Nyhetsbrev om upphandlingar 2017-1
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):
Support av dokument- och ärendehanteringssystemet Platina
Kommunen har upphandlat support av kommunens dokument- och ärendehanteringssystem
Platina. Avtalet omfattar även utveckling av systemet.
Avtal har tecknats med Sigma IT Consulting Sweden AB för perioden 2017-02-01 till 2019-01-31.
Webbsändning
Kommunen har tecknat ett nytt ramavtal för webbsändningar av i huvudsak
kommunfullmäktiges sammanträden. Avtalspart är även fortsättningsvis Snabbmedia Sverige AB.
Avtalet gäller från 2017-04-01 till och med 2018-03-31, med möjlighet till förlängning i ytterligare
tre år.
VA-material
Avrop har skett på SKI:s (SKL Kommentus Inköpscentral) ramavtal för VA-material. Ramavtalet
omfattar VA-produkter nödvändiga vid anläggnings-, installations-, service-, reparations- samt
underhållsarbeten. Leverantör av VA-material kommer Dahl Sverige AB att vara med start
2017-04-24.
Buller- och vibrationsutredningar
Kommunen har tillsammans med Borås Stad upphandlat konsulttjänster för buller- och
vibrationsutredningar. Upphandlingen omfattade bland annat; beräkning av bullernivåer, förslag
på åtgärder för att minska bullernivåer, markvibrationsmätningar med mera.
Kommunerna har tecknat ramavtal med tre leverantörer i rangordning:
1. Gärdhagen akustik AB
2. SWECO Environment AB
3. Nitro Consult AB
Avtalet gäller från 2017-02-20 till 2019-02-19, med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.
Bemanningstjänster
Kommunen har upphandlat ramavtal på bemanningstjänster för olika yrken inom kommunen.
Upphandlingen var uppdelat i fem områden där det fanns möjlighet för anbudsgivare att lägga
anbud på varje separat område. Totalt har kommunen tecknat avtal med fem leverantörer. På
varje område sker avrop genom rangordning där nummer ett ska kontaktas först osv.
Avtalet gäller från 2017-04-01 till 2019-03-31, med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.
Skolskjuts
Kommunen har genomfört en upphandling av skolskjuts för kommunens elever i förskoleklass
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och grundskola samt kompletterande resor. Även skolskjutsberättigade i friskolan Gadden
omfattas av upphandlingen. Upphandlingen omfattar även skolskjutsresor för gymnasieelever, ca
10-15 stycken, boende i Töllsjö. Denna tur trafikeras mellan Töllsjöskolan och Storskogen (väg
180) och ska anpassas till en morgontur och en eftermiddagstur för gymnasielever till Borås och
Alingsås. Skolskjuts för grundsärskolan upphandlas separat och omfattades inte av denna
upphandling.
Kommunen har tecknat avtal med Buss i Väst AB från 2017-08-01 till 2020-07-31. Kommunen
har möjlighet att därefter förlänga avtalet i ytterligare fyra år. Skolskjutsen kommer att köras av
underleverantören Sandarna Transporter AB.
Företagshälsovård
Kommunen har tillsammans med Borås Stad upphandlat företagshälsovård. Upphandlingen
omfattar företagshälsovård för kommunernas samtliga verksamheter. Tjänster inom
företagshälsovård syftar till att stärka kommunernas arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbete.
Kommunerna har tecknat avtal med Feelgood. För Bollebygds del gäller avtalet från 2018-04-01
till och med 2020-03-31, med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.
Regiongemensam e-tjänstplattform
Kommunen har tillsammans med kommunerna i Boråsregionen upphandlat en regiongemensam
e-tjänsteplattform. Upphandlingen avsåg en central e-tjänsteplattform som tjänst hos leverantör
där varje kommun via administrativt gränssnitt kan skapa, hämta och underhålla e-tjänster.
Kommunerna har tecknat avtal med Selfpoint Sverige AB för perioden 2017-05-30 till
2021-05-29, med möjlighet till förlängning i ytterligare fyra år.
Köksutensilier
Kommunen har tillsammans med samverkanskommunerna i Sjuhärad upphandlat köksutensilier i
12 områden; beredning, bestick, disk, glas, knivar, maskiner, porslin och opalglas, redskap,
servering, mätredskap, vagnar och textil. Avtal har tecknats med Menigo Foodservice AB. Avtalet
sträcker sig i två år, med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.
Vår- och sommarblommor
Kommunen har tillsammans med Borås stad upphandlat:
- Vårblommor
- Sommarblommor
- Lökväxter
Avtal har tecknats med Mäster Grön Ekonomisk Förening för perioden 2017-06-01 till
2019-05-31, med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.
Avtalsförlängningar:
Provanalyser/laboratorietjänster
Gas och gasol
Stödboende
Läromedel
Farligt avfall Råssa ÅVC
Grus- och lövupptagning
Sjukvårdsmaterial
Korttidshyra av fordon
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Storhushåll
Köksutensilier
Företagshälsovård
Slam från reningsverk
Spol- och slamsugningstjänster samt ledningsfilmning/TV-inspektion
Grovavfall från Råssa ÅVC
Försäkringsmäklare
Fönsterputsning
Tekniska konsulter – avfall
Tekniska konsulter – avloppsteknik
Tekniska konsulter – dricksvatten
Tekniska konsulter – mark- och gatubyggnad
Tekniska konsulter – VA-ledningsteknik
Särskoleskjuts
Pågående och planerade upphandlingar
Upphandlingens namn
utförare, status
Hjullastare till Råssa återvinningsstation Borås Stad, utvärdering
Boknings- och bidragssystem för kultur- och fritidsverksamheten, SKL, annonsering
HVB för vuxna
SKL, utvärdering
Konsluentstödda familjehem
SKL, utvärdering
HVB ensamkommande barn
SKL, förarbete
Skor och Arbetskläder för Kök- Städ- och vårdpersonal samt profilkläder, Borås stad,
tilldelningsbeslut
Arbetskläder, bygg, varsel, el, skyddsskor och handskar, Borås stad, förfrågningsunderlag
Planarkitekter
Ulricehamns kommun, förarbete
Försäkringsmäklare
Borås stad, överprövad
Flyttjänster
Bollebygds kommun, annonsering
Konsulter för bygglovshandläggning
Bollebygds kommun, utvärdering
Gallring av skog
Bollebygds kommun, förarbete
Naturinventeringskonsulter
Borås Stad, förfrågningsunderlag
Digitala verktyg för skolmiljö
Bollebygds kommun, förarbete
Exploateringsingenjör – konsult
Bollebygds kommun, förfrågningsunderlag
Elgrossistmaterial
Borås stad, förarbete
Chefshandledning
Bollebygds kommun, förfrågningsunderlag
Kontorsmaterial
Borås stad, förfrågningsunderlag
Läromedel
Borås stad, förfrågningsunderlag
Konferenslokaler
Ulricehamns kommun eller Bollebygds kommun,
förarbete
Kärnsystem, framtidens vårdinformationsmiljö, Västragötalandsregionen, annonsering
Möbler till Bollebygdskolans bibliotek
Bollebygds kommun, annonsering
Fordon till fastighetsavdelningen
Bollebygds kommun, tilldelningsbeslut
Litteratur
Borås stad, förarbete
Nybyggnation av Skattegårdsparken
Bollebygds kommun, tilldelningsbeslut
Upphandlingskonsulter
Bollebygds kommun, förarbete
Hantverkartjänster – bygg
Bollebygds kommun, förarbete
Hantverkartjänster – bostadsanpassning Bollebygds kommun, förarbete
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Programarkitekt, ny skola
Bollebygds kommun, annonsering
Identitetshanteringstjänst/IDP-plattform 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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