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Kallelse

Kallelse har skett i behörig ordning

Plats och tid:

Höjden, Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen, den 5 maj 2022, klockan 15:oo 15:55

Beslutande:

Ayla Eftekhari (S)
Patrik Tengberg (S)
Jan Bojling (M)
Towe Bengtsson (V)
Anders Ocklind (C), ordförande
Anna-Lena Hammarin (L)
Jens Manell (I(D)
Paulos Abraha (KD), ersätter Anton Fendert (MP)

Ersättare:

Erik Guti&rez-Aranda (S)

Utses att
justera:

Jan Bojling (M)

Plats och tid
för justering:

Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen, tisdagen den 10 maj 2022

Underskrifter: Sekreterare

Övriga deltagare:
- upphandlingschef Annelie Scott, §§ 4 - 8
- bitr. kommunsekreterare Peter Guntram, §§ 4
-8
- upphandlare Kim Brome, §§ 4 - 5
- projektledare Ahmed Obsiye, sektorn för
samhällsbyggnad, § 4
- avdelningschef Emma Svensson, sektorn för
samhällsbyggnad, § 5
- konsultupphandlare Hans Löthman, § 6
- projektledare Mikael Jonsson,
Lokalfastigheter i Sundbyberg AB, § 6
- HR-konsult Camilla Lindblom, § 7

Paragraf

/\.

Peter Guntram
Ordförande
Anders Ocklind (C)
Justerare

ANSLAG/BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
Datum när anslaget sätts upp

2022-05-11

Förvaringsplats för protokoll

Stadskansliet, Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen

Datum när anslaget tas ner

2022-06-02-
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Innehållsförteckning

Godkännande av upphandlingsdokument avseende Tekniska
konsulttjänster - Mätningstekniker, ref.nr KS-0128/2022

§4

Godkännande av upphandlingsdokument avseende Tekniska
konsulttjänster - Mark- och exploateringsingenjörer, ref.nr KS0098/2022

§5

Godkännande av upphandlingsdokument avseende Lokalanpassning,
Eken 4, ref.nr KS-0236/2022

§6

Godkännande av upphandlingsdokument avseende
Ledarskapsutveckling, ref.nr KS-0395/2021

§7

Status på tidigare behandlade upphandlingar

§8

Justerandes s natur

Utdragsbestyrkande
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§4

Dnr: KS-0247/2022

[11
Sundbybergs
stad

Godkännande av upphandlingsdokument avseende Tekniska
konsulttjänster - Mätningstekniker, ref.nr KS-0128/2022
Beslutsunderlag

•
•
•
•
•
•
•
•

Administrativa föreskrifter den 4 april 2022
Anbudsformulär den 4 april 2022
Kontraktsförslag den 4 april 2022
Referensformulär A den 4 april 2022
Referensformulär B den 4 april 2022
Sammanfattning den 4 april 2022
Presentation den 4 april 2022
Sektorn för ledning och samordnings skrivelse den 6 april 2022

Sammanfattning

Flertalet av stadens enheter och bolag har behov av konsulter med kompetens och
erfarenhet av mätningstjänster.

Syftet med aktuell upphandling är att säkerställa tillgänglighet och kompetens av
tekniska konsulter inom aktuellt område. Staden har för avsikt att teckna avtal så snart
som möjligt.
Vid dagens sammanträde deltar upphandlare Kim Brome och projektledare Ahmed
Obsiye', sektorn för samhällsbyggnad, som informerar om ärendet. Utskottets ledamöter
ställer frågor till de föredragande.
Utskottets överläggning

Under överläggningen yttrar sig Anna-Lena Hammarin (L) och Anders Ocklind (C).
Kommunstyrelsens upphandlingsutskotts beslut
1. Upphandlingsdokument avseende Tekniska konsulttjänster - Mätningstekniker,

ref.nr KS-0128/2022 den 4 april 2022 med bilagor godkänns för annonsering.

Justerandes si

atur

Utdragsbestyrkande

3 (7)

if>

4 (7)

Kommunstyrelsens

Protokoll

upphandlingsutskott

Sammanträdesdatum
2022-05-05

Sundbybergs
stad

Dnr: KS-0245/2022

§5

Godkännande av upphandlingsdokument avseende Tekniska
konsulttjänster - Mark- och exploateringsingenjörer, ref.nr KS0098/2022
Beslutsunderlag

•
•
•
•
•
•
•
•

Administrativa föreskrifter den 4 april 2022
Anbudsformulär den 4 april 2022
Kontraktsförslag den 4 april 2022
Referensformulär A den 4 april 2022
Referensformulär B den 4 april 2022
Sammanfattning den 4 april 2022
Presentation den 4 april 2022
Sektorn för ledning och samordnings skrivelse den 6 april 2022

Sammanfattning

Sundbybergs stad har behov av mark- och exploateringsingenjörer vilket har resulterat i
framtagandet av dessa upphandlingsdokument inklusive bilagor.
Syftet med aktuell upphandling är att säkerställa tillgänglighet och kompetens av
tekniska konsulter inom aktuellt område. Staden har för avsikt att teckna avtal så snart
som möjligt.
Vid dagens sammanträde deltar upphandlare Kim Brome och avdelningschef Emma
Svensson, sektorn för samhällsbyggnad, som informerar om ärendet. Utskottets
ledamöter ställer frågor till de föredragande.
Utskottet överläggning

Under överläggningen yttrar sig Anders Ocldind (C), Anna-Lena Hammarin (L) och
Patrik Tengberg (S).
Kommunstyrelsens upphandlingsutskotts beslut

1.

Upphandlingsdokument avseende Tekniska konsulttjänster — Mark- och
exploateringsingenjörer, ref.nr KS-0098/2022 den 4 april 2022 med bilagor
godkänns för annonsering.

Justerandes sig9atur

Utdragsbestyrkande
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Dnr: KS-0249/2022

§6

Godkännande av upphandlingsdokument avseende
Lokalanpassning, Eken 4, ref.nr KS-0236/2022
Beslutsunderlag

•
•
•
•
•
•
•

Entreprenadkontrakt den 12 april 2022
Administrativa föreskrifter den 12 april 2022
Anbudsformulär den 12 april 2022
Referensentreprenad intyg den 12 april 2022
Presentation den 12 april 2022
Sammanfattning den 12 april 2022
Sektorn för ledning och samordnings skrivelse den 12 april 2022

Sammanfattning

Föreliggande lokaler består idag av kontor som delvis har gjorts om till skollokaler för en
tidigare tillfällig skola. Entreprenaden avser att på totalentreprenad, projektera och
utföra lokalanpassning så de anpassas till Komvux verksamhet i tre (3) våningsplan.
Detta innebär att det ska skapas bland annat klassrum, kontor, förråd, samtalsrum och
ett nytt ventilationsutrymme. Alla åtgärder behöver anpassas i lokalerna med hänsyn till
ventilation, belysning, utrymning med mera.
Vid dagens sammanträde deltar konsultupphandlare Hans Löthman och projektledare
Mikael Jonsson, Lokalfastigheter i Sundbyberg AB, som informerar om ärendet.
Utskottets ledamöter ställer frågor till de föredragande.
Utskottets överläggning

Under överläggningen yttrar sig Jan Bojling (M), Anders Ocklind (C), Anna-Lena
Hammarin (L), Patrik Tengberg (S) och Jens Manell (KID).
Kommunstyrelsens upphandlingsutskotts beslut
1. Upphandlingsdokument avseende Lokalanpassning, Eken 4, ref.nr KS-

0236/2022, den 12 april 2022, godkänns för annonsering.

Justerandes sigr\atur

Utdragsbestyrkande
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Dnr: KS-0243/2022

§7

Godkännande av upphandlingsdokument avseende
Ledarskapsutveckling, ref.nr KS-0395/2021
Beslutsunderlag

•
•
•
•

Upphandlingsdokument den 29 mars 2022
Sammanfattning den 6 april 2022
Presentation den 6 april 2022
Sektorn för ledning och samordnings skrivelse den 6 april 2022

Sammanfattning

Upphandlingens syfte är att säkra Sundbybergs stads behov av ledarutveckling.
Ledarutvecklingen ska leda till att nå målen: En väl fungerande organisation, med
motiverade och ansvarstagande ledare och medarbetare.
Vid dagens sammanträde deltar HR-konsult Camilla Lindblom som informerar om
ärendet. Utskottets ledamöter ställer frågor till den föredragande.
Utskottets ledamöter

Under överläggningen yttrar sig Anders Ocklind (C) och Anna-Lena Hammarin (L).
Kommunstyrelsens upphandlingsutskotts beslut

1.

Upphandlingsdokument avseende Ledarskapsutveckling, ref.nr KS-0395/2021
den 29 mars 2022 godkänns för annonsering.

Justerandes

natur

Utdragsbestyrkande
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§8

Status på tidigare behandlade upphandlingar
Vid dagens sammanträde informerar upphandlingschef Annelie Scott om status på
tidigare behandlade upphandlingar.

Justerande

gnatur

Utdragsbestyrkande

