Nyhetsbrev om upphandlingar 2017-2
Detta nyhetsbrev syftar till att ge medarbetare, politiker och allmänhet information om
upphandlingsarbetet i Bollebygds kommun. Nyhetsbrevet är ett komplement till
kommunens avtalsdatabas som fortsatt ska användas av kommunens medarbetare
för sökning av aktuella avtal. Avtalsdatabasen nås via insidan – ekonomi –
inköp/upphandling.
Följande upphandlingar har nyligen genomförts (ramavtal och upphandlingar med högt värde):
Nybyggnation Skattegårdsparken
Kommunen har upphandlat nybyggnation av Skattegårdsparken. Uppdraget innefattar i huvudsak
omgestaltning av befintligt grönområde i centrala Bollebygd. En ny generationspark ska uppföras
med gångvägar, belysning, lekutrustning och nya planteringar med mera. Arbetet beräknas vara
färdigt i oktober.
Upphandlingen vanns av Stefan Agerbloms Entreprenad AB.
Försäkringsmäklare
Kommunen har med hjälp av Borås Stad och tillsammans med Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn
och Marks kommuner upphandlat försäkringsmäklare. Upphandlingen omfattar sedvanliga
försäkringsmäklartjänster som försäkringsupphandling, löpande försäkringsservice, skadeservice,
information, utbildning, rådgivning och säkerhetsarbete. Mäklaren ska ha totalansvaret för
uppdraget.
Avtal har tecknats med Söderberg & Partners Insurance Consulting AB och gäller till och med
2019-08-13, med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.
Vitvaror
Avrop har skett på SKI:s (SKL Kommentus Inköpscentral) ramavtal för vitvaror. Ramavtalet
omfattar tre delområden;
1. Tvättstugemaskiner (Elektrolux Laundry Systems Sweden Aktiebolag rangordnad etta)
2. Vitvaror för bostadslägenheter, pentryn, förskolor och äldreboenden (Elektroskandia Sverige
AB rangordnad etta)
3. Småel och hushållsprodukter (ElGiganten AB rangordnad etta)
Ramavtalet gäller från och med 2017-05-24.
Fällningskemikalier
Kommunen har genom Borås Energi och Miljö AB, tillsammans med Borås Stad, Svenljunga och
Tranemo kommuner upphandlat fällningskemikalie till vattenreningsverk och
avloppsreningsverk.
Avtal har tecknats med Feralco Nordic AB och gäller till 2019-07-07, med möjlighet till
förlängning i ytterligare två år.
Leasing av hjullastare
Kommunen har genomfört en upphandling av leasing av hjullastare. Hjullastaren ska främst
användas på Råssa återvinningscentral. Arbetet som hjullastaren ska utföra är bland annat rangera
containrar, komprimera av avfall i containrar med mera.
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Upphandlingen vanns av Delvator AB och avtalslängden är åtta år.
Datakommunikation
Avrop har skett på SKI:s (SKL Kommentus Inköpscentral) ramavtal datakommunikation.
Ramavtalet Datakommunikation 2014 har tagits fram på uppdrag av och i samarbete med Inera
och SKL. Inera såväl koordinerar som stödjer landstingens och regionernas e-hälsoarbete, samt är
central förvaltningsorganisation och ägare av Sjunets regelverk.
Sjunet är ett kvalitetssäkrat kommunikationsnät tillgängligt för ackrediterade organisationer och
företag inom vård- och omsorgssektorn. Sjunet är skyddat från Internet, vilket är grundläggande
för IT- och informationssäkerheten inom e-hälsa för samtliga anslutna organisationer
Ramavtalet omfattar:
- Anslutning till Sjunet
- Anslutning till privat nätverk/privat segment
- Övrig datakommunikation
Kommunen har avropat på ramavtalet och leverans beräknas ske i november, med en avtalslängd
på tre år. Leverantör är IP Only.
Programarkitekt
Kommunen har genomfört en upphandling av en programarkitekt. Uppdraget omfattar att
upprätta ett lokalprogram inför bygget av kommunens nya skola.
Liljewalls arkitekter AB vann upphandlingen.
Möbler till Bollebygdskolans bibliotek
Kommunen har genomfört en så kallad ”förnyad konkurrensutsättning” på ramavtalet möbler.
Inköpen avser möbler till Bollebygdskolans nya bibliotek. Vinnande leverantör blev Kinnarps
AB. Möblerna levererades i augusti.
Skor och arbetskläder för kök- städ- och vårdpersonal samt profilkläder
Kommunen har tillsammans med Borås Stad, Ulricehamn, Tranemo och Svenljunga kommuner
upphandlat skor och arbetskläder. Upphandlingen delades upp i följande områden:
- Vård och omsorg
- Kök
- Lokalvård
- Skor
- Profilkläder/förskola
Vinnande anbud för samtliga områden blev Skene Järn AB. Ramavtal har tecknats till och med
2019-08-31, med möjlighet till två års förlängning.
Flyttjänster
Kommunen har genomfört en upphandling av flyttjänster för kommunens samtliga
verksamheter.
Ramavtal har tecknats med två leverantörer i rangordning:
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1. Lindome Flyttningsbyrå AB
2. Flyttkillarna i Sverige AB
Ramavtalet gäller till och med 2019-06-30, med möjlighet till två års förlängning.
Konsulter för bygglovshandläggning
Kommunen har upphandlat konsulter för bygglovshandläggning uppdelat på två områden:
- Bygglovshandläggning
- Bygginspektioner
Ramavtal har tecknats med följande leverantörer i rangordning:
Bygglovshandläggning
1. Sweco Management AB
2. Bond Advokatbyrå AB
3. A2 Consulting AB
Bygginspektioner
1. Björn Larsen firma
2. A2 Consulting AB
Ramavtalet gäller till och med 2019-06-14, med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.
Fordon
Kommunen har genomfört tre upphandlingar av fordon:
- Skåpbil till fastighetsavdelningen. Vinnande anbud blev Toveks Bil AB som har levererat en
Volkswagen Caddy.
- Skåpbil till tekniska enheten. Vinnande anbud blev Toveks Bil AB som ska leverera en
Volkswagen Caddy.
- Personbil till daglig verksamhet. Vinnande anbud blev Lindströms Bil AB som ska leverera en
Toyota Auris Hybrid.
Skåpbilarna leasas genom Handelsbanken i fem år och personbilen i tre år.
Hantverkartjänster – bostadsanpassning
Kommunen har upphandlat hantverkartjänster för bostadsanpassningar där kommunen agerar
beställare. Upphandlingen omfattar bland annat montering av ramper, grundläggande arbeten för
hiss och rullstolsgarage och eventuella elinstallationer kopplat till detta.
Ramavtal kommer att tecknas med två leverantörer i rangordning:
1. Byggsiwe AB
2. Tobo Byggservice
Avtalet beräknas pågå till oktober 2019, med möjlighet till två års förlängning.
Ombyggnation av Råssa Återvinningscentral
Kommunen har genomfört en upphandling av ombyggnation av Råssa Återvinningscentral.
Uppdraget omfattar om- och tillbyggnad av Råssa återvinningscentral. Byggstart beräknas till
slutet av 2017 och ombyggnationen beräknas vara klar i december 2018.
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Vinnande leverantör blev Green Landscaping AB.
Söråns förskola, ombyggnad av värme och ventilation
Kommunen annonserade mellan maj-juni en upphandling om ombyggnad av värme och
ventilation i Söråns förskola. Inga anbud inkom och kommunen valde därför att genomföra ett
förhandlat förfarande utan föregående annonsering med Jan Lindgrens Bygg i enlighet med lagen
om offentlig upphandling.
Identitetshanteringstjänst/IDP-plattform
Kommunen har genomfört en upphandling av identitetshanteringstjänst/IDP-plattform.
Vinnande anbud lämnades in av MobilityGuard AB.
Avtalet gäller till och med 2020-05-18, med ytterligare förlängningsmöjligheter.
Konsulentstödda familjehem
SKL Kommentus har genomfört en upphandling av konsulentstödda familjehem. Syftet med
upphandlingen är att tillgodose kommunernas huvudsakliga behov av tjänster i
form av stöd, handledning och utbildning både till kommunens egna familjehem/jourhem och
till de familjehem/jourhem som är knutna till s.k. konsulentstödda
familjehemsverksamheter.
Upphandlingen delades upp i fem delar:
Del A: Familjehem för barn och unga 0-17 år
Del B: Familjehem i kombination med särskilda insatser för barn och unga 0-17 år
Del C: Familjehem för vuxna med missbruk/beroende
Del D: Jourhem för barn och unga 0-17 år
Del E: Handledning och stöd till familjehem i kommunens egen regi
Kommunen kommer att ansluta till ramavtalet 2018-06-01.
Avtalsförlängningar:
Hygien- och städprodukter
Gymnasial vuxenutbildning
Livsmedel – lilla fisk
Livsmedel – lilla mejeri, kolonial, djupfryst färsk fisk och kylvaror
Livsmedel – stora mejeri
Livsmedel – färsk kött
Tryckeritjänster
Plankonsultjänster
Digitala verktyg för skolmiljö
Arbetskläder för elarbete
Arbetsskor
Arbetskläder och arbetsskor för kök och städ
Kopieringspapper
Kommunikationstjänster
Entrémattor
Inlästa läromedel
Lekplatsutrustning
Dricksvattenlut

2017-10-03

Social jour
Vägmärken
HVB barn och unga
Beläggningsarbeten
Däckbyte och förvaring
Måleritjänster
Golvtjänster
Styr och reglering
Ventilationstjänster
Eltjänster
Rörtänster
Kyla
Industrimontörstjänster
Snöentreprenad
Dryckesautomater

Pågående och planerade upphandlingar
Upphandlingens namn
utförare, status
Boknings- och bidragslösningar
SKL, utvärdering
HVB för vuxna
SKL, överpröving
HVB ensamkommande barn
SKL, förarbete
Arbetskläder, bygg, varsel, el, skyddsskor och handskar, Borås stad, utvärdering
Planarkitekter
Ulricehamns kommun, förarbete
Gallring av skog
Bollebygds kommun, förarbete
Naturinventeringskonsulter
Borås Stad, utvärdering
Digitala verktyg för skolmiljö
Bollebygds kommun, förarbete
Exploateringsingenjör – konsult
Bollebygds kommun, förfrågningsunderlag
Elgrossistmaterial
Borås stad, förarbete
Upphandling av konsulttjänster för ledar- och grupputveckling
Bollebygds kommun, utvärdering
Kontorsmaterial
Borås stad, förfrågningsunderlag
Läromedel
Borås stad, förfrågningsunderlag
Konferenslokaler
Ulricehamns kommun eller Bollebygds kommun,
förarbete
Kärnsystem, framtidens vårdinformationsmiljö, Västragötalandsregionen, annonsering
Litteratur
Borås stad, förarbete
Upphandlingskonsulter
Bollebygds kommun, förarbete
Hantverkartjänster – bygg
Bollebygds kommun, utvärdering
Medarbetarstöd
Bollebygds kommun, förfrågningsunderlag
Malmgården - Flytt av Tingshuset och arrest samt mark, väg och VA-utbyggnad, Bollebygds
kommun, förarbete (ny upphandling då inga anbud inkom i förra)
LSS-boende
Bollebygds kommun, förarbete
Byggprojektledare
Bollebygds kommun, förfrågningsunderlag
Farligt avfall
Marks kommun, förarbete
Grovavfall
Marks kommun, förarbete
Banktjänster
Bollebygds kommun, förarbete
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Slam från reningsverk
Särskoleskjuts
Kart- och mättjänster

Bollebygds kommun, förarbete
Bollebygds kommun, förfrågningsunderlag
Bollebygds kommun, förfrågningsunderlag

Tidplan
Förarbete – förfrågningsunderlag – annonsering – utvärdering - tilldelningsbeslut, eventuell
överprövning - avtalstecknande
För information om upphandlingar och avtal, kontakta upphandlingsansvarig Anders Simonsson
på 033-430 55 23.
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