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Styrelse/Nämnd: Upphandlingsnämnden 

Dag, tid: 2020-07-01, kl. 08:30 

Plats: Smtr Turisten 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: 
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47 Godkännande av dagordning   

 Val av justerare   

48 Samrådsmöte UHN.2020.122  

49 Utbildningsinsats inom Kvalificerad 3D-

printtekniker 

UHN.2020.101  

50 Möbler 2017 UHN.2018.205  

51 Hemtjänst enligt LOV UHN.2019.85  

52 Nytt bostadsområde Mossle UHN.2020.72  

53 Rörtryckningar vid trafikplats Mossle UHN.2020.88  

54 Transport och anläggningsmaskintjänster UHN.2016.14  

55 Dynamiskt inköpssystem gällande upphandling av 

bemanningstjänster av sjuksköterskor 

UHN.2018.256  

56 Delegationsordning för upphandlingsnämnden UHN.2019.63  

Redovisning av delegationsbeslut 

57 Upphandlingsavdelningen UHN.2020.11  

58 Omsorgsförvaltningen UHN.2019.261  
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59 KLF direktupphandling jan-april 2020 UHN.2019.254  

Informationsärenden 

60 Information från upphandlingschefen UHN.2020.12  

61 Meddelanden   

Utgår Övriga ärenden   

 

 

Filip Wihrén Andersson 

Ordförande 

Maria Karlsson 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum  

Upphandlingsnämnden 2020-07-01  

Plats och tid: Smtr Turisten i Stadshuset, kl 08:30 – 11:40 
Beslutande: Filip Andersson (M) ordförande ej §54 anmält jäv 

Laila Sedin (C) ordförande § 54 
Anders Jansson (S) 
Patrik Ekwall (KD) 
Anja Johansson (S) 
  
 Övriga närvarande: Thomas Carlzon (C) ej beslutande 
Mattias Hultqvist, upphandlingschef 
Maria Karlsson, inköpshandläggare 
Carina Adanko, utbildningsansvarig § 49 
Anita Zukanovic, projektledare §§ 52-53 
 

Utses att justera: Anders Jansson 

Justeringens plats och tid: Upphandlingsavdelningen 2020-07-01 
 

Sekreterare:  
 
Maria Karlsson 
 

Paragrafer: 
47-61 

 

Ordförande:  
 
Filip Wihrén Andersson 

 

Ordförande § 54:  
Laila Sedin 

 

Justerare:  
Anders Jansson 

 

                ANSLAG /BEVIS  

 Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Nämnd/utskott: Upphandlingsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2020-07-01 Paragrafer: 47-61  

Datum för anslags 
uppsättande: 

2020-07-02 
 

Datum för anslags 
nedtagande: 2020-07-23 

 
 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Upphandlingsavdelningen 

Underskrift:  
 
Maria Karlsson 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Upphandlingsnämnden 2020-07-01  

Justerare 

§ 47 Dnr:   
 
Godkännande av dagordning 
 
Beslut 
Upphandlingsnämnden beslutar 
att godkänna dagordningen 
    

 
Ärendebeskrivning 
Godkännande av dagordningen. Information om jäv. Filip Wihrén 
Anderson anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärende 
9. Transport och anläggningsmaskintjänster. 
 
Förslag till beslut 
Upphandlingsavdelningen föreslår upphandlingsnämnden besluta 
att godkänna dagordningen 
 
Upphandlingsavdelningen har inkommit med skrivelse daterad 
den 24 juni 2020 
 
Beslut expedieras till:
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Upphandlingsnämnden 2020-07-01  

Justerare 

§ 48 Dnr: UHN.2020.122 
 
Samrådsmöte 
 
Beslut 
Upphandlingsnämnden beslutar 
att godkänna informationen 
att uppdra åt upphandlingsavdelningen att återkomma med förslag på 
hur nämnden kan bli mer delaktig.  
att uppdra åt upphandlingsavdelningen att kvalitetssäkra 
förfrågningsunderlag av utförda upphandlingar. 
att uppdra åt upphandlingsförvaltningen att utreda på vilka grunder 
avbrytande av upphandlingar sker och i vilken grad. 
    

 
Ärendebeskrivning 
Upphandlingsnämnden samrådde om ”hur nämnden kan bli mer 
delaktig” i avdelningens arbete. Upphandlingschefen redogjorde för de 
olika delarna. 
• Delegationsordningen 
• Avbrytande av upphandlingar 
• Utskick av beslutshandlingar avseende upphandlingsbeslut till 

nämndens ledamöter 
• Kvalitetssäkra förfrågningsunderlagen genom en oberoende 

granskning  
• Indikationer antal avbrytande upphandlingar i verksamhetsplan 

2020. Vilka grunder sker avbrytandet på och hur kan det minskas? 
 

 
Förslag till beslut 
 Upphandlingsavdelningen föreslår upphandlingsnämnden besluta  
 
att godkänna informationen  
 
Upphandlingsavdelningen har inkommit med skrivelse daterad 
den 24 juni 2020 
 
 
Beslut expedieras till:
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Upphandlingsnämnden 2020-07-01  

Justerare 

§ 49 Dnr: UHN.2020.101 
 
Utbildningsinsats inom Kvalificerad 3D-
printtekniker 
 
Beslut 
Upphandlingsnämnden beslutar 
att anta Resurs Applikation Process System i Skåne AB gällande 
utbildningsinsats inom kvalificerad 3D-printtekniker för perioden 1 
augusti 2020 – 31 augusti 2022 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning. 
    
  

 
Ärendebeskrivning 
Upphandlingsavdelningen genomför Kvalificerad 3D-printtekniker för 
Campus, kommunledningsförvaltningen och det är en helt ny 
utbildning. Fokusområde för denna upphandling är riktad till de som har 
färdigheter inom:  
 3D-printning, dess möjligheter och begränsningar  
 Processen för 3D-printning  
 Olika teknologier för 3D-printning och dess användningsområden  
 Materialkunskap för 3D-printning – polymera material, metaller, 

biomaterial samt olika metoder för efterbehandling  
 Materialval utifrån ett hållbarhetsperspektiv  
 Produktutvecklingsprocessen, optimering och konstruktion  
 Prototyp- och serietillverkning inom 3D-printning  
 3D-scanning  
 Produktionsekonomi och underhåll  
 Arbetsmiljö och säkerhet.  

 
Förslag till beslut 
 Upphandlingsavdelningen föreslår upphandlingsnämnden besluta   
 
att anta Resurs Applikation Process System i Skåne AB gällande 
utbildningsinsats inom kvalificerad 3D-printtekniker för perioden 1 
augusti 2020 – 31 augusti 2022 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.  
 
Upphandlingsavdelningen har inkommit med skrivelse daterad 
den 2 juni 2020 
 

 
 
Beslut expedieras till:
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Upphandlingsnämnden 2020-07-01  

Justerare 

§ 50 Dnr: UHN.2018.205 
 
Möbler 2017 
 
Beslut 
Upphandlingsnämnden beslutar 
att förlänga avtalet för Möbler 2017 enligt bilaga 1 för perioden 1 
november 2020 – 31 oktober 2022.  
    
  

 
Ärendebeskrivning 
Avtalet Möbler 2017 omfattar: 

C. Möbler för vård och omsorg 
D. Möbler för konor och arbete 
F. Arkiv 
H. Arbetsstolar 
I. Hemnära miljöer 
J. Säker förvaring 
M. Madrasser 

Värnamo kommun har anslutit sig till detta ramavtal Uc 2018/234  
 
Förslag till beslut 
 Upphandlingsavdelningen föreslår upphandlingsnämnden besluta    
att förlänga avtalet för Möbler 2017 enligt bilaga 1 för perioden 1 
november 2020 – 31 oktober 2022.   
 
 
Upphandlingsavdelningen har inkommit med skrivelse daterad 
den 22 juni 2020 
 
Beslut expedieras till:
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Upphandlingsnämnden 2020-07-01  

Justerare 

§ 51 Dnr: UHN.2019.85 
 
Hemtjänst enligt LOV 
 
Beslut 
Upphandlingsnämnden beslutar 
att avtalet sägs upp den 1 juli 2020 med MKEF Mångkulturell kunskap 
ekonomisk förening. 
    
  

 
Ärendebeskrivning 
MKEF (Mångkulturell kunskap ekonomisk förening) är godkänd 
leverantör i valfrihetssystemet enligt LOV i hemtjänsten sedan 
september 2013.   
IVO har inte beviljat nytt tillstånd för MKEF (Mångkulturell kunskap 
ekonomisk förening) att bedriva verksamheten vidare. Detta strider mot 
kraven i vårt avtal med MKEF (Mångkulturell kunskap ekonomisk 
förening).   
Enligt punkt 2. Avtalstid i tecknat avtal, är parterna fria att säga upp 
avtalet i förtid med iakttagande av tre månaders uppsägningstid. 
Avtalet med MKEF (Mångkulturell kunskap ekonomisk förening) 
kommer att upphöra den 30 september 2020. 
 
Förslag till beslut 
 Upphandlingsavdelningen föreslår upphandlingsnämnden besluta    
att avtalet sägs upp den 1 juli 2020 med MKEF Mångkulturell kunskap 
ekonomisk förening.  
 
Upphandlingsavdelningen har inkommit med skrivelse daterad 
den 22 juni 2020 
 
 
 
Beslut expedieras till: 
MKEF Mångkulturell kunskap ekonomisk förening 
Omsorgsnämnden 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Upphandlingsnämnden 2020-07-01  

Justerare 

§ 52 Dnr: UHN.2020.72 
 
Nytt bostadsområde Mossle 
 
Beslut 
Upphandlingsnämnden beslutar 
att anta Mark och Miljö i Ljungby Aktiebolag som generalentreprenör 
för Nytt bostadsområde Mossle till en kostnad av 22 447 500 SEK 
exklusive mervärdesskatt. 
    
  

 
Ärendebeskrivning 
Planområdet är beläget i den sydvästra delen av Värnamo stad och är 
cirka 19,5 hektar stort.  
Detaljplanen syftar till att möjliggöra för etablering av ett nytt 
bostadsområde med olika bostadstyper och upplåtelseformer i 
stadsdelen Mossle, söder om Värnamo sjukhus. Planen möjliggör 
byggnation av 250 - 300 bostäder, byggnation av en vårdcentral eller 
dylik vårdinrättning samt en förskola med sex avdelningar 
Nytt bostadsområde Mossle omfattar ledningar och kablar för 
fjärrvärme och bredband med tillhörande anordningar, gator med 
vägutrustning, skyltning, servicevägar, dagvattendiken, 
dagvattendammar och bullervall/skyddsvall. 
 
Förslag till beslut 
 Upphandlingsavdelningen föreslår upphandlingsnämnden besluta   
 
att anta Mark och Miljö i Ljungby Aktiebolag som generalentreprenör 
för Nytt bostadsområde Mossle till en kostnad av 22 447 500 SEK 
exklusive mervärdesskatt.  
 
Upphandlingsavdelningen har inkommit med skrivelse daterad 
den 22 juni 2020 
 
 
Beslut expedieras till:
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Upphandlingsnämnden 2020-07-01  

Justerare 

§ 53 Dnr: UHN.2020.88 
 
Rörtryckningar vid trafikplats Mossle 
 
Beslut 
Upphandlingsnämnden beslutar 
att anta Styrud Ingenjörsfirma Aktiebolag som totalentreprenör för 
rörtryckningar vid trafikplats Mossle till en kostnad av 12 120 860 SEK 
exklusive mervärdesskatt 
    
  

 
Ärendebeskrivning 
Värnamo kommun avser utbyggnad av nytt bostadsområde i Mossle, 
samt nya överföringsledningar för vatten- och avlopp västerut. För detta 
behöver ett antal rördrivningar genomföras.  
Objektet är beläget i Värnamo kommun, vid trafikplats Mossle där väg 
27 korsar väg 558 
Entreprenaden omfattar rörkorsningar på fyra olika platser under 
Trafikverkets anläggningar med tillhörande arbeten: 
1. Väg 27 innefattande två foderrör av stål Dy 406 mm. 
2. På-/avfartsramp till väg 27 innefattande tre foderrör av stål Dy 406 mm.  
3. Väg 558 innefattande ett foderrör av stål Dy 508 mm. 
4. Järnvägsbanan mellan Halmstad – Nässjö (bandel 730) innefattande ett 

foderrör av stål Dy 1200 mm. 
Styrd borrning: 
5. I mossmark innefattande mediarör för tryckavloppsvatten PE280. 
 
Förslag till beslut 
 Upphandlingsavdelningen föreslår upphandlingsnämnden besluta   
 
att anta Styrud Ingenjörsfirma Aktiebolag som totalentreprenör för 
rörtryckningar vid trafikplats Mossle till en kostnad av 12 120 860 SEK 
exklusive mervärdesskatt  
 
Upphandlingsavdelningen har inkommit med skrivelse daterad 
den 22 juni 2020 
 

 
 
Beslut expedieras till:
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Upphandlingsnämnden 2020-07-01  

Justerare 

§ 54 Dnr: UHN.2016.14 
 
Transport och anläggningsmaskintjänster 
 
Beslut 
Upphandlingsnämnden beslutar 
att förlänga avtalet med Lastbilcentralen Värnamo Ljungby AB under 
överprövningsperioden 1 september 2020 – 31 mars 2021 med 
möjlighet till ömsesidig uppsägning om tre månader. 
    
 
Jäv 
Filip Wihrén Anderson anmäler jäv och deltar inte i 
handläggning och beslut.  

 
Ärendebeskrivning 
Upphandling transport- och anläggningsmaskintjänster UHN.2019.247 
avbröts 28 maj 2020, § 2020/225 på grund av brister i 
förfrågningsunderlaget. Förvaltningsrätten i Jönköping har fått två 
ansökningar om överprövning. Mål nr. 3312-20 UHN.2020.104 och 
3313-20 UHN.2020.105. 
Värnamo kommun har tecknat ett avtal § Uc 2020/224 med 
Lastbilcentralen Värnamo Ljungby AB under överprövningsperioden 1 
juni 2020 – 31 augusti 2020. 
För att säkra Värnamo kommuns behov av transport- och 
anläggningsmaskintjänster behöver avtalet under 
överprövningsperioden förlängas 1 september 2020 – 31 mars 2021 med 
möjlighet till ömsesidig uppsägning om tre månader. 
 
 
 
Förslag till beslut 
 Upphandlingsavdelningen föreslår upphandlingsnämnden besluta  
 
att förlänga avtalet med Lastbilcentralen Värnamo Ljungby AB under 
överprövningsperioden 1 september 2020 – 31 mars 2021 med 
möjlighet till ömsesidig uppsägning om tre månader.  
 
Upphandlingsavdelningen har inkommit med skrivelse daterad 
den 24 juni 2020 
 
 
Beslut expedieras till:

9



VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Upphandlingsnämnden 2020-07-01  

Justerare 

§ 55 Dnr: UHN.2018.256 
 
Dynamiskt inköpssystem gällande upphandling 
av bemanningstjänster av sjuksköterskor 
 
Beslut 
Upphandlingsnämnden beslutar 
att avsluta det dynamiska inköpssystemet (DIS) gällande upphandling 
av bemanningstjänster av sjuksköterskor.  

 
 

Ärendebeskrivning 
Värnamo kommun inrättade ett dynamiskt inköpssystem (DIS) gällande 
bemanningstjänster av sjuksköterskor 14 januari 2019. Behovet som 
behöver tillgodoses är de luckor som uppstår inom den egna 
verksamheten  
Leverantörer kan löpande lämna anbudsansökan och beslut tas om 
tillträde till det dynamiska inköpssystemet. 
När behov uppstår ska en förnyad konkurrensutsättning ske. 
Upphandlingssystemet har brister och inköpssystemet har inte blivit vad 
Värnamo kommun tänkt. 
Värnamo kommun önskar avsluta det dynamiska inköpssystemet 
gällande bemanningstjänster av sjuksköterskor.  
Värnamo kommun får utvärdera hur framtida behov av 
bemanningstjänster av sjuksköterskor ska kunna täckas av de luckor 
som uppstår inom den egna verksamheten.  
 
Förslag till beslut 
 Upphandlingsavdelningen föreslår upphandlingsnämnden besluta  
 
att avsluta det dynamiska inköpssystemet (DIS) gällande upphandling 
av bemanningstjänster av sjuksköterskor.   
 
Upphandlingsavdelningen har inkommit med skrivelse daterad 
den 24 juni 2020 
 
 
 
Beslut expedieras till:
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Upphandlingsnämnden 2020-07-01  

Justerare 

§ 56 Dnr: UHN.2019.63 
 
Delegationsordning för upphandlingsnämnden 
 
Beslut 
Upphandlingsnämnden beslutar 
att anta reviderad delegationsordning för upphandlingsnämnden 
 
    

 
Ärendebeskrivning 
Upphandlingsnämnden beslutade 19 februari 2020, § 13 att anta 
reviderad delegationsordning för upphandlingsnämnden. 
Upphandlingsavdelningen lämnar förslag på revidering av gällande 
delegationsordning.  
Upphandlingsnämnden behandlade ärendet 13 maj, § 44 
 
Förslag till beslut 
 Upphandlingsavdelningen föreslår upphandlingsnämnden besluta  
 
att anta reviderad delegationsordning för upphandlingsnämnden  
 
Upphandlingsavdelningen har inkommit med skrivelse daterad 
den 22 juni 2020 
 
 
 
Beslut expedieras till:
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Upphandlingsnämnden 2020-07-01  

Justerare 

§ 57 Dnr: UHN.2020.11 
 
Upphandlingsavdelningen 
 
Beslut 
Upphandlingsnämnden beslutar 
att godkänna redovisningen av upphandlarens och upphandlingschefens 
delegationsbeslut. 
    
  
Ärendebeskrivning 
Redovisning av delegationsbeslut: 
 Ordförandes delegationsbeslut 2020/1 - 2020/3  

o Ett beslut avser avropsanmälan 
o Ett beslut avser uppsägning av avtal 
o Ett beslut avser upphandling 

 Upphandlingschefens delegationsbeslut § 2020/179 – 2020/278 
o Beslut 2020/261 ej utnyttjat Tre beslut avser avbrytande av 

upphandlingar 
o 13 beslut avser avtal eller beställning 
o 11 beslut avser upphandling 
o 60 beslut avser avtalsförläningar 
o Två beslut avser avropsanmälan gemensamma 

upphandlingar 
o Ett beslut avser fullmakt för samverkansupphandling 
o Ett beslut avser avanmälan gemensam upphandling 
o Tre beslut avser nekande utlämning av allmän handling 
o Fem beslut avser fullmakt till extern upphandlingskonsult 
o Ett beslut avser tillträde till dynamiskt inköpssystem 

 
Förslag till beslut 
 Upphandlingsavdelning föreslår upphandlingsnämnden besluta  
 
att godkänna redovisningen av upphandlarens och upphandlingschefens 
delegationsbeslut.  
 
Upphandlingsavdelningen har inkommit med skrivelse daterad 
den 24 juni 2020 

 
 
Beslut expedieras till:
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Upphandlingsnämnden 2020-07-01  

Justerare 

§ 58 Dnr: UHN.2019.261 
 
Omsorgsförvaltningen 
 
Beslut 
Upphandlingsnämnden beslutar 
att godkänna redovisningen av omsorgsförvaltningens delegationsbeslut 
avseende direktupphandlingar 
    
  
Ärendebeskrivning 
Redovisning av delegationsbeslut för direktupphandlingar taget av 
omsorgsförvaltningens delegater.  
Porttelefon till särskilt boende på Rörstorpsgården, Linneberg, 
Forsgården och Soläng. 2020-05-15 
Sofie Starby, sektionschef     Bravida 47 725 kr 
 
Förslag till beslut 
 Upphandlingsavdelningen föreslår upphandlingsnämnden besluta  
 
att godkänna redovisningen av omsorgsförvaltningens delegationsbeslut 
avseende direktupphandlingar  
 
Upphandlingsavdelningen har inkommit med skrivelse daterad 
den 25 juni 2020 
 
 
Beslut expedieras till:
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Upphandlingsnämnden 2020-07-01  

Justerare 

§ 59 Dnr: UHN.2019.254 
 
KLF direktupphandling jan-april 2020 
 
Beslut 
Upphandlingsnämnden beslutar 
att överlämna ärendet till kommande sammanträde 
    
  

 
Ärendebeskrivning 
Redovisning av direktupphandlingar på 
kommunledningsförvaltningar januari – april 2020. 
 
 
 
 
Beslut expedieras till:
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Upphandlingsnämnden 2020-07-01  

Justerare 

§ 60 Dnr: UHN.2020.12 
 
Information från upphandlingschefen 
 
Beslut 
Upphandlingsnämnden beslutar 
att godkänna informationen 
    
  
Ärendebeskrivning 
Följande information lämnas vid sammanträdet av upphandlingschefen: 
1. Pågående upphandlingar 25 juni 2020 

a. Städentreprenad för Gummifabriken (VKIAB) i Värnamo. 
Värdet på upphandlingen beräknas till drygt 3 miljoner per 
år. 

2. Planerade projekt/upphandlingar 25 juni 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 
c. Transport- och anläggningstjänster  

4. Personalsituation 

5. Convid-19 

 
Förslag till beslut 
 Upphandlingsavdelningen föreslår upphandlingsnämnden besluta  
 
att godkänna informationen  
 
Upphandlingsavdelningen har inkommit med skrivelse daterad 
den 25 juni 2020 

 
Beslut expedieras till:
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Upphandlingsnämnden 2020-07-01  

Justerare 

§ 61 Dnr:   
 
Meddelanden 
 
 Beslut från kommunstyrelsen 2 juni 2020, § 240 om 

fördelning av ersättning för sjuklönekostnader. 
 Befolkningsprognos Värnamo kommun 2020 - 2030 med 

delområdesprognos 2020 - 2024. 
 Beslut från kommunfullmäktige 17 juni 2020, § 102 om 

arvodesbestämmelser för förtroendevalda, revidering. 
 Arvodesbestämmelser för förtroendevalda. 
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