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Tekniska nämnden 
 
 
Dnr Ten 2016/683 

Upphandling av byggentreprenad för Vattmyra förskola 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden 
 
1. Beslut om tilldelning av byggentreprenad för Vattmyra förskola delegeras till 
bygg- och miljödirektören. 
 
Ärendet i korthet 

Järfälla kommun har annonserat en upphandling som gäller rivning och 
nybyggnation av Vattmyra förskola. Upphandling har genomförts och sista 
anbudsdag var den 11 december 2018. Inkomna anbud ligger inom redan av 
fullmäktige beviljade ekonomiska ramar i den antagna investeringsbudgeten för 
projektet. På grund av tidskritiska skäl föreslås att beslut om tilldelning delegeras till 
bygg- och miljödirektören.  
 
Handlingar 

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-09 
 
Bakgrund 

Bygg-och miljöförvaltningen har tillsammans med kommunens upphandlingsenhet 
upphandlat entreprenör för rivning och byggnation av ny förskola, Vattmyra 
förskola. Upphandlingen har genomförts som en förenklad upphandling enligt Lag 
(SFS 2016:1145) om offentlig upphandling och annonserades hos TendSign den 15 
oktober 2018. Sista anbudsdag var den 11 december 2018. 
 
Överväganden 

Den beställande nämnden, barn- och ungdomsnämndens, önskemål är att kunna 
starta den nya förskolans verksamhet höstterminen 2020. De inkomna anbuden har 
en giltighetstid om 60 dagar. Sammantaget gör det att det är tidskritiskt att fatta 
beslut om tilldelning omgående. Då det förväntade uppskattade värdet av 
byggentreprenaden överstiger bygg- och miljödirektörens delegation föreslår 
förvaltningen att tekniska nämndens beslut om tilldelning i detta fall delegeras till 
bygg- och miljödirektören.  
 
Barnkonsekvensanalys 

Beslutet väntas påverka de barn som får del av den nya förskolan positivt eftersom 
de i framtiden ska vara brukare av förskolan som entreprenaden avser.  
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Projektet har en av fullmäktige fastslagen budget. Byggentreprenaden faller inom 
dessa budgetramar. 
 
Slutsatser 

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att beslut om tilldelning av byggentreprenad 
för Vattmyra förskola delegeras till bygg- och miljödirektören. 
 
 
 
Johan Bergman 
Bygg- och miljödirektör  Nina Karlsson  

Avdelningschef Projektledning 
 

Beslutet ska skickas till 

Barn- och ungdomsnämnden 
Upphandlingsenheten 
Akten 
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