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§ 21
Direktupphandling, synnerliga skäl, avfallshämtning (KS 2021.060)
Beslut
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen fattar beslut att genomföra en direktupphandling över 28% av tröskelvärde, 
av synnerliga skäl för att möjliggöra en förlängning av tjänsten avfallshämtning under tiden 
för överprövning av avfallsupphandlingen, inledningsvis 6 månader med möjlighet att 
förlänga avtalet ytterligare med upp till 12 månader.

Ärendebeskrivning
Vallentuna kommun genomförde under hösten 2020 en ny upphandling av
avfallshämtning, vad gäller insamling och transport av hushållsavfall i Vallentuna
kommun. Upphandlingen är just nu föremål för överprövning enligt
lagen om offentlig upphandling vid Förvaltningsrätten i Stockholm.

Det befintliga avfallshämtningsavtalet med Ragn-Sells Kommunpartner AB löper ut i oktober 
2020, varför det föreligger ett trängande behov av att säkerställa att hämtning av 
hushållsavfall kan fortsätta tills den nya upphandlingen avgjorts.

Teknik- och fastighetsförvaltningen och upphandlingsenheten föreslår att direktupphandling 
över 28 % tröskelvärde möjliggörs då det föreligger synnerliga skäl (lag 2016: 1145). Vid 
möjlig överprövning av Förvaltningsrättens dom till Kammarrätten kommer entreprenadstiden 
med befintlig entreprenör behöva förlängas med ytterligare upp till 12 månader.

Yrkanden

Jerri Bergström (S), yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget att ärendet ska gå 
vidare till kommunstyrelsen som ska fatta beslutet.
 
 
Beslutsgång

Ordförande, Björn Furugren Beselin (C), konstaterar att det endast finns ett yrkande. 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens teknik- och 
fastighetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Direktupphandling, särskilda skäl, avfallshämtning
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Tjänsteskrivelse

Direktupphandling, synnerliga skäl, 
avfallshämtning

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott beslutar att teknik- och 
fastighetsförvaltningen får genomföra en direktupphandling över 28% av 
tröskelvärde, av synnerliga skäl för att möjliggöra en förlängning av tjänsten 
avfallshämtning under tiden för överprövning av avfallsupphandlingen, 
inledningsvis 6 månader med möjlighet att förlänga avtalet ytterligare med 
upp till 12 månader.

Sammanfattning av ärendet
Vallentuna kommun genomförde under hösten 2020 en ny upphandling av
avfallshämtning, vad gäller insamling och transport av hushållsavfall i Vallentuna
kommun. Upphandlingen är just nu föremål för överprövning enligt
lagen om offentlig upphandling vid Förvaltningsrätten i Stockholm. 

Det befintliga avfallshämtningsavtalet med Ragn-Sells Kommunpartner AB löper ut i 
oktober 2020, varför det föreligger ett trängande behov av att säkerställa att 
hämtning av hushållsavfall kan fortsätta tills den nya upphandlingen avgjorts.

Teknik- och fastighetsförvaltningen och upphandlingsenheten föreslår att 
direktupphandling över 28 % tröskelvärde möjliggörs då det föreligger synnerliga skäl 
(lag 2026: 1145). Vid möjlig överprövning av Förvaltningsrättens dom till 
Kammarrätten kommer entreprenadstiden med befintlig entreprenör behöva 
förlängas med ytterligare upp till 12 månader. 

Ekonomiska konsekvenser
Teknik- fastighetsförvaltningen utgår att entreprenörspriser kan hållas på årets nivå. 
Justering av entreprenörspriser med avfallsindex kan vara aktuellt. 

Johan Carselind Beri Fajic
Gatu- och parkchef Renhållningshandläggare

Expedieras till:
Akten
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Delegationsbeslut
Direktupphandling, synnerliga skäl, 
tidsbegränsat kontrakt avseende 
avfallshämtning  

Beslut
Kommunstyrelsens ordförande beslutar att godkänna direktupphandling, synnerliga 
skäl, ett tidsbegränsat kontrakt avseende hämtning av hushållsavfall under tiden för 
överprövning inledningsvis upp till 6 månader. 

Ärendet i korthet
Vallentuna kommuns upphandling avseende hämtning av hushållsavfall är
överprövad. I väntan på domslut behöver kommunen ett tidsbegränsat kontrakt för
att upprätthålla hämtningen av hushållsavfall i kommunen. Det tidsbegränsade 
kontraktet gäller endast under pågående överprövning mellan Vallentuna kommun 
och Ragn-Sells Kommunpartner AB, samt om domslut leder till ny upphandling.
Teknik- och fastighetsförvaltningen föreslår att ordförande beslutar att 
direktupphandla förlängning av hämtning av hushållsavfall under tiden för 
överprövning inledningsvis upp till 6 månader.

Beslutet fattas med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning, punkt 3.10, 
delegationsbeslut. 

BESLUTANDE DATUM 

________________ ________________

Parisa Liljestrand
Kommunstyrelsens ordförande
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