 2022-05-30.  
Avropets omfattning beskrevs enligt nedan i annonsen: 

Avropet avser förnyad konkurrensutsättning på Kammarkollegiets ramavtal Klient 
och mobiltelefonlösningar. Värnamo-, Gislaved- och Gnosjö kommun har för 
avsikt att teckna leveransavtal med en leverantör vilket ska täcka kommunernas 
behov av mobiltelefoner och mobiltelefontillbehör. Avtalet omfattar även 
produktnära tjänster. 

1.3 FÖRUTSÄTTNINGAR 
Avtal kommer att tecknas för så kallat helt anbud. Det betyder att vinnande bud 
måste kunna leverera allt det som efterfrågas. 
 

2.0 ANBUD 
2.1 INKOMNA ANBUD 

Vid anbudsöppningen hade 4 svar inkommit från nedanstående företag: 
Techstep Sweden AB, 556465-1551 
Atea Sverige AB, 556448-0282 
Dustin Sverige AB, 556666-1012 
Tele2 Sverige Aktiebolag, 556267-5164 

3.0 ANBUDSPRÖVNING 
Kvalificering och utvärdering har skett av det avropssvar som ger kommunerna det 
ekonomiskt mest fördelaktiga priset enligt bästa förhållande mellan pris och kvalité.  
 

4.0 AVTAL 
Avtalet gäller från och med 2022-10-01 till och med 2026-09-30. Det finns 
möjlighet att säga upp avtalet efter 24 månader.  
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BESLUTSUNDERLAG 
 

 

6.0 BESLUT OM TILLDELNING AV KONTRAKT 
6.1 FÖRSLAG FRÅN ARBETSGRUPPEN TILL BESLUT 

 
Att anta Atea Sverige AB, 556448-0282 som har lämnat det anbud med bästa 
förhållande mellan pris och kvalitet vilket i enlighet med upphandlingsunderlagets 
bilaga utvärderingsmodell är det anbud som ska antas.   
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………. 
 
 
 

6.2 BESLUT 
 

Att anta Atea Sverige AB, 556448-0282 som har lämnat det anbud med bästa 
förhållande mellan pris och kvalitet vilket i enlighet med upphandlingsunderlagets 
bilaga utvärderingsmodell är det anbud som ska antas.   

 
  
 
 
 
 
 
 

………………………………………. 
Anders Olsson 
Ekonomichef – delegationspunkt 2.2 Antagande av leverantör överstigande 
tröskelvärdet 
Delegationsordning för kommunstyrelsen – Dnr KS.2021.82 
 
 

 
BILAGA: 
- Utvärderingsprotokoll 
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UTVÄRDERINGSPROTOKOLL 
 

 

 

Sida 1 av 4 
 

   

INKOMNA AVROPSSVAR 
Nedan följer en uppställning av alla leverantörer som deltagit i detta avrop. 

FÖRETAG 
Techstep Sweden AB, 556465-1551 
Atea Sverige AB, 556448-0282 
Dustin Sverige AB, 556666-1012 
Tele2 Sverige Aktiebolag, 556267-5164 

 
ARBETSGRUPP 
Vid bedömningen av utvärderingsdelarna användarvänlighet och support har 
arbetsgruppen bestått av Mattias Diener, it-tekniker, Jonas Steen, 
systemadministratör, Sofia Johansson, systemförvaltare, Mary Swanson, it-tekniker 
och Kenny Bredberg, supporttekniker. 
Hållbarhetskraven har bedömts av Martina Palm, miljöstrateg.  

UTVÄRDERING 
Samtliga inkomna anbudssvar har utvärderats i enlighet med angiven 
utvärderingsmodell i avropsförfrågans bilaga utvärdering. 
 

1 Bedömning användarvänlighet  
De upphandlande myndigheterna bedömer upplevelsen att "shoppa" i säljarens 
webbshop utifrån nedanstående kriterier. 
 
- Användarvänligt, Sökfunktion, Enkelt att hitta (9) 
- Information om artiklar (3) 
- Möjlighet till Lagerstatus (3) 
- Anpassade vyer för användartyper (3) 
- Hur olika "paket" visas, skapas och hur enkelt det är att ändra (3) 
- Möjlighet att se status och följa ordrar. (3) 
- Chattfunktion (3) 

 
Varje leverantör har fått inkomma med inloggningsuppgifter så att arbetsgruppen har 
kunnat genomföra en egen testning. Det har även genomförts en visning av 
respektive e-shop där leverantören har fått visa hur deras e-shop fungerar.  
Bedömningarna nedan bygger på vad arbetsgruppen har kunnat testa sig fram till 
samt vad som demonstrerats och förklarat vid visningarna. Det är gruppens 
bedömning som ligger till grund för betygen. Att en funktion nedan inte sägs finnas 
innebär att testgruppen inte lyckats hitta funktionen samt att detta inte 
framkommit på visningen att detta finns. Betygen bygger på vad vi själva kunna se 
och testa samt vad som finns utvecklat nu, inte vad som ska komma i framtiden. 
Arbetsgruppen har gemensamt kommit fram till en totalpoäng för respektive kriterier 
ovan. 
 
Atea: 24 
e-shopen anses vara användarvänlig då det är enkelt att hitta samt att det ger bra 
sökträffar och att dess träffar går att filtrera. (9) 
All info som gruppen anser behövs finns om artiklarna och infon följer även med till 
paketen vilket ger en användarvänlig upplevelse. (3) 
Lagerstatus finns och det är även möjligt att se lagerstatus på hela paket. (3) 
Bra anpassad vy för användartyper (2) 
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UTVÄRDERINGSPROTOKOLL 
 

 

 

Sida 2 av 4 
 

Det finns möjlighet att skapa sina egna paket och det går att välja om delpriser ska 
synas eller inte. 
Det är enkelt att följa status på ordern. (2) 
Har en enkel chattfunktion som är bemannad kontorstid. (2) 
 
Dustin: 18 
Bra sökning som går att filtrera. Dock söker den inte i specifikationen av 
produkterna. (7) 
Bra information, dock kommer infon om paket inte förrän produkten lagts i 
kundkorgen (2) 
Bra lagerstatus då man både kan se vad leverantören själv har på lager samt hur 
mycket som finns hos distributör.(3) 
Bra anpassad vy för användartyper (2) 
Paketen visas bra, måste dock kontakta leverantör för att lägga upp dessa (2) 
Det är enkelt att följa status på ordern.(2) 
Har ingen chattfunktion idag (0) 
 
Techstep: 18 
Ganska användarvänlig, går dock inte att filtrera. (6) 
Bra och tydlig info som följer med till paket. (3) 
Lagerstatus finns syns dock inte om produkterna finns hos leverantören eller 
distributör. (2) 
Bra anpassad vy för användartyper (2) 
Bra och tydliga paket. (3) 
Det är enkelt att följa status på ordern. (2) 
Har ingen chattfunktion idag (0) 
 
Tele 2: 13 
Vid test sökning får gruppdeltagare inte träff på specifik modell, (ex. ”Samsung 
A22”, ”IP 68”), eller önskad funktion, det går inte heller att filtrera på paket som 
leverantör skapat åt kund. (3) 
Information finns om artiklarna, men vid paket måste det påpekas vilken info som 
ska synas och detta följer ej med automatiskt. (2) 
Bra anpassad vy för användartyper (2) 
Paketen som leverantören skapar åt kunden visar vilka artikelnummer som ingår i 
paketet. Men dessa artiklar går det inte på ett smidigt sätt att få information om, 
då dessa inte är klickbara utan man måste kopiera artikelnumret och klistra in det i 
sökrutan. (1) 
Det är enkelt att följa status på ordern.(2) 
Har en sorts chattfunktion, dock ingen implementerad chatt. Chatten har ingen 
dedicerad personal samt är inte bemannad viss tid samt att man måste koppla upp 
via teams. (0) 
 
2 Bedömning support  
Support har utvärderats genom att gruppen läst inskickat dokument. Där nedan skulle 
beskrivas.  
- Vilken väg de upphandlande myndigheterna har till supporten 
- Hur supporten fungerar 
- Vilken hjälp och stöd beställaren kan få gällande vilken produkt som passar en 
beställare 
- Vilka ledtider har ett supportärende där en reparation behöver utföras. 
- Möjligheten att leverantören hanterar supporten för respektive märke. 
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UTVÄRDERINGSPROTOKOLL 
 

 

 

Sida 3 av 4 
 

 
Arbetsgruppen har gemensamt kommit fram till en totalpoäng. 
 
Atea: 2 
Support finns tillgänglig via mail, chatt och telefon. Supporten följer upp ärenden 
och stämmer av att du är nöjd med hur ditt ärende har hanteras. Finns checklistor 
hur man ska göra om felanmälan inte ska ske till återförsäljare, dock är det ett 
minus att kund själv måste kontakta tillverkare vid viss felanmälan, samt att det 
inte står vad det är för ledtider. 
Dustin: 1 
Support finns tillgänglig via mail och telefon. Stor support med många specialister, 
dock måste all felanmälan göra själv av kund till respektive tillverkare vilket blir ett 
stort mer jobb för kommunen, det står heller inget om ledtiderna vid felanmälan.  
Techstep: 2 
Support finns tillgänglig via mail och telefon. Liten support, kort ledtid, hanterar 
supportärenden åt kund, dock nämns inte hur tillbehör hanteras. 
Tele 2: 2 
Support finns tillgänglig via mail och telefon. Ska få återkoppling inom 24 timmar, 
bra ledtid 3-5 dagar, står dock ej om leverantören hantera support av alla 
tillverkares produkter.  
 
Hållbarhetskrav 
Hållbarhetskraven nedan har utvärderats av miljöstrateg enligt angiven modell.  
 
3 Bedömning Agenda 2030 
Atea: Godkänd 
Dustin: Ej Godkänd, Pga. Det är tydligt att Dustin har mål kopplat till hållbar 
utveckling, vilket är bra, men det saknas tydlig koppling till de globala målen. 
Techstep: Ej Godkänd, Pga. Det är tydligt att Techstep har ett bra 
hållbarhetsarbete, men det saknas svar på om Techstep har egna hållbarhetsmål 
och isf om de är kopplade till Agenda 2030. Att de ”stöder SDG” är inte en tillräcklig 
beskrivning. 
Tele2: Godkänd 
 
4 Bedömning Arbetsförhållanden 
Atea: Godkänd  
Dustin: Godkänd 
Techstep: Godkänd 
Tele2: Ej godkänd, Pga. Det är tydligt att Tele2 har en uppförandekod baserad på 
Global Compact, men endast ”större affärspartners” undertecknar uppförandekoden 
och det är oklart vilken andel som granskats i EcoValdis. Det är en för svag 
beskrivning av hur man upptäcker missförhållanden och hur man vid upptäckt 
agerar om det inte är ”större affärspartners”. Det saknas information om hur ofta 
kontroller i tillverkningsledet görs, bara att anställda inom Tele2 årligen 
undertecknar uppförandekoden.  
 
5 Bedömning Återbruk/Återvinning 
Atea: Godkänd 
Dustin: Godkänd  
Techstep: Ej Godkänd, Pga. Saknar svar på hur man garanterar att produkter inte 
hamnar i tredje land.  
Tele2: Godkänd  
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UTVÄRDERINGSPROTOKOLL 
 

 

 

Sida 4 av 4 
 

 

SAMMANSTÄLLNING 
 
 
Bedömning Atea Dustin Techstep Tele2 
1 - 500 000 -250 000 -250 000 -100 000 
2 - 300 000 0 -300 000 -300 000 
3 - 200 000 0 0 -200 000 
4 - 200 000 -200 000 -200 000 0 
5 - 200 000 -200 000 0 -200 000 
Pris 6 257 983 5 919 986 6 633 044 5 729 000 
Jämförelsetal 4 857 983 5 269 986 5 883 044 4 929 000 

 

VINNANDE LEVERANTÖR 
Atea Sverige AB, 556448-0282 
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 Vinterväghållning 

 

Ärendebeskrivning 

Upphandlingen omfattar snöröjning och halkbekämpning gator, 
GC-vägar, skolor, förskolor och tekniska anläggningar inom 
Värnamo kommun. 

Objekten uppdelade på 6 områden och anbud lämnas på 
respektive område. 

1. Hörle/Värnamo                 2. Lanna 
3. Bredaryd                           4. Forsheda  
5. Kärda                                6. Bor/Gällaryd och Ohs   

Ramavtal kommer att tecknas med en (1) entreprenör per 
delområde. En anbudsgivare kan vinna ett eller flera områden. 

 

Beslutsförslag 

Inköpsenheten föreslår upphandlingsnämnden besluta  

att anta Lastbilcentralen Värnamo Ljungby AB  som leverantör 
för område: 

 1 Hörle/Värnamo,  Vinterväghållning  

2 Lanna,  Vinterväghållning  

3 Bredaryd,  Vinterväghållning  

4 Forsheda,  Vinterväghållning  

5 Kärda,  Vinterväghållning. 

att anta Maskinring Småland, Ekonomisk förening  som 
leverantör för område 6 Bor/Gällarayd och Ohs,  
Vinterväghållning. 

att avtalsperioden är 1 oktober 2022 – 14 november 2025. 

 

Maria Karlsson Mattias Hultqvist 
Inköpshandläggare Inköpschef 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-06-14   

Kommunledningsförvaltningen Upphandlingsnämnden Dnr: UHN.2021.256
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Bakgrund 
Inköpsenheten genomför upphandling av Vinterväghållning för 
tekniska förvaltningen.  

Underlag till upphandlingen upprättats av inköpsenheten i 
samarbete med ansvarig inom området på tekniska 
förvaltningen.. 
 
Upphandlingens totala värde uppskattas till 11,2 miljoner 
kronor. 

 

Tänkt avtalsperiod 
1 oktober 2022 – 14 november 2025. 
 

Upphandlingsförfarande 
Upphandlingen genomförs som ett öppet förfarande enligt lagen 
om offentlig upphandling.  

Upphandlingen har annonserats enligt fastställd rutin.  

Utvärderingsmodellen i upphandlingen är pris. 

Sista anbudsdag: 13 juni 2022. 

 

Utredning 
Anbud har inkommit från följande anbudslämnare, med angivet 
anbudspris: 

• Lastbilcentralen Värnamo Ljungby AB 556140-7114, 
Område 1 – område 5. 

• Maskinring Småland, Ekonomisk förening 716403-5763, 
388 000,00 SEK. Område 6 Bor/Gällaryd & Ohs 

Utvärdering av anbuden har gjorts av inköpsenheten 
tillsammans med berörd personal, se bifogat 
utvärderingsprotokoll. 

Lastbilcentralen Värnamo Ljungby AB innehar det anbud för 
område: 

1. Hörle/Värnamo som har lägst jämförelsetal, 2 670 000. 
2. Lanna som har lägst jämförelsetal, 251 250. 
3. Bredaryd som har lägst jämförelsetal 506 250. 
4. Forsheda som har lägst jämförelsetal 423 750. 
5. Kärda som har lägst jämförelsetal 236 250. 

 

26



 

 3 (3) 
 

Maskinring Småland, Ekonomisk förening innehar det anbud för 
område 6 Bor/Gällaryd & Ohs som har lägst jämförelsetal, 388 
000. 

 

Företagsbeskrivning föreslagen leverantör 
Lastbilcentralen Värnamo Ljungby AB är känd leverantör sen 
tidigare. 
Lastbilcentralen Värnamo Ljungby AB med säte i Värnamo 
omsätter 117 586 KSEK och har 5-9 anställda. 
 
Maskinring Småland, Ekonomisk förening är känd leverantör 
sen tidigare. 
Maskinring Småland, Ekonomisk förening med säte i Vetlanda 
omsätter 50 000- 99 999TKR och har 1-4 anställda. 
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Inkomna anbud 

1.0 Område 1 - HÖRLE/ VÄRNAMO 
 

Resultat delat anbud 

2.0 Område 2 - LANNA 
 

Resultat delat anbud 

3.0 Område 3 - BREDARYD 
 

Resultat delat anbud 

4.0 Område 4 - FORSHEDA 
 

Resultat delat anbud 

Utvärderingsprotokoll

Vinterväghållning

Värnamo kommun Avtalsform
Ramavtal med vinnande leverantör

Diarienummer
UHN.2021.256

Utvärdering
Delat anbud

Namn
Vinterväghållning

Ansvarig upphandlare
Stefan Goodwin

Anbudsgivare Organisationsnr Inkommet Öppnat
  Lastbilcentralen Värnamo Ljungby AB
(198492)

556140-7114 2022-06-13 2022-06-14

  Maskinring Småland, Ekonomisk
förening (198493)

716403-5763 2022-06-13 2022-06-14

Godkända anbud Pris Jämförelsetal Antagen
  Lastbilcentralen Värnamo Ljungby AB
(198492)

2 670 000,00 SEK 2 670 000,00 Ja

Diskvalificerade anbud Orsak
  Maskinring Småland, Ekonomisk
förening (198493)

Ej lämnat anbud i detta område

Godkända anbud Pris Jämförelsetal Antagen
  Lastbilcentralen Värnamo Ljungby AB
(198492)

251 250,00 SEK 251 250,00 Ja

Diskvalificerade anbud Orsak
  Maskinring Småland, Ekonomisk
förening (198493)

Ej lämnat anbud i detta område

Godkända anbud Pris Jämförelsetal Antagen
  Lastbilcentralen Värnamo Ljungby AB
(198492)

506 250,00 SEK 506 250,00 Ja

Diskvalificerade anbud Orsak
  Maskinring Småland, Ekonomisk
förening (198493)

Ej lämnat anbud i detta område

Godkända anbud Pris Jämförelsetal Antagen
  Lastbilcentralen Värnamo Ljungby AB
(198492)

423 750,00 SEK 423 750,00 Ja

27888: 2022-06-14 08:40          1/2
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5.0 Område 5 - KÄRDA 
 

Resultat delat anbud 

6.0 Område 9 - BOR/ GÄLLARYD & OHS 
 

Resultat delat anbud 

Utvärderingsprotokoll

Vinterväghållning

Diskvalificerade anbud Orsak
  Maskinring Småland, Ekonomisk
förening (198493)

Ej lämnat anbud i detta område

Godkända anbud Pris Jämförelsetal Antagen
  Lastbilcentralen Värnamo Ljungby AB
(198492)

236 250,00 SEK 236 250,00 Ja

Diskvalificerade anbud Orsak
  Maskinring Småland, Ekonomisk
förening (198493)

Ej lämnat anbud i detta område

Godkända anbud Pris Jämförelsetal Antagen
  Maskinring Småland, Ekonomisk
förening (198493)

388 000,00 SEK 388 000,00 Ja

  Lastbilcentralen Värnamo Ljungby AB
(198492)

581 250,00 SEK 581 250,00 Nej

27888: 2022-06-14 08:40          2/2
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2022-06-07   

Justerare  

§   Dnr: KS.2021.494 
 
Plan för ungdomspolitik 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att återremittera ärendet. 
 
    
Reservationer 
 reserverar sig mot beslutet till förmån för  yrkande. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade i november 2020 att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till 
ungdomspolitiskt program (Plan för ungdomspolitik) för Värnamo 
kommun.  
 
Regeringens mål för ungdomspolitik lyder: ”Alla ungdomar ska ha 
goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över 
samhällsutvecklingen. 
 
Syftet med planen är att skapa en långsiktigt hållbar utveckling inom 
det ungdomspolitiska området, medverka till att förverkliga det 
nationella ungdomspolitiska målet på lokal nivå samt bidra till att 
realisera kommunens vision. Planen för ungdomspolitik är ett 
vägledande styrdokument för kommunens nämnder. Varje berörd 
nämnd ska i sina åtaganden väga in planens angivna fokusområden, 
samt ange dessa i den för kommunen gemensamma åtgärdsplanen 
som ska tas fram. Planen anger också det arbetssätt som 
rekommenderas för arbetet att nå målen. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslog i tjänsteskrivelse den 11 
mars 2022 att föreslå kommunstyrelsen besluta                                         
att uppdra åt kommunfullmäktige att anta föreslagen plan för 
ungdomspolitik.   
 
Kommunstyrelsen beslutade 22 mars 2022, § 96                                 
att remittera plan för ungdomspolitik till nämnderna samt att 
nämnderna återkommer med synpunkter till kommunstyrelsen senast 
den 17 maj 2022. 
 
Barn- och utbildningsnämnden, omsorgsnämnden, servicenämnden, 
kulturnämnden och medborgarnämnden ställer sig bakom förslaget. 
Samhällsbyggnadsnämnden anser att förslaget är bra men påpekar att 
det är viktigt att åtgärderna kommer ligga inom den ordinarie 
verksamhetens uppdrag och omfattning. Tekniska utskottet har 
lämnat flera synpunkter på förslaget. Bland annat anser tekniska 
utskottet att syftet är något vagt och att åtgärder i åtgärdsplanen 
måste kostnadsbedömas. Utskottet har även frågor kring 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2022-06-07   

Justerare  

ungdomscoacherna och anser att behovet är en mycket kvalificerad 
resurs om coacherna ska stödja reell utveckling av ungdomars hälsa 
och inflytande. 

 
 
Yrkanden 
Gottlieb Granberg (M) yrkar att överlämna ärendet till nästa 
sammanträde    
 
 
Azra frågar hur många gånger man får bordlägga 
 
KS beslutar att återremittera ärendet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunfullmäktige 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-03-11   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:Dnr 

  

 

 1 (1) 
 

Plan för ungdomspolitik  

Ärendebeskrivning 

 

Kommunfullmäktige beslutade i november 2020 att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett 
förslag till ungdomspolitiskt program (Plan för 
ungdomspolitik) för Värnamo kommun.  

Regeringens mål för ungdomspolitik lyder: ”Alla ungdomar 
ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och 
inflytande över samhällsutvecklingen. 

Syftet med planen är att skapa en långsiktigt hållbar 
utveckling inom det ungdomspolitiska området, medverka till 
att förverkliga det nationella ungdomspolitiska målet på lokal 
nivå samt bidra till att realisera kommunens vision. Planen 
för ungdomspolitik är ett vägledande styrdokument för 
kommunens nämnder. Varje berörd nämnd ska i sina 
åtaganden väga in planens angivna fokusområden, samt ange 
dessa i den för kommunen gemensamma åtgärdsplanen som 
ska tas fram. Planen anger också det arbetssätt som 
rekommenderas för arbetet att nå målen.  

Beslutsförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen 
besluta 

att uppdra åt Kommunfullmäktige att anta föreslagen plan för 
ungdomspolitik.  

Lisa Lidén Ulf Svensson 
Destinationschef Kommundirektör 
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Plan för ungdomspolitik 

Antagen av kommunfullmäktige 201x-xx-xx. Gäller från 201x-xx-xx 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fastställd av: Xxxxx 
Datum: 20xx-xx-xx, § xxx 
Dokumentet gäller från: 20xx-xx-xx 
Dokumentet gäller för: Kommunstyrelsen och kommunens nämnder och 
utskott 
Dokumentansvarig: Heidi Ragnar, Kommunledningsförvaltningen 

  

Reglemente
Kommunala beslut som utöver kommunallag och andra författningar styr 
och reglerar kommunala verksamheter. Innefattar Nämndreglementen, 
Delegeringsordningar, Bolagsordningar, Ägardirektiv, Föreskrifter, 
Kommunala taxor och avgifter.

Policy
Anger principer och värdegrundsbaserat förhållningssätt och tjänar som 
vägledning inom det aktuella området.

Plan
Beskriver strategier för arbetet med utvecklingen av Värnamo som kom- 
mun, och utvecklingsarbete inom kommunens organisation.

Åtgärdsplan
Anger konkreta åtgärder, tidsramar och ansvar.

Riktlinje
Beskriver hur förvaltning bedriver den befintliga verksamheten, eller ett 
visst område, så att den bedrivs effektivt och med god kvalitet.
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Plan för ungdomspolitik 

Antagen av kommunfullmäktige 201x-xx-xx. Gäller från 201x-xx-xx 
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Plan för ungdomspolitik 

Antagen av kommunfullmäktige 201x-xx-xx. Gäller från 201x-xx-xx 
 

 
 
Inledning  
Kommunfullmäktige i Värnamo kommun beslutade i november 2020 att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till plan för 
ungdomspolitik för Värnamo kommun.  

Arbetet har påverkats av den pågående Coronapandemin, då arbetssätten och 
möjligheterna att mötas till tider har varit begränsade. Ungdomarnas situation har också 
varit tydligt präglad av allt ifrån inställda fritidsverksamheter, distansundervisning och en 
hemmasituation som i många fall upplevts annorlunda.  

 
Värnamo kommuns mål 
Värnamo kommun - den mänskliga 
tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035. 

Här finns möjligheter att växa som 
människa. Möjlighet till utbildning, 
attraktiva miljöer att vistas och bo i samt ett 
rikt kultur- och föreningsliv. Här räknas alla. 
Varje människa är en tillgång. Vi behöver 
mer mångfald, många olika kompetenser 
och erfarenheter som ska tas tillvara. En 
kommun där man kan påverka och vara 
delaktig i utvecklingen. Ungdomar är en 
viktig del i att nå kommunens vision. 
Tillsammans med dem bygger vi en attraktiv 
och hållbar kommun med fokus på 
människan, här nu och för framtiden.  

 
Syfte 
Syftet med planen är att skapa en långsiktigt hållbar utveckling inom det 
ungdomspolitiska området, medverka till att förverkliga de europeiska och 
nationella ungdomspolitiska målen på lokal nivå samt bidra till att realisera 
kommunens vision.  

Plan för ungdomspolitik anger den långsiktiga strategiska inriktningen för arbetet 
med ungdomsfrågor i Värnamo kommun. Den anger också på vilket faktaunderlag 
arbetet ska baseras, samt med vilken metod arbetet ska genomföras. 

Konkreta insatser eller åtgärder tas senare fram i en gemensam åtgärdsplan av 
nämnderna med representanter från kulturförvaltningen som stöd. Centralt för 
genomförandet är fortsatt dialog både inom den kommunala organisationen, med 
ungdomarna och med externa samverkansparter. 
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Plan för ungdomspolitik 

Antagen av kommunfullmäktige 201x-xx-xx. Gäller från 201x-xx-xx 
 

 
 
Vem är planen till för? 
Ungdomar är inte en grupp som är skild från den övriga befolkningen och ungdomsgruppen är 
heller inte generellt mer problemtyngd än andra åldersgrupper. Samtidigt är ungdomstiden ett 
skede i livet som kännetecknas av ökade möjligheter, förmågor och kreativitet, men också av 
utsatthet. De utmaningar och möjligheter en individ möter kan se olika ut under olika perioder 
i livet. Ungdomar är generellt mer beroende av vuxna och offentlig verksamhet än äldre.  

Målgruppen för den nationella ungdomspolitiken är åldersgruppen 13–25 år. Värnamo 
kommun har valt att även inkludera 12-åringar i ungdomspolitiken, då de ofta i praktiken 
hamnar mitt emellan barn och ungdom – till exempel är det många 12-åringar, som inte längre 
går på fritidshem efter skolan. Målgruppen för den ungdomspolitiska planen är därmed alla 
ungdomar mellan 12 och 25 år, som bor eller vistas i Värnamo. Det inkluderar även de som 
vistas här på grund av studier eller arbete.  
 

Befolkningsprognos ungdomar 
Enligt SCB beräknas ungdomsbefolkningen (13–25 år) de närmaste tio åren öka med cirka 
200 000 personer till knappt 1,7 miljoner i Sverige. Beräkningen innehåller självklart många 
osäkerheter, men ökningen kommer att ställa större krav på samhällsviktiga funktioner som 
exempelvis utbildning, arbete och social omsorg. I ”Trender och prognoser 2020” från SCB 
beräknas ökningen som 6 procent av antalet barn och ungdomar i åldrarna 1–18 år mellan 
2018 och 2035. Med den svagt ökande befolkningstrenden i Värnamo kommun under samma 
period kan man anta att siffrorna kommer att vara relevanta för vår kommun och därmed 
arbeta med långsiktig förberedelse för våra offentliga verksamheter.  

 
Vad är ungdomspolitik? 
Den nationella ungdomspolitikens uppgift är att skapa förutsättningar för ungdomar att leva ett bra 
liv. Att ungdomar ska ha ett bra liv kan innebära många olika saker – att ha en bra levnadsstandard, 
att må bra, att kunna påverka sitt eget liv och att ha samma rättigheter och möjligheter att delta i 
samhället som andra grupper har. 

Ungdomspolitiken och barnrättspolitiken tangerar varandra. Eftersom barnrättspolitiken innefattar 
alla barn i åldern 0–18 år inryms åldersgruppen 12–18 år både inom ungdoms- och 
barnrättspolitiken. Båda områdena handlar om att barn och ungdomar har rätt att komma till tals i 
frågor som rör deras eget liv. Samtidigt skiljer sig barnrättspolitiken från ungdomspolitiken genom 
att den är en rättighetspolitik som särskilt syftar till att förverkliga FN:s konvention om barnets 
rättigheter.  
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Strategier och metoder 
 

Barnkonventionen 
Barns rättigheter är särskilt prioriterade i Värnamo kommun då kommunfullmäktige har antagit 
FN:s konvention om barnets rättigheter. Den innebär att barns rättigheter ska beaktas vid alla 
kommunala beslut. I besluten ska det tydligt framgå om beslutet rör barn, hur barn påverkas och 
hur barns bästa har beaktats.  

Barnkonventionen innehåller 54 artiklar varav de första 42 är lag från och med januari 2020. Det är 
framför allt artikel 2, 3, 6 och 12 som är viktiga för kommunen att tänka på i kontakten med barn 
och unga.  

 
Artikel 2 - Alla barn är lika mycket värda och ska behandlas på samma sätt.  
Artikel 3 - När vuxna fattar beslut måste de alltid tänka på barnets bästa.  
Artikel 6 - Alla barn har rätt att leva och att utvecklas på ett bra sätt.  
Artikel 12 - Alla barn har rätt att uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör dem. 
 
 
Åtgärdsplan 
Plan för ungdomspolitik är ett vägledande styrdokument för kommunens nämnder. Varje 
berörd nämnd ska i sina åtaganden väga in planens angivna fokusområden.  

 
En gemensam kommunövergripande åtgärdsplan, varav den första gäller för perioden 2023–
2026, ska tas fram av nämnderna i samverkan med representanter från kulturförvaltningen. I 
åtgärdsplanen beskrivs de olika nämndernas insatser för att nå målen i fokusområdena.  

Insatserna i åtgärdsplanen ska som minst svara på:  
 

• vad som ska göras 
• vem som ansvarar för genomförandet 
• hur det bidrar till att uppfylla den 

ungdomspolitiska planens intentioner  
• när det ska vara gjort  
• vem som ansvarar för uppföljning och eventuell 

revidering. 
 
 

Insatserna formuleras efter nyckeltalen i undersökningarna 
”Folkhälsoenkät ung 2020” samt MUCF:s rapport ”ung idag 2021” 
(eller senaste versioner) 
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Rättighetsbaserat ungdomsperspektiv 
Beslut om unga ska bygga på kunskap om unga. Ungdomspolitiken i Värnamo kommun ska 
bedrivas strukturerat, redo att anpassas efter ungas behov och efterfrågan. Arbetet följer 
MUCF:s (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) modell för att strukturerat och 
tillsammans med ungdomarna nå uppsatta mål.  
 
Modellen består av sex komponenter som tillsammans ser till att ungas rättigheter tillgodoses:  

 
Synen på unga – Vi utgår från en positiv syn på unga och vi vill deras väl. 
 
Ungdomskompetens – Vi har som kommun den kompetens som krävs för att kunna arbeta 
med ungdomspolitiska frågor. Saknar vi kompetens, skaffar vi den. 
 
Styrning och organisation – Vi har en tillräcklig organisation med rätt förutsättningar och 
mandat för att kunna arbeta effektivt med ungas inflytande. 
 
Kunskap om unga – Vi baserar oss på aktuella undersökningar och faktaunderlag, både 
lokala och nationella. 
 
Ungdomsdriven delaktighet – Vi skapar rutiner och system för unga att kunna dela idéer och 
lämna synpunkter till vår kommun. 
 
Myndighetsdriven delaktighet – Vi skaffar oss den kunskap vi behöver från unga för att 
fatta rätt beslut 

 

39



 8 ( 14 ) 
Plan för ungdomspolitik 

Antagen av kommunfullmäktige 201x-xx-xx. Gäller från 201x-xx-xx 
 

.  

 
 
 

Fokusområden 
Värnamo kommuns ungdomspolitiska arbete utgår från tre fokusområden, hälsa, inflytande 
och delaktighet samt engagemang. För varje fokusområde finns ett mål definierat. Varje 
område är centralt för ett långsiktigt strategiskt och syftar till att uppnå regeringens 
ungdomspolitiska mål på lokal nivå och Värnamo kommuns vision. För att formulera 
insatser i den kommunövergripande åtgärdsplanen används Region Jönköpings årliga 
undersökning ”Folkhälsoenkät ung 2020” samt MUCF:s rapport ”ung idag 2021” och de är 
ramverk för kommunens långsiktiga arbete. Enkäten och rapporten finns båda som bilagor 
till denna plan.  

För varje fokusområde definieras också hur de arbetar mot målen i agenda 2030. 

Hälsa 
 

                     

För fokusområdet Hälsa avses också att förstärka det redan pågående 
förvaltningsövergripande arbetet med HUV (Hälsosam uppväxt i Värnamo), fysisk 
aktivitet, psykiskt välbefinnande, mat och sömn/återhämtning. HUV är ett politiskt 
antaget strategiskt mål. Fokusområdet ska också inkludera ungas trygghet i skolan, 
på fritiden och på nätet. 
 

Vad vet vi om ungas hälsa? 
Enligt Region Jönköpings folkhälsoenkät vet vi att i Värnamo upplever 73% av 
tjejerna och 85% av killarna i årskurs 9 att de har bra eller mycket bra allmän 
hälsa. För gymnasiets årskurs 2 är siffrorna 74 respektive 86%.  

När det gäller sömnvanor uppger 73% av tjejerna i 9:an och 81% av killarna att de 
sover 8 timmar eller mer per natt. På gymnasiet skiljer sig sömnvanorna åt från de 
yngre och endast 63% av tjejerna och 69% av killarna sover 8 timmar eller mer.  

Frukostvanor har förändrat sig över tid och i Värnamo 2015 åt 80% av tjejerna och 
75% av killarna frukost varje vardag. 2020 är samma siffror 57 respektive 59%. 
Liknande förändring syns på gymnasiet och 2020 års siffror ligger på samma 
nivåer som årskurs 9. Förklaringen ligger enligt ungdomarna i stressiga morgnar 
och trötthet. 

Andelen unga som går eller cyklar en timme eller mer, 4–7 dagar i veckan ligger 
stabilt över tid mellan 50–55% av killarna i båda åldersgrupperna, men tjejerna i 
nians aktivitet har sjunkit från 59% till 47% mellan åren 2015 och 2020. 
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På frågan om de haft besvär mer än en gång i veckan de senaste sex månaderna blir 
skillnaden mellan tjejer och killar tydlig. 48% av tjejerna uppger att de känt sig 
stressade under perioden. Motsvarande siffra för killarna är 20%. 30% av tjejerna 
har känt sig oroliga/nervösa, medan 17% av killarna uppger detsamma. 23% av 
tjejerna har haft huvudvärk mer än en gång i veckan. För killarna är siffran 9%. 
Samma förhållande i statistiken finns även för besvär som irritation, nedstämdhet 
och ryggont.  

Tjejer uppger också i lägre utsträckning att de alltid känner sig trygga i 
klassrummet. 65% av tjejerna upplever trygghet i nian och 72% av tjejerna på 
gymnasiet. 81% av killarna i nian känner sig trygga i klassrummet och 86% av 
killarna på gymnasiet. Elever uppger att det ofta rör sig om ett fåtal klasskamrater 
som på lektionstid skapar oro, men att det ofta pågår över tid. 

I nationell statistik finner man att andelen unga i åldern 16–24 år som har en 
riskkonsumtion av alkohol och som röker har minskat, medan andelen unga 
som snusar och som har riskabla spelvanor har ökat något senaste åren. 
Andelen unga i årskurs 2 på gymnasiet som använt narkotika har inte 
förändrats över tid.  

Både andelen unga i åldern 16–24 år som upplever psykiska och psykosomatiska 
symptom har ökat under flera år, men denna ökning har avstannat. Andelen unga 
som upplever psykiska eller psykosomatiska symptom är dock fortsatt stor och är 
större bland tjejer än bland killar. 

Andelen unga i åldern 16–25 år som har blivit kränkta på grund av diskriminering 
har ökat och var 14 procent år 2018. Andelen är större bland tjejer jämfört med 
killar.  

Andelen unga i åldern 13–24 år som avlider till följd av självmord har varit 
oförändrad över tid och är större bland killar än bland tjejer. Andelen unga i 
samma ålder som vårdats på sjukhus till följd av självmordsförsök har sedan 
2018 ökat något igen, efter att tidigare ha minskat under många år. 

Mål för fokusområde hälsa 
Ungdomar i Värnamo kommun ska ha kunskap om och förmåga att påverka sin egen 
fysiska och psykiska hälsa. 
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Inflytande och delaktighet 
 

 

Fokusområdet syftar till att generellt öka ungas deltagande i frågor och beslut som berör dem. 
Det handlar lika mycket om att ge dem möjlighet som att lära dem hur och varför. 
Vuxenvärlden har ett ansvar att skapa förutsättningar och bidra till att utveckla individens 
kunskap om hur den kan gå till väga för att delta i demokratin och påverka 
samhällsutvecklingen. Området är inte till för att fler ska ansluta sig till politiska partier, utan 
att som medborgare kunna delta i demokratin genom den kommun de lever i eller de 
föreningar och organisationer som finns för deras intressen.  

 

Vad vet vi om ungas inflytande och delaktighet? 
På frågan om de anser sig ha stor eller mycket stor möjlighet att föra fram sina åsikter till de 
som bestämmer i kommunen svarar 18% respektive 22% av tjejerna och killarna positivt. På 
gymnasiet anser sig endast 14% av tjejerna ha möjlighet, men 25% av killarna. Det är också 
flest killar i gymnasiets år 2 som uppger att de ägnar sig åt politik minst 1–2 kvällar per vecka 
med 22%. Tjejerna i samma ålder endast 5%. Samma tendenser ser vi i årskurs nio där 13% 
av killarna ägnar sig åt politik, men endast 8% av tjejerna.  

I föreningslivet är tjejerna i nian tydligt aktiva och 52% är medlemmar i någon förening. 
Motsvarande siffra för killarna är 50%. Killarnas engagemang håller i sig på gymnasiet där 
45% av tvåornas killar uppger sig vara föreningsmedlemmar, men endast 39% av tjejerna. Vi 
vet att tjejerna på gymnasiet i högre utsträckning studerar på högskoleförberedande program 
och man kan därför dra slutsatsen att föreningslivet prioriteras bort till fördel för studierna.  

På nationell nivå visar studier att knappt 4 av 10 av unga i åldern 16–25 år vill vara med och 
påverka i frågor som rör deras kommun, knappt 2 av 10 unga upplever att de har möjlighet att 
föra fram åsikter till beslutsfattare i kommunen.  

Ungefär 6 av 10 unga i åldern 16–25 år uppger att de är intresserade av omvärlden och 
samhället. Andelen som är intresserade av politik är lägre, 4 av 10, men har ökat över tid. 
Andelen som är intresserade av omvärlden är större bland utrikes födda unga jämfört med 
inrikes födda. Det är en större andel tjejer än killar som uppger att de är intresserade av 
samhällsfrågor.  

Ungas deltagande i politiska aktiviteter har förändrats över tid. Bland annat har delaktigheten 
på nätet och genom medveten konsumtion ökat. Att stödja åsikter på nätet är den vanligaste 
formen för politisk handling bland unga. Samtidigt har deltagande i demonstrationer, att bära 
symboler och skriva på namninsamlingar minskat. 
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Unga i åldern 16–24 år är medlemmar i politiska partier i samma utsträckning som vuxna, 5 
procent är medlemmar i ett politiskt parti. Unga är däremot underrepresenterade i 
nomineringar och val till förtroendeuppdrag på alla politiska nivåer. En något högre andel 
killar nomineras och väljs jämfört med tjejer. 

Vi kan dra slutsatserna att tjejer i högre utsträckning ägnar tid åt sina studier under 
gymnasietiden, men att deras intresse för samhällsfrågor är större. Ungdomar är procentuellt 
lika engagerade i politiska partier som vuxna, men långt flera utövar sina intressen för 
samhällsfrågor via nätet. Över hälften av ungdomarna är när de når tonåren vana vid 
föreningsengagemang, men deras representation i styrelser och är låg.  

 

Mål för fokusområde inflytande och delaktighet 
Ungdomar i Värnamo kommun ska förstå hur och ha kunskap om hur de kan påverka 
samhällsutvecklingen och delta i demokratin. 

 

Engagemang 
 

 

 
Ungdomstiden är en period då intressen utvecklas och många hittar vänner utanför skolan 
genom sina fritidsaktiviteter. De innebär också ofta ett tillfälle att utvecklas som person och 
individ. En meningsfull fritid bidrar till både god fysisk och psykisk hälsa, men också till 
trygghet. Många ungdomar ser sitt fritidsintresse som en fristad eller en paus i vardagen. 
Fritidsaktiviteter behöver finnas för alla oavsett förutsättningar. De kan också skapas av olika 
aktörer eller av ungdomarna själva. Samverkan mellan offentlig verksamhet, föreningar, 
företag och andra organisationer för att ge unga en meningsfull fritid är en förutsättning för att 
nå målet.  

Vad vet vi om ungas engagemang? 
I undersökningen som Region Jönköping tar ställs frågan om de håller med om påståendet att 
”det finns saker att göra, men inget som intresserar mig”. 47% av tjejerna och 42% av killarna 
i nian håller helt eller delvis med om detta påstående. På gymnasiet håller 57% av tjejerna 
med om detsamma, medan killarna behåller samma nivå, 42%. Även här kan man ana ett 
ändrat fokus bland tjejerna när de äntrar gymnasiet, liksom i föreningsengagemanget.  
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När ungdomarna får svara på vilka aktiviteter de brukar hålla på med minst 1–2 ggr per vecka 
blir variationen stor. De allra flesta både i nian och gymnasiet ägnar tiden åt att vara med 
kompisar, plugga eller bara vara hemma. Bland fritidsintressena är träning/idrott det 
vanligaste där 73% av ungdomarna ägnar sig åt det i någon form. 53% av både killar och tjejer 
ägnar tid i naturen, 33% åt musik eller att sjunga och 34% av dem läser böcker och tidningar.  
7% av ungdomarna i undersökningen uppger att de spenderar tiden på fritidsgården. 

Åtta av tio unga upplever att de har goda möjligheter att delta i fritidsaktiviteter, sociala 
aktiviteter och kulturella aktiviteter. Det är dock vanligare att unga utrikes födda, unga hbtq-
personer samt unga tjejer upplever hinder att delta i fritidsaktiviteter. Dessutom uppger var 
tredje ung med funktionsnedsättning på nationell nivå att avstår fritidsaktiviteter av rädsla för 
att bli dåligt bemötta. 

De vanligaste hindren för unga att ta del av fritidsaktiviteter är att de inte har tid på grund av 
skola eller arbete, att aktiviteten är för dyr, att den är för svår eller att det är svårt att ta sig till 
aktiviteten. Det första bekräftas framför allt av tjejer som studerar på gymnasiet.  

Fritidsaktiviteters nytta för hälsan bekräftas av nationell statistik där undersökningar tydligt 
visar att unga som inte har symptom på psykisk ohälsa är mer nöjda med sin fritid än andra. 
Påverkan på stress är också tydlig då ett samband finns där killar som är medlemmar i en 
förening upplever mindre stress än killar som inte är föreningsmedlemmar.  

 

Mål för fokusområde engagemang 
Ungdomar i Värnamo kommun ska kunna ha en utvecklande och meningsfull fritid och veta hur 
aktiviteter kan skapas för dem själva och andra. 

 
Omvärldsspaning 
Den strategiska inriktningen för ungdomspolitiken i Värnamo kommun har sin 
utgångspunkt i den nationella ungdomspolitiken samt i Värnamo kommuns vision, men 
en spaning på vilka ungdomar som vårt arbete avser kan vara en förutsättning för att nå 
framgång. Vilka är de, vad är viktigt för dem och hur skiljer de sig från tidigare 
generationer? Kairos future har gjort en undersökning på Generation Z, ”Vem är 
framtiden? Ett smakprov på insikter om Generation Z” (Molander och Olsson, 2019).  

Generation Z är födda 1995 och framåt. De minns inte 1900-talet och är den första 
generation helt utan relation till en värld utan digitalisering. Internet är där deras familj, 
skola och underhållning finns. 

Fem insikter från rapporten: 

73 procent av generation Z uppger att de har upplevt ångest under de senaste sex månaderna. 
23 procent av samma åldersgrupp uppger år 2000 att de upplevt ångest under det senaste 
halvåret. Begreppet ångest har troligtvis ändrat innebörd, men de bakomliggande orsakerna 
till dagens höga siffror uppges vara orsaker rotade i den värld man vuxit upp i som  
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utseendefixering, högre krav i skolan och att man jämför sig med andra. Prestationskrav både 
från en själv och ens omvärld.  

Fokus på hållbarhetsfrågor i uppväxten gör att en hög moral kan tydas hos Generation Z. Att 
ta sitt samhällsansvar är viktigt, men också att ha hög moral privat prioriteras. Att inte vara 
otrogen, respektera samtycke, hålla ordning på sina barn och inte marknadsföra onyttigheter är 
viktiga aspekter för dem. De ställer höga mellanmänskliga krav och att vara schysst är 
överordnat. 

Den höga moralen bärs främst av kvinnorna i generationen. Rörelser inom miljö, samtycke 
och trakasserier har starka kvinnliga förebilder och kvinnor är måna om att vara en god 
människa i högre utsträckning än män. 

Generation Z vill engagera sig i samhällsfrågor, men vet inte riktigt hur. De är skeptiska inför 
tomma värdeord och löften. De eftersöker ledarskap där en opinionsundersökning inte ändrar 
positioneringen och ledare som vågar stå upp för något är viktigt. De ser upp till tydliga, men 
lyhörda ledare som är genuina och tar frågor på allvar. Denna syn på ledarskap medför att 
generationen själva är lite skeptiska inför att ta på sig ledartröjan då de anser att det kräver 
passion, hängivelse och innebär tungt ansvar.  

Efter moralfrågan är klimatet Generation Z:as viktigaste fråga. Tidigare generationen 
framhävde krig, brottslighet och terrorism som viktigare frågor. Generation Z efterfrågar 
vision och ledarskap i miljöfrågan inför framtiden för att engagera sig, men säger sig vara 
redo att möta krisen. 
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Ansvar 
Då planen för ungdomspolitik anger Värnamo kommuns strategiska plan för 
arbetet med ungdomars inflytande i frågor som berör dem är samtliga nämnder 
ansvariga för att arbetet mot målen ständigt pågår och följs upp. Förvaltningarnas 
tjänstepersoner föreslår och genomför beslutade insatser. Åtgärdsplanen för 
Värnamo kommuns ungdomspolitik är det gemensamma dokumentet.  

Ungdomscoacher 
Till övergripande stöd i arbetet för samtliga instanser finns ungdomscoacher som 
har sin placering på Kulturförvaltningen. Dessa ungdomscoacher ansvarar för att 
vara kanalen till de unga som omfattas av planen. De ansvarar också för att 
utarbeta åtgärdsplanen i samverkan med nämnderna och planera efter 
rättighetsbaserat arbetssätt. 

Dokumentansvariga 
Kommunfullmäktige äger styrdokumentet och ansvarar för dess aktualisering. 
Kulturförvaltningen är ansvarig för dokumentet. Dokumentets efterlevnad ligger 
på respektive berörd nämnd och utskott.  

Plan för ungdomspolitik har tagits fram av Utvecklingsavdelningen på 
kommunledningsförvaltningen. 

Uppföljning 
Att arbetet som sker följer planens intentioner säkerställs genom att 
kulturförvaltningen i samverkan med andra berörda förvaltningar följer upp 
åtgärdsplanen. Kulturförvaltningens ungdomscoacher leder arbetet och stöttar 
nämnderna.  

Referenser 
Folkhälsoenkät Ung 2020, Region Jönköping 
Trender och prognoser, SCB 2020 
Ung idag, Ungas rätt till en meningsfull fritid – tillgång, trygghet och hinder, 2021 
EU: s ungdomsstrategi på lokal nivå, MUCF, 2022 
Fokus 21 – Vilja att förändra, MUCF, 2021 
Ungdomspolitisk skrivelse, Skr. 2020/21:105, Regeringen.se 
Ungidag.se, MUCF 
Barnkonventionen, FN, 1989 (2020) 
FN: s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN, 1948 

 
Revidering 
Revidering senast 2023-12-31 
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Plan för ungdomspolitik 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade i november 2020 att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag 
till ungdomspolitiskt program (Plan för ungdomspolitik) för 
Värnamo kommun.  

Regeringens mål för ungdomspolitik lyder: ”Alla ungdomar ska 
ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande 
över samhällsutvecklingen. 

Syftet med planen är att skapa en långsiktigt hållbar utveckling 
inom det ungdomspolitiska området, medverka till att 
förverkliga det nationella ungdomspolitiska målet på lokal nivå 
samt bidra till att realisera kommunens vision. Planen för 
ungdomspolitik är ett vägledande styrdokument för kommunens 
nämnder. Varje berörd nämnd ska i sina åtaganden väga in 
planens angivna fokusområden, samt ange dessa i den för 
kommunen gemensamma åtgärdsplanen som ska tas fram. 
Planen anger också det arbetssätt som rekommenderas för 
arbetet att nå målen. 

Upphandlingsnämnden beslutade 15 december 2021, § 144 att 
godkänna informationen. 

 

Beslutsförslag 

Inköpsenheten föreslår upphandlingsnämnden besluta 

att inte lämna några synpunkter. 

 

Maria Karlsson Mattias Hultqvist 
Inköpshandläggare Inköpschef 
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Utredning 

Plan för ungdomspolitik är ute på remiss. 
Upphandlingsnämnden ska yttra sig över Plan för 
ungdomspolitik. 

15 december 2021, § 144 informerade Lisa Lidén, enhetschef 
om plan för ungdomspolitik för unga mellan 12 – 25.   

Med rätt förutsättningar kan unga både forma sina egna liv och 
bidra till en positiv samhällsutveckling. Målet med den 
nationella ungdomspolitiken är att alla ungdomar ska ha goda 
levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över 
samhällsutvecklingen 
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Redovisning delegationsbeslut 2022 

 

Ärendebeskrivning 

Redovisning av delegationsbeslut: 

• Ordförandes delegationsbeslut § 2022/2 avser upphandling 
• Inköpschefens delegationsbeslut §§ 2022/108 - 127 

o Tio beslut avser upphandlingar  
o Åtta beslut avser avtalsförlängningar 
o Två beslut avser fullmakt för samordnad 

upphandling  
• Inköpares delegationsbeslut § 2022/28–32. 

o Fyra beslut avser upphandlingar 
o Ett beslut avser fullmakt för samordnad upphandling 

 

 

Beslutsförslag 

Inköpsenheten föreslår upphandlingsnämnden besluta 

att godkänna redovisningen av ordförandes, inköpschefens och 
inköpares delegationsbeslut 

 

Maria Karlsson Mattias Hultqvist 
Inköpshandläggare Inköpschef 
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Delegeringsbeslut 

    

           

        
   

Utskriven av: 
 

Maria Karlsson 
 

 

Utskriftsdatum: 
 

2022-06-14 
      

           

  
      

 

Diarieenhet: 
 

Upphandlingsförvaltningen 
 

 

      

 

Beslutsfattare: 
 

Alla 
 

      

 

Kategori: 
 

Alla 
 

      
 

Beslutsinstans: 
  

Upphandlingsnämnden 
 

 

      

 

Sammanträdesdatum: 
 

2022-06-22 
 

      

 

Sekretess: 
 

Visas 
 

      

           

 

    

  

Id Beskrivning Paragraf 
Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare 

Ärendenummer Ärendemening Kategori 
  Ansvarig 

1060/2022/UHN Tjänsteskrivelse Inköpare §32/2022 

2022-06-13 Högskolan i Borås 255 000kr/per kursomgång Mattias Peterson 

UHN.2022.42 Utbildning av skolbibliotekarier Inköpare 

  Mattias Peterson 
220106 Likalydande Inkontinensprodukter avledande RJL 

2021/1899 
Inköpschef §127/2022 

2022-06-13 Region Jönköpings län Mattias Hultqvist 

UHN.2021.201 Inkontinensprodukter absorberande och avledande Inköpschef 
  Maria Karlsson 
1058/2022/UHN Tjänsteskrivelse Inköpschef §118/2022 

2022-06-10 BOSO konsult 125 000/kursomgång Mattias Hultqvist 

UHN.2022.129 Upphandling av delar av kursen 
Produktionsberedning och kalkyl till hösten 2022 

Inköpschef 

  Maria Karlsson 
219983 Avtalsförlängning 220904 - 230903 Inköpschef §126/2022 

2022-06-08 Elis Textil Service AB  ca 350 000kr/år Mattias Hultqvist 

UHN.2018.139 Upphandling av entrémattor Inköpschef 
  Mattias Peterson 
1052/2022/UHN Tjänsteskrivelse Inköpschef §124/2022 

2022-06-08 V.G. Mätteknik AB 6 880kr/kursomgång Mattias Hultqvist 

UHN.2022.123 Grundutbildning i Mätteknik Inköpschef 
  Maria Karlsson 
1051/2022/UHN Tjänsteskrivelse Inköpschef §121/2022 

2022-06-08 Peter & Partner Utbildning AB  Mattias Hultqvist 

UHN.2022.122 Utbildning i Teams UH-2022-170 Inköpschef 
  Mattias Hultqvist 
1037/2022/UHN Tjänsteskrivelse Ordförande §2/2022 

2022-06-08 Topiro Entreprenad AB    
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UHN.2022.105 Staket och stängsel Ordförande 

  Maria Karlsson 
1032/2022/UHN Fullmakt avropsanmälan Inköpare §31/2022 

2022-06-08 Kammarkollegiet Mattias Granat 

UHN.2022.130 Programvaror och tjänster - Informationsförsörjning Inköpare 

  Maria Karlsson 
219867 Avtalsförlängning 230101 - 241231 Inköpschef §125/2022 

2022-06-08 BCA Vehicle Remarketing AB 42 fordon sålts för 3 
152 000kr 

Mattias Hultqvist 

UHN.2020.157 Nätauktioner för avyttring av fordon under 3.5 ton Inköpschef 
  Mattias Peterson 
1010/2022/UHN Avtalsförlängning 230930 Inköpschef §110/2022 

2022-06-07 Martin & Servera Restauranghandel AB Mattias Hultqvist 

UHN.2019.60 Avtal Livsmedel: Grossist, kött och char 
UHN.2018.67 

Inköpschef 

  Malin Kulaweera 
1009/2022/UHN Tjänsteskrivelse  Inköpschef §120/2022 

2022-06-07 JE Albertsson Bygg AB 759 900kr Mattias Hultqvist 

UHN.2022.106 Ombyggnation, Gymnastikhall B, Tinas Ö, 
Värnamo 

Inköpschef 

  Thomas Axelsson 
1008/2022/UHN Tjänsteskrivelse  Inköpschef §119/2022 

2022-06-03 Lagans Byggnads AB 2 060 000kr Mattias Hultqvist 

UHN.2022.108 Renovering av Värnamo sporthall, Värnamo Inköpschef 
  Thomas Axelsson 
1030/2022/UHN Beslutsunderlag Värnamo ink utv Inköpschef §123/2022 

2022-06-03 Gislaveds kommun Mattias Hultqvist 

UHN.2022.58 Förpackningar för matdistribution, 21-440-91 Inköpschef 
  Maria Karlsson 
1004/2022/UHN Avtalsförlängning 230131 Inköpschef §112/2022 

2022-06-02 Arla Foods AB Mattias Hultqvist 

UHN.2018.149 Avtal livsmedel mejeriprodukter UHN.2018.66 Inköpschef 
  Malin Kulaweera 
980/2022/UHN Tjänsteskrivelse Inköpare §29/2022 

2022-06-01 PreZero Recycling AB Mattias Peterson 

UHN.2022.15 Transport och destruktion av riskavfall Inköpare 

  Mattias Peterson 
968/2022/UHN Tjänsteskrivelse  Inköpare §30/2022 

2022-05-27 Floattech Sweden AB 208 948kr Thomas Axelsson 

UHN.2022.100 Badbrygga till Annebergsbadet Inköpare 

  Thomas Axelsson 
971/2022/UHN Avtalsförlängning 230131 Inköpschef §111/2022 

2022-05-25 AB Hembergs Trädgårdsprodukter Mattias Hultqvist 

UHN.2018.150 Avtal livsmedel potatis, frukt och grönsaker 
UHN.2018.66. 

Inköpschef 
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  Malin Kulaweera 
967/2022/UHN Likalydande beslut UHN Inköpschef §117/2022 

2022-05-25 Region Jönköpings län Mattias Hultqvist 

UHN.2022.120 RJL 2021/800: Tyngdtäcke och tyngdvästar - HMC Inköpschef 
  Mattias Hultqvist 
961/2022/UHN Avtalsförlängning 220604-220903 Inköpschef §109/2022 

2022-05-25 Elis Textil Service AB Mattias Hultqvist 

UHN.2018.139 Upphandling av entrémattor Inköpschef 
  Mattias Peterson 
957/2022/UHN Tjänsteskrivelse Inköpare §28/2022 

2022-05-24 SEEPEX Nordic 115 834 kr Thomas Axelsson 

UHN.2022.104 Reservdelar till Seepexpumpar Pålslunds 
reningsverk, Värnamo 

Inköpare 

  Thomas Axelsson 
963/2022/UHN Fullmakt_Soc  Sekr Inköpschef §116/2022 

2022-05-24 Vaggeryds kommun Mattias Hultqvist 

UHN.2022.119 Bemanningstjänster Socialsekreterare Inköpschef 
  Mattias Hultqvist 
947/2022/UHN Tjänsteskrivelse Inköpschef §115/2022 

2022-05-23 HMXW Arkitekter AB  och bsv arkitekter Mattias Hultqvist 

UHN.2022.85 Arkitekt/byggingenjör och byggnadskonstruktör för 
upprättande av förfrågningsunderlag till ny 
fotbollsarena, Värnamo 

Inköpschef 

  Thomas Axelsson 
936/2022/UHN Tjänsteskrivelse Inköpschef §114/2022 

2022-05-19 Lantmännen Maskin AB Stefan Goodwin 

UHN.2022.52 Slaghackor Inköpschef 
  Stefan Goodwin 
219011 Likalydande beslut  Inköpschef §113/2022 

2022-05-19 Region Jönköpings län Mattias Hultqvist 

UHN.2022.116 RJL 2021/2186: Sittdynor och ryggdynor för 
rullstolar och andra sittmöbler (HMC) 

Inköpschef 

  Maria Karlsson 
218815 Avtalsförlängning 220701-221231 Inköpschef §122/2022 

2022-05-13 Göteborgs IT Konsult Gotit AB  Mattias Hultqvist 

UHN.2015.99 Avtalsförlängning Verksamhetssystem till 
vuxenutbildningen 37/2010 
 

Inköpschef 

  Mattias Granat 
886/2022/UHN Fullmakt Inköpschef §108/2022 

2022-05-12 Gislaveds kommun Mattias Hultqvist 

UHN.2022.111 Mobiltelefoner Inköpschef 
  Maria Karlsson 
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Kommunrevisionen: Granskning inköpsprocess 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunrevisionen har inkommit med revisionsrapporten - 
Granskning av inköpsprocessen och angett att rapporten 
överlämnas till upphandlingsnämnden och kommunstyrelsen för 
yttrande och önskar skriftligt svar på de rekommendationer som 
framgår av rapporten senast den 31 augusti 2022. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 7 juni 2022, § 223 att remittera 
ärendet till kommunledningsförvaltningen. 

 

Beslutsförslag 

Inköpsenheten föreslår upphandlingsnämnden besluta 

att överlämna ärendet till kommande sammanträde. 

 

Maria Karlsson Mattias Hultqvist 
Inköpshandläggare Inköpschef 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2022-06-07   

Justerare  

§ 226 Dnr: KS.2022.282 
 
Revisionsrapport- Granskning av inköpsprocess 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att remittera ärendet till kommunledningsförvaltningen. 
    
 
Ärendebeskrivning 
Kommunrevisionen har inkommit med revisionsrapporten - 
Granskning av inköpsprocessen och angett att rapporten 
överlämnas till upphandlingsnämnden och kommunstyrelsen för 
yttrande och önskar skriftligt svar på de rekommendationer som 
framgår av rapporten senast den 31 augusti 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunledningsförvaltningen 
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Inköpsorganisation 

 

Ärendebeskrivning 

Petra Rantzow, VD Ecenea Syd informerar om förstudien av 
inköpsorganisation i Värnamo kommun 

 

Beslutsförslag 

Inköpsenheten föreslår upphandlingsnämnden besluta 

att godkänna informationen. 

 

Maria Karlsson Mattias Hultqvist 
Inköpshandläggare Inköpschef 
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Utredning 

Mer utförlig beskrivning av ärendet och motivering till förslagen 
för beslut, om det behövs. 
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Information om projektet strategisk partnering 
som arbetsform 

 
Ärendebeskrivning 

Upphandlingsnämnden erhåller löpande information om 
projektet. 

Upphandlingsnämnden beslutade 24 mars 2021, § 26 
att anta Bygg Dialog AB för genomförande av Om-, till- och 
nybyggnation av skolor och idrottshall i Värnamo med 
strategiskt partnering som arbetsform tillsammans med 
Värnamo kommun. 

Upphandlingsnämnden besluta 23 juni 2021, § 82  
att godkänna informationen 
att uppdra åt upphandlingschefen att återkomma med uppdaterad 
information senare under 2021. 

Upphandlingsnämnden besluta 20 oktober 2021, § 119  
att godkänna informationen 
 

Beslutsförslag 

Inköpsenheten föreslår upphandlingsnämnden besluta 

att godkänna informationen. 

 

Maria Karlsson Mattias Hultqvist 
Inköpshandläggare Upphandlingschef 
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Information 

 

• Beställning Västhorja, fas 1 
• Beställning Trälleborg, fas 1 
• Beställning Trälleborgsskolan  
• Beställning Park Arena fas 2 
• Pågående och planerade aktiviteter. 
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Information från inköpschefen 

 

Ärendebeskrivning 

Följande information lämnas vid sammanträdet av 
inköpschefen: 

1. Pågående upphandlingar 14 juni 2022 
2. Planerade projekt/upphandlingar 14 juni 2022 

Pågående och planerade upphandlingar redovisas även på 
Värnamo kommuns hemsida, länk 
https://kommun.varnamo.se/naringsliv-och-arbete/upphandling-
och-inkop.html   

3. Enhetsinformation 
• Rekrytering  

4. Förstudie - Inköpsorganisation  
• Beslut KS 5 april 2022, § 119 att tillföra 700 000kr  

5. Certifiering av beställare 
• Beslut KS 5 april 2022, § 120 att hänskjuta till 

budgetberedningen. 
6. Överprövningar 

• Förpackningar för matdistribution. 
o Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens 

dom och beslutar att upphandlingen 
Förpackningar för matdistribution (dnr 21-
440-91) får avslutas först sedan rättelse har 
gjorts i form av en ny anbudsutvärdering 
varvid NHT Trading AB:s anbud ska beaktas. 

7. Träff med näringslivet 
• Filip Wihrén, Laila Sedin och Mattias Hultqvist har 

träffat näringslivet. 
 

 

Beslutsförslag 

Inköpsenheten föreslår upphandlingsnämnden besluta 

att godkänna informationen 
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Maria Karlsson Mattias Hultqvist 
Inköpshandläggare Inköpschef 
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Pågående och planerade upphandlingar 14 juni 2022
Period: 2022-06-01 - 2023-05-31 Aktiverad=    Påbörjad med endast kort omfattning klar

Aktiva projekt Annonserad=    Upphandlingen annonserad

Rapporten skapad: 2022-06-14 Planerad=Planerad

Projektstart= Planerad

Utskickad = Riktad direktupphandling

UPPHANDLINGENS NAMN DIARIE ANSVARIG STATUS
Låssystem och låssmedstjänster UHN.2022.124 Thomas Axelsson Aktiverad

Livsmedel - Grossist, Kött och Chark Mattias Hultqvist Aktiverad

Livsmedel: Nöt- och fläskkött Mattias Hultqvist Aktiverad

Ägg från frigående höns inomhus Mattias Hultqvist Aktiverad
Entreprenad för schaktfri förläggning (tryckning) av VA-ledningar i projekt VA-
Herrestad UHN.2021.85 Thomas Axelsson Aktiverad

Entreprenad för förläggning av VA-ledningar i projekt VA-Herrestad UHN.2021.84 Thomas Axelsson Aktiverad

Tryckstegringsstation för vatten i projekt VA-Herrestad UHN.2021.86 Thomas Axelsson Aktiverad

Rivning av Bredaryds avloppsreningsverk UHN.2022.125 Thomas Axelsson Aktiverad

Tömning och avvattning av sediment Lanna reningsverk UHN.2021.207 Thomas Axelsson Aktiverad

Gummidukar till dammar vid Lanna reningsverk UHN.2021.206 Thomas Axelsson Aktiverad

Bemanningstjänster chefer inom omsorgsförvaltningen & medborgarförvaltning UHN.2021.208 Mattias Hultqvist Aktiverad

Betongvaror över och under mark UHN.2022.128 Stefan Goodwin Aktiverad

Fönsterputsning UHN.2022.114 Mattias Peterson Aktiverad

Taktäckning Ljusseveka vattenverk Thomas Axelsson Aktiverad

Larm & Bevakningstjänster UHN.2022.83 Mattias Peterson Aktiverad

LOV - Hemtjänst UHN.2022.44 Mattias Hultqvist Aktiverad

LOV - Daglig verksamhet UHN.2022.45 Mattias Hultqvist Aktiverad

Samhällsorientering för nyanlända kommuninnevånare 100 timmar UHN.2022.60 Mattias Peterson Aktiverad

IT-konsulttjänster - Projektledare UHN.2022.66 Mattias Hultqvist Aktiverad
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Natursten UHN.xxx Stefan Goodwin Aktiverad

IT-konsulttjänster - Arkitekt UHN.2022.91 Mattias Hultqvist Aktiverad

IT Nya Hostar och MS SQL UHN.2022.110 Mattias Granat Aktiverad

Inköp av självbetjäningsautomater för utlån och återlämning av medier på bibliotek UHN.2022.118 Mattias Peterson Aktiverad

Reparations samt skyddsåtgärder på två styck sandfång, Pålslunds ARV, Värnamo UHN.2022.121 Thomas Axelsson Aktiverad

Mark- och exploateringskonsult UHN.2022.131 Stefan Goodwin Aktiverad

Högtryckskompressor Stefan Magnusson Anbudsöppning

Livsmedel - Potatis, Frukt och Grönt UHN.2021.225 Mattias Hultqvist Annonserad

Livsmedel - Mejeriprodukter UHN.2022.55 Mattias Hultqvist Annonserad

Restaurangutrustning UHN.2021.192 Mattias Hultqvist Annonserad

Riskanalys, vibrationsmätning och besiktning UHN.2022.98 Stefan Goodwin Annonserad

Tekniska konsulttjänster - Arkitekt/byggingenjör UHN.2022.77 Thomas Axelsson Annonserad

Tekniska konsulttjänster - Byggnadskonstruktör UHN.2022.78 Thomas Axelsson Annonserad

Tekniska konsulttjänster - Landskapsarkitekt och markprojektör UHN.2022.79 Thomas Axelsson Annonserad

Tekniska konsulttjänster - Akustiker UHN.2022.80 Thomas Axelsson Annonserad

Tekniska konsulttjänster - Brandkonsult UHN.2022.81 Thomas Axelsson Annonserad

Tekniska konsulttjänster - Kontrollansvarig (KA) enligt PBL UHN.2022.82 Thomas Axelsson Annonserad

Bredaryds skola - ombyggnation av undervisningslokaler UHN.2022.113 Thomas Axelsson Annonserad
Förnyelse av styrsystem i pumpstation för lakvattenhantering, Stomsjö, Värnamo
kommun UHN.2022.117 Thomas Axelsson Annonserad

Laddbara kort, kontanthantering, värdebox Mattias Hultqvist Arkiverad

Upphandlingssystem & avtalsdatabas Mattias Hultqvist Planerad

Järnhandelsvaror Thomas Axelsson Planerad

Hantverkstjänster - Bygg Thomas Axelsson Planerad

Hantverkstjänster - Golv Thomas Axelsson Planerad

Hantverkstjänster - Måleri Thomas Axelsson Planerad

Hantverkstjänster - Ventilation Thomas Axelsson Planerad

Hantverkstjänster - VS Thomas Axelsson Planerad

UPPHANDLINGENS NAMN DIARIE ANSVARIG STATUS
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Hantverkstjänster - Glasmästeriarbeten Thomas Axelsson Planerad

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) Thomas Axelsson Planerad

Flyttjänster Thomas Axelsson Planerad

Skadedjurssanering Thomas Axelsson Planerad

Ledningsrenovering - VA Thomas Axelsson Planerad

Service och reparationer av hissar Thomas Axelsson Planerad

Röjning av skog Thomas Axelsson Planerad

Service och underhåll av system för styr- och övervakning av fastigheter Thomas Axelsson Planerad
Besiktning av automatiska brandlarmsanläggningar, utrymningslarm, talat
utrymningslarm, sprinklersystem och gasläckningsanläggningar Thomas Axelsson Planerad

Möbler till ny F-3 skola i Värnamo kommun Mattias Hultqvist Planerad

Mätinstrument GIS Stefan Goodwin Planerad

Natursten Stefan Goodwin Planerad

Elmaterial och ljuskällor Thomas Axelsson Planerad

Markiser och persienner Thomas Axelsson Planerad

Klottersanering Thomas Axelsson Planerad

Flisning av GROT Thomas Axelsson Planerad

Tekniska konsulter inom bygg Thomas Axelsson Planerad

Färsk fisk Karl Johansson Planerad

Bryggeriprodukter Karl Johansson Planerad
Kontroll, service och leverans av storköks-, textilvårds- och medicinteknisk
desinfektionsutrustning Thomas Axelsson Planerad

Byggvaror Thomas Axelsson Planerad

Kontroll, service och leverans av kylutrustning Thomas Axelsson Planerad

Besiktningstjänster 2026 Thomas Axelsson Planerad

Färskt bröd Karl Johansson Planerad

Produkter för arenaskötsel såsom till exempel gräsfrö och gödsel för fotbollsplaner Thomas Axelsson Planerad

Larmställ Mattias Peterson Planerad

Webbyrå Mattias Peterson Planerad

UPPHANDLINGENS NAMN DIARIE ANSVARIG STATUS
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Försäljning av objekt via nätauktion (Ej fordon) Mattias Peterson Planerad

Minnesgåvor Mattias Peterson Planerad

Skolfotografering Mattias Peterson Planerad

Musikinstrument och tillbehör Mattias Peterson Planerad

Distansutbildning på grundläggande nivå samt gymnasienivå för vuxna Mattias Peterson Planerad

Profilartiklar och giveaways Mattias Peterson Planerad

Badkläder och badartiklar åt Simhallen Mattias Peterson Planerad

Service och leverans av produkter inom brandsäkerhet UHN. Thomas Axelsson Planerad

Luft- och vattenspolning PRIORITERADE SAMHÄLLEN 2023, Värnamo kommun Thomas Axelsson Planerad

Rörinspektion av avloppsledningar (filmning) Thomas Axelsson Planerad

Support, service och licens (uppgradering) av IT-stöd Cactus eye Thomas Axelsson Planerad

Rörinspektion av avloppsledningar (filmning) i Xxx tätort Thomas Axelsson Planerad

Överföringsledning Värnamo - Bor UHN. Thomas Axelsson Planerad

Systemstöd för arbetsmijöarbete Mattias Hultqvist Projektstart

Möbler  & inventarier till Trelleborgsskolan Mattias Hultqvist Projektstart

Konsulter för fysisk samhällsplanering Stefan Goodwin Projektstart

Tekniska konsulter för gata och VA Thomas Axelsson Projektstart

Pumpstationer Helmershus Thomas Axelsson Projektstart

Reningsverk Hamra Thomas Axelsson Projektstart

Ogräsbekämpning med hetvatten Stefan Goodwin Projektstart

VA Material Stefan Goodwin Projektstart

Besiktningstjänster 2022:2 Thomas Axelsson Projektstart

Resebyråtjänster GGVV Mattias Hultqvist Projektstart

Handledning skolsköterskor Mattias Hultqvist Projektstart

Frankeringsmaskin Karl Johansson Projektstart

Byte av ställverk Exposkolan Hus A, Värnamo Thomas Axelsson Projektstart

IT-konsulttjänster Mattias Hultqvist Projektstart

UPPHANDLINGENS NAMN DIARIE ANSVARIG STATUS
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Utbyte av taksarg Mossleskolan, Värnamo UHN.2022.126 Thomas Axelsson Utskickat

Renovering av Ohs reningsverk UHN.2021.205 Thomas Axelsson Öppnat

Service av reservkraftverk UHN.2022.64 Thomas Axelsson Öppnat

Vinterväghållning UHN.2021.256 Stefan Goodwin Öppnat

Kärda skola tillbyggnad omklädningsrum, Värnamo kommun UHN.2022.10 Thomas Axelsson Öppnat

Utbildning i bibliotekskunskap UHN.2022.42 Mattias Peterson Öppnat

Byte av inomhusbelysning sporthallar Tinas Ö, Värnamo UHN.2022.109 Thomas Axelsson Öppnat

Blommor,snittblommor,blomsterarrangemang och krukväxter UHN.2022.96 Hedda Öppnat

UPPHANDLINGENS NAMN DIARIE ANSVARIG STATUS
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Titel Ägare Förfarande Kategori Varugrupp Projektstart
Service och underhåll av system för styr- och övervakning av
fastigheter

Thomas Axelsson Öppet Fastighet, Entreprenad & Material Besiktning & Service 2022-08-20
Rörinspektion av avloppsledningar (filmning) i Xxx tätort Thomas Axelsson NationalOneStep Service & Besiktningstjänster Servicetjänster 2022-09-06
Upphandlingssystem & avtalsdatabas Mattias Hultqvist Förenklat IT, Tele & System Datasystem (mjukvara) 2022-09-19
Luft- och vattenspolning PRIORITERADE SAMHÄLLEN 2023,
Värnamo kommun Thomas Axelsson Förnyad konkurrensutsättning Entreprenader Servicetjänster 2022-09-30

Mätinstrument GIS Stefan Goodwin Förenklat Fastighet, Entreprenad & Material
Mätinstrument, totalstationer och
GPS 2022-10-03

Distansutbildning på grundläggande nivå samt gymnasienivå
för vuxna

Mattias Peterson NationalOneStep Utbildning & Undervisning Utbildningar 2022-10-12
Natursten Stefan Goodwin Förenklat Fastighet, Entreprenad & Material Natursten 2022-10-17
Överföringsledning Värnamo - Bor Thomas Axelsson NationalOneStep Entreprenader Entreprenadarbeten 2022-11-06
Kontroll, service och leverans av storköks-, textilvårds- och
medicinteknisk desinfektionsutrustning Thomas Axelsson Öppet Serviceavtal Service och kontroll av inventarier 2023-01-16
Badkläder och badartiklar åt Simhallen Mattias Peterson Direktupphandling publik Kontor, Förbrukning- & Skolmaterial Kontors- & skolmaterial 2023-02-08
Minnesgåvor Mattias Peterson Direktupphandling publik Personal/HR Minnesgåvor 2023-02-14
Webbyrå Mattias Peterson NationalOneStep Reklam & Annonser Reklam 2023-03-08
Hantverkstjänster - VS Thomas Axelsson Öppet Fastighet, Entreprenad & Material VS - Arbete 2023-03-29
Hantverkstjänster - Ventilation Thomas Axelsson Öppet Fastighet, Entreprenad & Material Ventilationsarbeten 2023-03-29
Hantverkstjänster - Måleri Thomas Axelsson Öppet Fastighet, Entreprenad & Material Målning & Tapetsering 2023-03-29
Hantverkstjänster - Golv Thomas Axelsson Öppet Fastighet, Entreprenad & Material Golvläggningsarbeten 2023-03-29
Hantverkstjänster - Bygg Thomas Axelsson Öppet Fastighet, Entreprenad & Material Byggentreprenader 2023-03-29
Larmställ Mattias Peterson NationalOneStep Arbetskläder, skor & skyddsutrustning Skydds & Arbetskläder 2023-04-05
Försäljning av objekt via nätauktion (Ej fordon) Mattias Peterson NationalOneStep Bank, finans & försäkring Finansiella tjänster 2023-04-05
Järnhandelsvaror Thomas Axelsson Förenklat Fastighet, Entreprenad & Material Verktyg & Redskap 2023-04-28
Tekniska konsulter inom bygg Thomas Axelsson Öppet Konsulter Tekniska konsulter 2023-06-19
Profilartiklar och giveaways Mattias Peterson NationalOneStep Reklam & Annonser Reklam 2023-09-05
Skolfotografering Mattias Peterson NationalOneStep Administrativa tjänster ÖVrig inredning 2023-09-12
Musikinstrument och tillbehör Mattias Peterson NationalOneStep Utbildning & Undervisning ÖVrig inredning 2023-10-18
Skadedjurssanering Thomas Axelsson Förenklat Fastighet, Entreprenad & Material Skadedjurssanering 2024-02-02
Flyttjänster Thomas Axelsson Förenklat Service & Besiktningstjänster Servicetjänster 2024-02-02
Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) Thomas Axelsson Förenklat Fastighet, Entreprenad & Material OVK 2024-02-02
Hantverkstjänster - Glasmästeriarbeten Thomas Axelsson Förenklat Fastighet, Entreprenad & Material Glasmästeriarbeten 2024-02-02

Service och reparationer av hissar Thomas Axelsson Förenklat Fastighet, Entreprenad & Material Service och kontroll av inventarier 2024-03-01
Ledningsrenovering - VA Thomas Axelsson Öppet Fastighet, Entreprenad & Material Entreprenadarbeten 2024-03-01
Möbler till ny F-3 skola i Värnamo kommun Mattias Hultqvist Förnyad konkurrensutsättning Möbler, Inredning & Växter Beläggningsarbeten 2024-04-08
Färskt bröd Malin Kulaweera Öppet Livsmedel, Köksartiklar & Catering Livsmedel 2024-08-30
Besiktning av automatiska brandlarmsanläggningar,
utrymningslarm, talat utrymningslarm, sprinklersystem och
gasläckningsanläggningar

Thomas Axelsson Förenklat Fastighet, Entreprenad & Material
Besiktning av automatiska
brandlarmsanläggningar 2024-09-18

Markiser och persienner Thomas Axelsson Öppet Fastighet, Entreprenad & Material Markiser och persienner 2024-09-19
Klottersanering Thomas Axelsson Förenklat Fastighet, Entreprenad & Material Servicetjänster 2024-10-01
Bryggeriprodukter Malin Kulaweera Förenklat Livsmedel, Köksartiklar & Catering Livsmedel 2024-11-01
Färsk fisk Malin Kulaweera Öppet Livsmedel, Köksartiklar & Catering Livsmedel 2024-11-01
Flisning av GROT Thomas Axelsson Förenklat Service & Besiktningstjänster Skogsförvaltning 2024-11-13
Röjning av skog Thomas Axelsson Förenklat Entreprenader & Material Skogsförvaltning 2024-11-13

Kontroll, service och leverans av kylutrustning Thomas Axelsson Öppet Serviceavtal Service och kontroll av inventarier 2024-12-25
Elmaterial och ljuskällor Thomas Axelsson Öppet Tekniska material och varor El - Material 2025-01-01

67



Byggvaror Thomas Axelsson Öppet Fastighet, Entreprenad & Material Byggmaterial 2025-01-20
Besiktningstjänster 2026 Thomas Axelsson Öppet Konsulter Besiktning & Service 2025-02-23
Enskilda placeringar, Servicebostäder enligt SoL Malin Kulaweera NationalOneStep Hälsovård, Socialtjänster & Hjälpmedel Boenden & familjehem 2025-05-01
Service och leverans av produkter inom brandsäkerhet Thomas Axelsson NationalOneStep Fastighet, Entreprenad & Material Brandskydd 2025-05-25
Produkter för arenaskötsel såsom till exempel gräsfrö och
gödsel för fotbollsplaner Thomas Axelsson Direktupphandling publik Tekniska material och varor Jord/Gräsfrö/Gödning/Bark 2025-06-01
Rörinspektion av avloppsledningar (filmning) Thomas Axelsson NationalOneStep Service & Besiktningstjänster Servicetjänster 2025-12-01
Support, service och licens (uppgradering) av IT-stöd Cactus
eye

Thomas Axelsson Direktupphandling riktad IT, Tele & System Servicetjänster 2027-06-01

Titel Ägare Förfarande Kategori Varugrupp Projektstart
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2022-06-07   

Justerare  

§ 225 Dnr:   
 
Budgetuppföljning per 2022-04-30 
 
Beslut 

                       Kommunstyrelsen beslutar 
att uppdra till de nämnder som redovisat underskott i prognosen efter 

april att till kommunstyrelsens sammanträde i augusti återkomma 
med en åtgärdsplan. 

att uppdra till tekniska utskottet att till kommunstyrelsens sammanträde 
i augusti återkomma med en mer detaljerad uppföljning av större 
investeringsprojekt samt  

att i övrigt godkänna månadsuppföljningen efter april månad. 
 
    
Ärendebeskrivning 
Ekonomiavdelningen har överlämnat budgetuppföljning per 30 
april 2022 med helårsprognos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Ekonomiavdelningen 
Samtliga nämnder 
Tekniska utskottet 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2022-04-05   

Justerare  

§ 120 Dnr: KS.2022.88 
 
Ansökan om medel till målstimulans och 
verksamhetsutveckling för år 2022 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att  hänskjuta ärendet till budgetberedningen 
    
  
 
Ärendebeskrivning 
Inköpsmognaden hos medarbetare i Värnamo kommun bör höjas. Det 
gäller i alla led och ett förslag är någon typ av certifiering som 
medarbetaren genomför årligen som anställd i Värnamo kommun. 

Upphandlingsnämnden har behandlat ärendet 24 mars 2021, § 33 
Upphandlingsnämnden har behandlat ärendet 21 april 2021, § 44 

Upphandlingsnämnden har beslutade 19 maj 2021, § 55 
att uppdra åt upphandlingschef att lyfta frågan med ledningsgruppen för 
dialog och resonemang kring inköpsmognaden i Värnamo kommun och 
att uppdra åt upphandlingschefen att undersöka möjligheten att söka 
medel från kompetensutvecklingsmedel för att finansiera projektet. 
 
Upphandlingsnämnden beslutade 2022-01-21 § 10  
att godkänna förslaget 
att föreslå kommunstyrelsen tillföra 500 000 kronor till 
kommunledningsförvaltningen för att påbörja arbetet med certifiering 
av beställare. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 2022-03-22 § 102  
att överlämna ärendet till nästa sammanträde  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Beslut skickas till: 
Ekonomi 
Upphandlingsnämnden  
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2022-04-05   

Justerare  

§ 119 Dnr: KS.2022.87 
 
Ansökan från centrala potter målstimulans och 
verksamhetsutveckling 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att  tillföra 700 000 kronor till kommunledningsförvaltningen för att 

påbörja vidare hantering av uppdraget förstudie av 
inköpsorganisation i Värnamo kommun 

att finansiering sker genom kommunstyrelsens anslag för medel till 
målstimulans 2022 

    
  
 
Ärendebeskrivning 
Inköpsenheten vill utreda inköpsorganisationen är i kommunen, där den 
goda affären ska stå i centrum.  
Ernst & Young ska genomföra en granskning av inköpsprocessen under 
januari till mars 2022. Efter att denna granskning är klar vill 
inköpsenheten fortsätta genom att göra en förstudie av 
inköpsorganisationen i Värnamo kommun. 
Förstudien ska kartlägga bl.a. hur kommunen arbetar med inköp och 
upphandlingar. Vem och var ligger ansvarsfrågan i förvaltningar, 
avdelningar och enheter och hur mycket tid och resurser läggs på 
hanteringen av inköp i respektive förvaltning? Tecknar verksamheterna 
egna avtal, avrop och/eller beställningar. Vidare hur ser processer ut för 
direktupphandlingar, återkoppling av delegationsbeslut och hur hanteras 
inköp- och avropsfrågor ut i respektive förvaltning,  
Förstudien ska främst fokusera på:  
- Inköpsprocesser & ansvar 
- Inköpsroller i kommunen  
 
Avgränsning för denna förstudie omfattar inte inköp där avtal saknas 
under 25 000kr.  
 
Upphandlingsnämnden beslutade 2022-02-21 § 11  
att godkänna förslaget  
att föreslå kommunstyrelsen tillföra 700 000 kronor till 
kommunledningsförvaltningen för att påbörja vidare hantering av 
uppdraget förstudie av inköpsorganisation i Värnamo kommun 

 
Kommunstyrelsen beslutade 22 mars 2022 § 101  
att överlåta ärendet till nästa sammanträde. 
 
Beslut skickas till: 
Upphandlingsnämnden  
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