Tekniska nämnden arbetsutskottet

Datum

Sid

2006-04-06

1

Plats och tid

Tekniska kontoret kl 16.00-16.20

Beslutande

Benny Petersson, s, 1:e vice ordförande, tj gj som
ordförande

Stefan Larsson, c, tj gj som ers för K-G Sjöholm
Pär Palmgren, m, 2:e vice ordförande
Övriga deltagande Teknisk chef Alf Rasmussen
Avdelningschef Ingvar Wimhed
Driftingenjör Göran Persson, § 55
Fastighetsförvaltare Jonny Persson, § 56
Sekreterare Anna-Stina Thunström
Informationsansvarig Carina Forsback
Utses att justera

Pär Palmgren

Justeringens tid
och plats

2006-04-06

Sekreterare

……………………………………………………
Anna-Stina Thunström

Ordförande

…………………………………………………
Benny Petersson

Paragraf 55-56

Justerare

………………………………………………..
Pär Palmgren
------------------------------------------------------------------------------------Organ/Sammanträdesdatum
Tekniska nämnden arbetsutskottet 2006-04-06

Anslagsdatum

Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift

2006-04-07

Anslagets nedtagande 2006-05-02

Tekniska kontoret

………………………………………………………..
Anna-Stina Thunström

Datum

Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn au § 55
Tn au § 51

2006-04-06
2006-03-23

Sid

2
10

2006 259 376

Samordnad elupphandling 2007
(Tidigare beslut Tn au § 1 060109, 2006 29 059)
Tn au 060331 § 51

Driftingenjör Göran Persson redovisar utfall av Kommentus upphandling av ny elleverantör med avtalsstart den
1 januari 2007.
Två elbolag har lämnat anbud.
Tekniska kontoret har efterfrågat det ekonomiskt mest
fördelaktiga anbud enligt följande kriterier och viktning:
pris 90 % och anbudsgivarens möjlighet att medverka till
elektronisk överföring av fakturor 10 %. Avtalstiden är 13 år och prislåsningen sker vid ett tillfälle under 2006.
Historiskt har det kostnadsmässigt varit mest fördelaktigt
att binda elavtal under längre perioder. Även av administrativa skäl är det en fördel att binda både pris och leverantör under en längre tid.
Det nya avtalet kommer att innebära en årlig kostnad på
ca 1,65 mkr vilket motsvarar 4,6 öre/kWh. Kostnaden
inkluderar elcertifikatsavgift på ca 2,6 öre/kWh samt 0,2
öre/kWh till Kommentus som ersättning för upphandling.
1 öre/kWh motsvarar en kostnad på ca 360 000 kr.
Kommunfullmäktige har beslutat att senast år 2010 skall
all el som upphandlas vara miljömärkt. Detta innebär att
kostnaden för den miljömärkta elen Bra Miljöval, 0,8
öre/kWh, inte tillkommer vid årets upphandling. Den
miljömärkta elen Bra Miljöval har en lägre miljöpåverkan
än den miljödeklarerade elen som erbjuds utan pristillägg
vid årets upphandling.
Arbetsutskottet beslutar
att inriktningen för avtalets längd skall vara tre år, samt

Tekniska nämnden arbetsutskottet
Tn au 060331 § 51

Datum

Sid

2006-04-06

3

att avvakta Kommentus förslag på avtalspartner vid
upphandlig av el med avtalsstart den 1 januari 2007.
__________

Tn au 060406 § 55

Kommentus har på uppdrag utfört upphandling av el.
Göran Persson redovisar av Kommentus upprättat beslutsunderlag och anbudsöversikt El 2007-01 daterat
2006-03-31 och informerar om utvärderingskriterier och
avropsmodell.
Kommentus förordar Kraft och kultur i Sverige AB som
elleverantör från och med 1 januari 2007 med Kommentus avropsmodell där avrop mot leverantör skall ske
senast 2006-10-15. Rekommenderad avtalsperiod är 3 år.
Efter genomgång av handlingarna beslutar arbetsutskottet
att anta Kraft och kultur i Sverige AB som elleverantör
från och med 2007-01-01, avtalstid 3 år och avrop mot
leverantören senast 2006-10-15 – upphandlingen el
2007-1 skall ske enligt Kommentus rekommendationer att delegera till Tekniske chefen att bedöma tidpunkten
för prislåsning, samt
att förklara paragrafen omedelbart justerad.
__________

Kopia till
Tekniska kontoret
Kop. AR, IW och GP

Tekniska nämnden arbetsutskottet

Tn au § 56

Datum

Sid

2006-04-06

4

2006 262 321

Tekniska skolan – byte av fönster
Tn au 060406 § 56

Tekniska kontoret har infordrat anbud för byte av fönster
på Tekniska skolan, HTS-byggnaden.
Enligt redovisade upphandlingsprotokoll har tre anbud
inkommit. Anbudskompletteringar har begärts och efter
genomförd granskning konstateras att det fördelaktigaste
anbudet har lämnats av Bygg-X.
Arbetsutskottet beslutar
att antaga Bygg-X:s anbud på 1 353 000 kronor för
utförande av byte av fönster, Tekniska skolan, HTSbyggnaden, samt
att förklara paragrafen omedelbart justerad.
__________

Beslut till
Tekniska kontoret
Kop IW och JP

