PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2012-12-18

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 21.00 21.40

Beslutande

Ledamöter

Närvarande ersättare

Irène Seth (M) ordf
Anders Åkerlind (M)
Tom Slettengren (M)
Kenneth Åkerblom (M)
Yvonne Stein (FP)
Martin Normark (FP)
Jan Stefanson (KD)
Lars Malmström (C)
Camilla Janson (S)
Berit Svensson (S)
Conny Thiman (S)
Mary Svenberg (S)
Catharina Andersson (S)
Annika Falk (S)
Anna Norberg (MP)

Inez Kapborg (M)
Mait Johansson (M)
Minna Ahokas (M)
Anders Fredriksson (KD)
Kerstin Ahlin (S)
Anni Ullberg (S)

1(6)

ajournering 21.15-21.30

Övriga deltagare

Karl-Erik Lindholm, kommundirektör
Anna-Lena Örvander, kommunsekreterare
Karl Öhlander, kanslichef
Charlotta Skoglund, tf. teknisk chef
Helène Lindewall, Upphandlare
Michael Andersson, gatu- parkingenjör

Utses att justera

Kenneth Åkerblom (M)

Anna Norberg (MP)

Justeringens
plats och tid

Kommunledningskontoret, 2012-12-18

Paragrafer 171-173

Underskrifter

Sekreterare

Anna-Lena Örvander

Ordförande

Irène Seth (M)

Justerande

Kenneth Åkerblom (M)

Anna Norberg (MP)

ANSLAG/BEVIS
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2012-12-18

KS § 171 Upphandling av avfallstjänster
Dnr 2011-000760, 2011-000761, 2011-000762
Sammanfattning
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade den 1 februari 2012 att
godkänna förfrågningsunderlag med redaktionella förändringar rörande
avfallshämtningsentreprenader samt drift och skötsel av kommunens
kretsloppscentraler. Kommunen genomförd därefter öppen upphandling, enligt
lagen om offentlig upphandling för dessa entreprenader. Efter utvärdering
tilldelades de entreprenörer som för kommunen var de mest ekonomiskt
fördelaktiga, uppdragen. Därefter har följande avtal ingåtts:
Kontrakt för avfallshämtning, kärl- säckavfall m.m- Entreprenad 1A,
den 11 maj 2012 mellan Upplands-Bro kommun och Ragn-Sells AB
Kontrakt för avfallshämtning, kärl- säckavfall m.m- Entreprenad 1B,
den 29 oktober 2012, mellan Upplands-Bro kommun och RenoNorden
AB,
Kontrakt för slam- och fettavfall- Entreprenad 2, den 29 juni 2012,
mellan Upplands-Bro kommun och RELITA Industriservice AB, samt
Drift och skötsel av kommunens återvinningscentraler m.m Entreprenad 3 B, den 11 maj 2012, mellan Upplands-Bro kommun och
Ragn-Sells AB.
Beslutsunderlag
Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse den 11 december 2012.
Tilldelningsbeslut gällande upphandling av avfallshämtning, kärlsäckavfall m.m- Entreprenad 1A och 1B, den 13 april 2012.
Kontrakt gällande upphandling av avfallshämtning, kärl- säckavfall m.mEntreprenad 1A, den 11 maj.
Kontrat gällande upphandling av avfallshämtning, kärl- säckavfall m.mEntreprenad 1B, den 29 oktober 2012.
Tilldelningsbeslut avfallshämtning, slam- och fettavfall- Entreprenad 2, den
15 juni 2012.
Kontrakt avfallshämtning, slam- och fettavfall- Entreprenad 2, den 29 juni
2012.
Tilldelningsbeslut drift och skötsel av kommunens återvinningscentraler
m.m - Entreprenad 3 B, den 13 april 2012.
Kontrakt drift och skötsel av kommunens återvinningscentraler m.m Entreprenad 3 B, den 11 maj 2012.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner kontrakt för avfallshämtning, kärl- säckavfall
m.m- Entreprenad 1A, den 11 maj 2012 mellan Upplands-Bro kommun och
Ragn-Sells AB.
2. Kommunstyrelsen godkänner kontrakt för avfallshämtning, kärl- säckavfall
m.m- Entreprenad 1B, den 29 oktober 2012, mellan Upplands-Bro kommun
och RenoNorden AB.
3. Kommunstyrelsen godkänner kontrakt för slam- och fettavfall- Entreprenad
2, den 29 juni 2012, mellan Upplands-Bro kommun och RELITA
Industriservice AB.
4. Kommunstyrelsen godkänner drift och skötsel av kommunens
återvinningscentraler m.m - Entreprenad 3 B, den 11 maj 2012, mellan
Upplands-Bro kommun och Ragn-Sells AB.
______________

Protokollsanteckning
Camilla Janson (S), Berit Svensson (S), Conny Timan (S), Mary Svenberg (S),
Catharina Andersson (S) och Annika Falk (S) tillåts lämna följande
protokollsanteckning:
Vi socialdemokrater anser det olyckligt att upphandlingen av
avfallsentreprenör har hanterats på ett felaktigt sätt. Det är viktigt att alla regler
som Kommunfullmäktige fastställer kommer att följas i framtiden så att
rättsäkerheten tryggas.
Vad gäller frågan om retroaktiva beslut, vilket är fallet i detta ärende,
innehåller kommunallagen ett förbud mot retroaktivt verkande beslut som är
till nackdel för medlemmarna. Retroaktiva beslut som är till fördel är dock
tillåtna. I det här fallet torde det vara så att medlemmarna/
kommuninnevånarna inte torde påverkas negativt av beslutet.
Socialdemokraterna ser därför inga formella hinder för att Kommunstyrelsen
fattat beslut att godkänna de avtal som tecknats. Vi ser det snarare som
nödvändigt att Kommunstyrelsen gör det så att också laga kraft i
Kommunalagens mening inträder för besluten att teckna avtal.
Anna Norberg (MP) ansluter sig till Socialdemokraternas protokollsanteckning.
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KS § 172 Samråd om förslag till avfallsföreskrifter för
Upplands-Bro kommun
Dnr 2012-000373
Sammanfattning
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade den 1 februari 2012 att
godkänna förfrågningsunderlag med redaktionella förändringar rörande
avfallshämtningsentreprenader samt drift och skötsel av kommunens
kretsloppscentraler. Kommunen genomförd därefter öppen upphandling, enligt
lagen om offentlig upphandling för dessa entreprenader. Efter utvärdering
tilldelades de entreprenörer som för kommunen var de mest ekonomiskt
fördelaktiga, uppdragen. Därefter har följande avtal ingåtts:
Kontrakt för avfallshämtning, kärl- säckavfall m.m. Entreprenad 1A,
den 11 maj 2012 mellan Upplands-Bro kommun och Ragn-Sells AB
Kontrakt för avfallshämtning, kärl- säckavfall m.m.- Entreprenad 1B,
den 29 oktober 2012, mellan Upplands-Bro kommun och RenoNorden
AB,
Kontrakt för slam- och fettavfall- Entreprenad 2, den 29 juni 2012,
mellan Upplands-Bro kommun och RELITA Industriservice AB, samt
Drift och skötsel av kommunens återvinningscentraler m.m Entreprenad 3 B, den 11 maj 2012, mellan Upplands-Bro kommun och
Ragn-Sells AB.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse den 14 november 2012.
Förslag till avfallsföreskrifter den 15 november 2012.
Nu gällande föreskrifter om avfallshantering för Upplands-Bro kommun,
antagna av kommunfullmäktige den 8 maj 2008 § 56.
Kommunstyrelsens beslut
Tillväxtkontoret får i uppdrag att samråda om förslaget till avfallsföreskrifter
med tillhörande bilagor för Upplands-Bro kommun.
_____________
Protokollsanteckning
Camilla Janson (S), Berit Svensson (S), Conny Timan (S), Mary Svenberg (S),
Catharina Andersson (S) och Annika Falk (S) tillåts lämna följande
protokollsanteckning:
Socialdemokraterna bifaller förvaltningens förslag om att förslaget till
avfallsföreskrifter med tillhörande bilagor för Upplands-Bro kommun sänds ut
på samråd, dock utan eget ställningstagande. Beroende på att vi avvaktar med
vårt ställningstagande tills efter det att synpunkterna inkommit från samrådet.
Justerandes sign
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KS § 173 Upphandling av drift och
underhållsentreprenad, gata och park
Dnr 2012-000448
Sammanfattning
Nuvarande avtal avseende drift- och underhåll av gata och park upphör att gälla
den 31 maj 2013. Ny upphandling har annonserats och inkomna anbud har
kvalificerats och utvärderats. Två av fyra anbud uppfyller inte
kvalificeringskrav och går inte vidare till utvärdering. Kvarvarande anbud har
utvärderats och det anbud med lägst anbudssumma ryms inte inom budget och
därför ska upphandlingen avbrytas och göras om.
Beslutsunderlag
Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse den 12 december 2012.
Kvalificering och utvärdering av anbud den 11 december 2012.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att upphandlingen avbryts enligt administrativa
föreskrifter (AFB.15) i förfrågningsunderlaget. De anbud som uppfyllt ställda
krav och utvärderats bedöms vara till en högre kostnad än uppskattad.
Två av anbudsgivarna bedöms inte vara kvalificerade utifrån ställda krav
gällande arbetsledning (AFC.34, AFC.342) och utvärderas inte.
Då upphandlingen kommer att göras om sekretess beläggs materialet enligt 31
kap. 16§ i offentlighet och sekretesslagen (2009:400).
______________
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