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Tekniska nämnden

Dnr Ten 2018/799
Beslut om fullmakt att genomföra upphandling av Offentlig belysning
Förslag till beslut

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden
1. Danderyds kommun får genom fullmakt genomföra upphandling av offentlig
belysning för Järfälla kommuns räkning.
Ärendet i korthet

Järfälla kommuns nuvarande avtal gällande offentlig belysning går ut under slutet av
april 2019. Kommunen har valt att tillsammans med Danderyds kommun genomföra
en gemensam upphandling med en avtalstid på sju år, där både ett löpande drift- och
skötselunderhåll ingår men även investeringar. För att underlätta och effektivisera
upphandlingsprocessen föreslår kommunen att Danderyds kommun får delegation att
genomföra upphandlingen för Järfälla kommuns räkning. Järfälla kommun kommer
att fatta ett eget likalydande tilldelningsbeslut som Danderyds kommun och teckna
ett eget avtal med vinnande anbudsgivare.
Handlingar

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-12-06
2. Fullmakt 2018-12-06
Bakgrund

Under slutet av april 2019 går Järfällas nuvarande avtal gällande offentlig belysning
ut. Kommunen tänkte från början delta i STICs 1 upphandling, men eftersom STIC
avser att begränsa kommande avtalstid till enbart fyra år valde Järfälla, men även
Danderyd, att inte delta i STICs upphandling. Orsaken till detta är att båda
kommunerna önskar en längre avtalstid, för att entreprenaden ska få tid att etablera
sig inom respektive kommun, men även för att det behövs ett långsiktigt arbete när
det gäller belysning. Järfälla har därför valt att tillsammans med Danderyd
genomföra en gemensam upphandling gällande offentlig belysning med en avtalstid
på sju år, där både ett löpande drift- och skötselunderhåll och investeringar ingår i det
kommande avtalet.
Danderyd kommer att samordna samt ansvara för upphandlingsprocessen, dock i
samråd med Järfälla. Vidare kommer även Danderyd att i förekommande fall
handlägga överprövnings- och överklagandeärenden av upphandlingen. För att
effektivisera processen ges Danderyd en fullmakt för att kunna genomföra
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upphandlingen av offentlig belysning på uppdrag av Järfälla. Båda kommunerna
kommer att upprätta varsitt likalydande tilldelningsbeslut och teckna egna avtal.
Analys

Järfälla kommer att vara delaktiga under hela genomförandet av
upphandlingsprocessen och har i samråd med Danderyd kommit fram till att
kommande avtal både ska innefatta ett löpande drift- och skötselunderhåll samt
ansvar för investeringar.
Genom att avtalet innehåller ett löpande drift- och skötselunderhåll av offentlig
belysning i parker och gatumiljöer inom kommunen, får entreprenören ett
helhetsansvar för kommunens gatubelysning och ett ansvar att genomföra de
underhållsarbeten som krävs för att belysningen ska fungera. Avtalet kommer även
att innebära att entreprenören ansvarar för reinvesteringar och nyinvesteringar i
befintliga och nybyggda områden inom kommunen, dessa investeringar kommer att
avropas efter den plan som entreprenören tar fram tillsammans med kommunens
belysningsingenjör.
Barnkonsekvensanalys

Offentlig belysning finns vid gång- och cykelvägar och i parker inom kommunens
områden. Dessa områden används till stora delar av barn och ungdomar, både under
ljusa och mörkare perioder. Bra belysning kan öka tryggheten och upplysta gator och
parker ger en större överblick och möjlighet att kunna orientera sig.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Ärendet kommer inte att föranleda några ytterligare ekonomiska kostnader för byggoch miljöförvaltningen utan finansiering sker via anslaget för belysning i ordinarie
budget.
Slutsatser

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att tekniska nämnden beslutar att Danderyds
kommun inom ramen för gällande budget får genom delegation fullmakt på att
genomföra upphandlingen för Järfälla kommuns räkning. Kommunen kommer att
fatta ett eget tilldelningsbeslut samt teckna ett eget avtal med vinnande leverantör.
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