
VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott 2021-03-09

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Påtåkervägen kl. 09:00-10:05

Beslutande 
närvarande

Parisa Liljestrand (M) (ordförande), Ylva Mozis (L) (vice ordförande), 
Lars Carlsson (C), Per Forssberg (KD), Jerri Bergström (S)  ersätter 
Gustav Elfström (S) (2:e vice ordförande)

Övriga närvarande Elwe Nilsson (M) (Adjungerad från bygg- och miljötillsynsnämnden), 
Bengt-Åke Grip (M) (Adjungerad från kommunstyrelsens teknik- och 
fastighetsutskott), Kristoffer Uddén (Exploateringschef), Björn Stafbom 
(Samhällsbyggnadschef), Daniel Jarl (Chef avdelningen för 
översiktsplanering), Annina Stadius (Planchef), Johanna Attlerud 
(Stabschef samhällsbyggnadsförvaltningen) §§11-26, Aina Larsson 
(Prjektledare/planarkitekt), Johan Rosberg (Planarkitekt), Mimmi 
Skarelius Lille (Trafikplanerare), Elin Ericsson (Exploateringsingenjör), 
Olle Nordberg (Projektchef), Linda Jansson (Upphandlingschef), Annika 
Hellberg (Ekonomichef) §§11-26, Poa Hellqvist (Chef teknik- och 
fastighetsförvaltningen) §§11-26, Josef Rosengren (Fastighetsförvaltare) 
§§11-26, Emilie Carlsson (Miljöplanerare) §§11-26

Paragrafer §§9-26

Justerande Jerri Bergström

Plats och tid för 
justering

Underskrifter

Sekreterare _______________________
Fanny Lundqvist

Ordförande _______________________
Parisa Liljestrand

Justerande _______________________ 
Jerri Bergström
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ÄRENDELISTA
§9 Val av justerare
§10 Fastställande av dagordning
§11 Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar
§12 Exploateringsavtal Vallentuna- Rickeby 1:149
§13 Detaljplan Gamla polishuset-antagande
§14 Vallentuna kommun yttrande om regional cykelplan
§15 Begäran om avslut för detaljplan Okvista 1 och 2
§16 Begäran om avslut för detaljplan Angarns-Dammsta, fastigheten Angarns-Veda 1:2
§17 Upphandling av tekniska konsulter bemanning exploatering
§18 Upphandling av tekniska konsulter bemanning planering
§19 Upphandling av tekniska konsulter fastighetsvärderingar
§20 Upphandling av konsulttjänster ramavtal vatten i samhällsbyggnadsprocessen
§21 Upphandling av tekniska konsulter exploateringsutredningar

§22 Upphandling av konsulttjänster ramavtal riskutredningar inom 
samhällsbyggnadsprocessen

§23 Upphandling av konsulttjänster ramavtal Akustik, buller och vibrationer
§24 Upphandling av konsulttjänster ramavtal planutredningar
§25 Upphandling av konsulttjänster ramavtal naturvärdesinventeringar
§26 Molnbydepån/Vallentunadepån
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§ 9
Val av justerare
Beslut
Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott utser Jerri Bergström (S) att justera protokollet 
jämte ordförande.
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§ 10
Fastställande av dagordning
Beslut
Dagordningen fastställs i enlighet med utskick.
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§ 11
Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar
 
Mimmi Skarelius Lille, Trafikplanerare, informerar om infrastrukturobjekt - inspel till 
länsplan.
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§ 12
Exploateringsavtal Vallentuna- Rickeby 1:149 (KS 2021.068)
Beslut
Kommunstyrelsens Plan- och Miljöutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen godkänner förslag på Exploateringsavtal och uppdrar åt Mark- och 
Exploateringschef att underteckna avtalet i huvudsaklig överensstämmelse med förslaget för 
kommunens räkning.

Ärendebeskrivning
Kommunen och fastighetsägare till Vallentuna- Rickeby 1:149 tecknade 2019-10-15 ett 
planavtal för att specificera parternas gemensamma intentioner vid upprättande av detaljplan, 
kostnadsansvaret för plankostnaderna och parternas åtaganden i övrigt. Detta 
exploateringsavtal syftar till att ersätta planavtalet och reglera parternas åtaganden i och med 
genomförandet av detaljplanen för Gamla Polishuset vilken förväntas antas i 
Kommunfullmäktige under våren 2021. Planavtalet upphör vid tecknande av föreslaget 
Exploateringsavtal att gälla.

Yrkanden

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens plan- och miljöutskott 
beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2021-02-16, Exploateringsavtal Vallentuna- Rickeby 1:149
 Exploateringsavtal Vallentuna- Rickeby 1:149
 Bilaga 2 Exploateringsbestämmelser
 Bilaga 2.1 Kontrollprogram
 Bilaga 2.2 Gestaltnings PM för Vallentuna- Rickeby 1:149
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§ 13
Detaljplan Gamla polishuset-antagande (KS 2020.043)
Beslut
Kommunstyrelsens Plan- och Miljöutskott föreslår att Kommunstyrelsen godkänner förslag 
till detaljplan för Gamla polishuset och föreslår Kommunfullmäktige att anta detaljplan för 
Gamla polishuset, omfattande fastigheterna Vallentuna-Rickeby 1:149, Vallentuna-Prästgård 
1:49 och del av Vallentuna-Prästgård 1:163, Vallentuna-Rickeby 1:436 enligt 5 kap 27 § plan- 
och bygglagen 2010:900, PBL

Ärendebeskrivning
Detaljplanen möjliggör ett uppförande om cirka 60-90 bostäder i ett centralt läge i centrala 
Vallentuna, varav ca 40-talet är studentbostäder. Bostäderna planeras i flerbostadshus och 
detaljplanen möjliggör även användning för centrumändamål för en ökad flexibilitet. Planen 
möjliggör också en breddning av Gärdesvägen och en framtida gång- och cykelväg. 
Utformning och placering av bostäder syftar till att stärka stråk och siktlinjer av 
kulturhistoriskt värde. Syftet med detaljplanen är även att upphäva stadsplan S710701. 
Detaljplanen syftar också till att möjliggöra att det vinnande förslaget i en markanvisning för 
fastigheten Vallentuna-Prästgård 1:49 kan byggas på platsen. Planarbetet bedrivs med normalt 
förfarande. Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte innebära en sådan betydande 
miljöpåverkan som åsyftas i 4 kap 34§ PBL eller 6 kap 11§ Miljöbalken.

Yrkanden

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens plan- och miljöutskott 
beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Plankarta_Gamla_polishuset_ANTAGANDE_20210216
 Gamla polishuset_planbeskrivning_antagande, 20210218
 Gestaltnings PM för fastigheten Vallentuna-Rickeby 1:149, Detaljplan Gamla 

polishuset, 2021-02-16
 Granskningsutlåtande_Gamla_polishuset
 Gamla Polishuset_samrådredogörelse 20200930
 Riskbedömning Polishuset inkl bilagor_slutversion 210129
 Vinnande förslag markanvisning för Gamla polishuset
 Kulturmiljöprogram för Vallentuna Kommun, 2010
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 Bullerutredning, Gamla polishuset Trafikbuller Rev 190209
 Miljöteknisk markundersökning på Vallentuna-Prästgård 1:49, Gamla Polishuset, 

2019-03-07
 Miljöteknisk markundersökning Vallentuna-Rickeby 1:149, 2020-03-13
 Dagvattenutredning Centrala Vallentuna 2019-04-02
 Dagvattenpolicy-Oxunda-2016
 Kulturmiljöanalys Västra Vallentuna KMV forum 20200320
 Översiktlig kartering av risker avseende ras, skred och 

översvämning_SLUTVERSION
 Bilaga_karta Översiktlig kartering risker, ras skred och översvämning
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§ 14
Vallentuna kommun yttrande om regional cykelplan (KS 2021.024)
Beslut
Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott beslutar att
- godkänna yttrandet om regional cykelplan.
- förklara paragrafen omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning
Vallentuna kommun har blivit ombedd att yttra sig på förslaget på revidering av Regional 
cykelplan för Stockholms län som Tillväxt- och regionplanenämnden har skickat ut på remiss. 
Regionfullmäktige förväntas besluta om Regional cykelplan för Stockholms län den 16-17 
november 2021.

I Vallentuna pekas två regionala stråk ut, det ena till Täby C och vidare mot Stockholms C, 
samt stråket längs Arningevägen. Dessa två stråk är viktiga för Vallentuna kommun. Stråket 
längs Stockholmsvägen har enligt planen, inte en fullgod regional standard.

Vallentuna kommun lyfter i remissyttrandet att cykelväg längs väg 268 saknas samt att det 
finns behov av en mer långsiktig ambition att knyta samman kommunerna i Nordost, både 
sinsemellan men även med mer västliga kopplingar samt mot Arlanda och Märsta.

Yrkanden

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens plan- och miljöutskott 
beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Regional cykelplan
 Vallentuna kommun remissyttrande regional cykelplan
 Remiss - Regional cykelplan för Stockholms län
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§ 15
Begäran om avslut för detaljplan Okvista 1 och 2 (KS 2013.172)
Beslut
Plan-och miljöutskottet beslutar att avsluta arbetet med planläggning för ”Okvista 1 och 2” 
omfattande fastigheterna Olhamra 1:14, Olhamra 1:44, Olhamra 1:47-1:52, Olhamra 1:54-
1:58, Olhamra 1:60-1:63, Olhamra 1:67, Olhamra 1:72-1:73, Vallentuna-Rickeby 1:327, 
Vallentuna-Rickeby 1:436, Vallentuna-Rickeby 1:476-1:477, Vallentuna-Rickeby 1:480, 
Vallentuna-Åby 1:69, Vallentuna-Åby 1:85, Vallentuna Åby 1:87, Vallentuna Åby 1:94 m.fl.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott gav 2015-12-15 §106 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Okvista 
arbetsområde, delplan I och II. 2016-05-10 §43 utökades planområdet. Planområdet, som 
innefattar ca 32 hektar, ligger ca 1,5km öster om Vallentuna centrum. Planens syfte är att 
fastigheterna inom planområdet ska få en reglerad och högre byggrätt (50% av fastighetsarean 
i byggnadsarea) och att tillåten användning inom området ska utökas och förändras till att 
inkludera Z; verksamheter med begränsad omgivningspåverkan, K; kontor samt inom delar av 
området J; industri.

I dagsläget saknar projektet täckning för upparbetade och kommande kostnader. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ser inte att detaljplanen medför några större eller betydande 
förbättringar för varken fastigheterna i området eller för kommunen och samhället i stort. 
Detaljplanen löser även inte den problematik som finns för delar av fastigheterna i 
planområdet där verksamheterna ”vuxit ur” sina fastigheter. Till sist är risken överhängande 
att detaljplanen kommer få svårt att lösa dagvattenfrågorna som kommer med planarbetet. 
Således anser förvaltningen att arbetet med detaljplanen för Okvista 1 och 2 bör avslutas.

Yrkanden

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens plan- och miljöutskott 
beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2021-02-15, Begäran om avslut för detaljplan Okvista 1 och 2
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§ 16
Begäran om avslut för detaljplan Angarns-Dammsta, fastigheten Angarns-
Veda 1:2 (KS 2017.237)
Beslut
Plan-och miljöutskottet beslutar att avsluta arbetet med planläggning för ”Detaljplan Angarns-
Dammsta” inom fastigheten Angarns-Veda 1:2

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott gav 2017-08-22 § 80 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Angarns-
Dammsta. Ett Start-PM togs fram i förarbetet med planuppdraget. Planområdet, som 
innefattar ca 4 hektar, ligger i samhället Gillinge i Vallentuna kommuns sydöstra del ca sex 
kilometer sydöst om Vallentuna centrum, nära kommungränsen till både Österåker kommun 
och Täby kommun. Planens syfte är att möjliggöra för 10 bostäder i form av småhus. 
Småhusbebyggelsen ska komplettera befintlig bebyggelse i området. Inga kommunala 
anläggningar ska byggas ut i samband med bostäderna.
Under planarbetes gång har frågan om kommunalt VA kommit upp. Det finns en risk att krav 
kommer att ställas på utbyggnad av kommunalt VA, antingen under planarbetets gång, under 
genomförandet eller några år efter färdig exploatering vilket skulle innebära 
utbyggnadskostnader om ca 45 miljoner kronor för kommunen. Med bakgrund i detta föreslås 
att projektet avslutas då det finns risk att planen inte kommer att genomföras.

Yrkanden

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens plan- och miljöutskott 
beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2021-02-19, Begäran om avslut för detaljplan Angarns-Dammsta, 

fastigheten Angarns-Veda 1:2
 Bilaga 1 Angarns-Dammsta förutsättningar för VA
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§ 17
Upphandling av tekniska konsulter bemanning exploatering (KS 2020.349)
Beslut
Plan-och miljöutskottet godkänner förfrågningsunderlag för upphandling av tekniska 
konsulter bemanning exploatering.

Beslutet förklaras omedelbart justerat.
 
Reservationer
Jerri Bergström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ärendebeskrivning
Vallentuna kommun har tidigare haft ramavtal inom ämnesområdet. Sedan föregående 
upphandling har kommunen genomfört en omorganisation vilket har medfört att 
ramavtalsområdena justerats något för att bättre spegla kommunens organisation avseende 
avtalsansvar och hemvist i organisationen.

Flera av ramavtalen delas för att öka möjligheten för mindre företag att lämna anbud och 
minska behovet av underleverantörer. Delningen görs även av avtal som tidigare innehållit 
både bemanningstjänster och utredningar för att minska jävsproblematiken då en 
bemanningskonsult behöver beställa en utredning. I något fall har även innehållet i 
ramavtalsområdet justerats för att åstadkomma en mer logisk indelning.

De nya ramavtalsområdena utgörs av:
• Väg- och markprojektering inklusive geoteknik, miljöteknik och trafikutredningar (TeFau)
• Akustik, buller- och vibrationer (PlanMu)
• Vatten i samhällsbyggnadsprocessen (PlanMu)
• Riskutredningar inom samhällsbyggnadsprocessen (PlanMu)
• Naturvärdesinventeringar (PlanMu)
• Planutredningar (PlanMu)
• Fastighetsvärderingar (PlanMu)
• Exploateringsutredningar (PlanMu)
• Bemanning planering (PlanMu)
• Bemanning exploatering (PlanMu)
• Bemanning trafik (TeFau)
• Bemanning projekt- och byggledning för anläggningsprojekt (TeFau)
• Bemanning mättekniker (PlanMu)

De ramavtal som ersätts med nya i samband med den nya upphandlingen är:
• Planeringsstöd AVT 2017.053
• Exploateringsstöd AVT 2017.051
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• Trafik AVT 2017.054
• Geoteknik och miljöteknik AVT 2017.057
• Vatten i samhällsbyggnadsprocessen AVT 2017.056
• Naturvärdesinventeringar AVT 2017.052
• Projekt- och byggledning för anläggningsprojekt AVT 2018.013
• Väg- och markprojektering AVT 2018.040

Denna upphandling avser ramavtal för konsulttjänster avseende bemanning inom 
exploatering, för att under avtalstiden utföra de kontrakt (avrop) som kommunen har behov 
av.

Planerad avtalsperiod gäller från och med 2021-08-01 till och med 2023-08-01 (2 år), med 
möjlighet vid två tillfällen förlänga med ett år per gång, som längst till och med 2025-08-01.

Vallentuna kommun avser att teckna ramavtal med tre leverantörer inom kategorin, förutsatt 
att så många klarar kvalificeringen. Ansvarig avdelning för ramavtalet är mark- och 
exploatering.

Yrkanden
Jerri Bergström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget att kommunen ska 
tillämpa ”Särskilda arbetsrättsliga villkor” i enlighet med lag (2016:1145) om offentlig 
upphandling kap. 17 §§ 2–5 (2017:347), i syfte att säkerställa att leverantören/entreprenören 
samt dess underleverantörer har villkor som minst motsvarar de lägsta nivåer som följer av ett 
centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella 
branschen.”
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsens plan- och miljöutskott beslutar enligt det. Ordförande, Parisa Liljestrand 
(M), ställer proposition på Jerri Bergströms (S) tilläggsyrkande och finner att 
kommunstyrelsens plan- och miljöutskott beslutar att avslå detsamma. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse upphandling av tekniska konsulter bemanning exploatering
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§ 18
Upphandling av tekniska konsulter bemanning planering (KS 2020.348)
Beslut
Plan-och miljöutskottet godkänner förfrågningsunderlag för upphandling av tekniska 
konsulter bemanning planering.

Beslutet förklaras omedelbart justerat
 
Reservationer
Jerri Bergström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ärendebeskrivning
Vallentuna kommun har tidigare haft ramavtal inom ämnesområdet. Sedan föregående 
upphandling har kommunen genomfört en omorganisation vilket har medfört att 
ramavtalsområdena justerats något för att bättre spegla kommunens organisation avseende 
avtalsansvar och hemvist i organisationen.
 
Flera av ramavtalen delas för att öka möjligheten för mindre företag att lämna anbud och 
minska behovet av underleverantörer. Delningen görs även av avtal som tidigare innehållit 
både bemanningstjänster och utredningar för att minska jävsproblematiken då en 
bemanningskonsult behöver beställa en utredning. I något fall har även innehållet i 
ramavtalsområdet justerats för att åstadkomma en mer logisk indelning.
 
De nya ramavtalsområdena utgörs av:
·       Väg- och markprojektering inklusive geoteknik, miljöteknik och trafikutredningar 
(TeFau)
·       Akustik, buller- och vibrationer (PlanMu)
·       Vatten i samhällsbyggnadsprocessen (PlanMu)
·       Riskutredningar inom samhällsbyggnadsprocessen (PlanMu)
·       Naturvärdesinventeringar (PlanMu)
·       Planutredningar (PlanMu)
·       Fastighetsvärderingar (PlanMu)
·       Exploateringsutredningar (PlanMu)
·       Bemanning planering (PlanMu)
·       Bemanning exploatering (PlanMu)
·       Bemanning trafik (TeFau)
·       Bemanning projekt- och byggledning för anläggningsprojekt (TeFau)
·       Bemanning mättekniker (PlanMu)
 
De ramavtal som ersätts med nya i samband med den nya upphandlingen är:
·       Planeringsstöd AVT 2017.053

14 / 30

Comfact Signature Referensnummer: 12071SE



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott 2021-03-09

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

·       Exploateringsstöd AVT 2017.051
·       Trafik AVT 2017.054
·       Geoteknik och miljöteknik AVT 2017.057
·       Vatten i samhällsbyggnadsprocessen AVT 2017.056
·       Naturvärdesinventeringar AVT 2017.052
·       Projekt- och byggledning för anläggningsprojekt AVT 2018.013
·       Väg- och markprojektering AVT 2018.040
 
Denna upphandling avser ramavtal för konsulttjänster avseende bemanning inom planering, 
för att under avtalstiden utföra de kontrakt (avrop) som kommunen har behov av.
 
Planerad avtalsperiod gäller från och med 2021-08-01 till och med 2023-08-01  (2 år), med 
möjlighet vid två tillfällen förlänga med ett år per gång, som längst till och med 2025-08-01.
 
Vallentuna kommun avser att teckna ramavtal med tre leverantörer inom kategorin, förutsatt 
att så många klarar kvalificeringen. Ansvarig avdelning för ramavtalet är planavdelningen.

Yrkanden
Jerri Bergström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget att kommunen ska 
tillämpa ”Särskilda arbetsrättsliga villkor” i enlighet med lag (2016:1145) om offentlig 
upphandling kap. 17 §§ 2–5 (2017:347), i syfte att säkerställa att leverantören/entreprenören 
samt dess underleverantörer har villkor som minst motsvarar de lägsta nivåer som följer av ett 
centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella 
branschen.”
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsens plan- och miljöutskott beslutar enligt det. Ordförande, Parisa Liljestrand 
(M), ställer proposition på Jerri Bergströms (S) tilläggsyrkande och finner att 
kommunstyrelsens plan- och miljöutskott beslutar att avslå detsamma. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Upphandling av tekniska konsulter bemanning planering
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§ 19
Upphandling av tekniska konsulter fastighetsvärderingar (KS 2020.346)
Beslut
Plan-och miljöutskottet godkänner förfrågningsunderlag för upphandling av tekniska 
konsulter fastighetsvärderingar.

Beslutet förklaras omedelbart justerat
 
Reservationer
Jerri Bergström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ärendebeskrivning
Vallentuna kommun har tidigare haft ramavtal inom ämnesområdet. Sedan föregående 
upphandling har kommunen genomfört en omorganisation vilket har medfört att 
ramavtalsområdena justerats något för att bättre spegla kommunens organisation avseende 
avtalsansvar och hemvist i organisationen.
 
Flera av ramavtalen delas för att öka möjligheten för mindre företag att lämna anbud och 
minska behovet av underleverantörer. Delningen görs även av avtal som tidigare innehållit 
både bemanningstjänster och utredningar för att minska jävsproblematiken då en 
bemanningskonsult behöver beställa en utredning. I något fall har även innehållet i 
ramavtalsområdet justerats för att åstadkomma en mer logisk indelning.
 
De nya ramavtalsområdena utgörs av:
·       Väg- och markprojektering inklusive geoteknik, miljöteknik och trafikutredningar 
(TeFau)
·       Akustik, buller- och vibrationer (PlanMu)
·       Vatten i samhällsbyggnadsprocessen (PlanMu)
·       Riskutredningar inom samhällsbyggnadsprocessen (PlanMu)
·       Naturvärdesinventeringar (PlanMu)
·       Planutredningar (PlanMu)
·       Fastighetsvärderingar (PlanMu)
·       Exploateringsutredningar (PlanMu)
·       Bemanning planering (PlanMu)
·       Bemanning exploatering (PlanMu)
·       Bemanning trafik (TeFau)
·       Bemanning projekt- och byggledning för anläggningsprojekt (TeFau)
·       Bemanning mättekniker (PlanMu)
 
De ramavtal som ersätts med nya i samband med den nya upphandlingen är:
·       Planeringsstöd AVT 2017.053
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·       Exploateringsstöd AVT 2017.051
·       Trafik AVT 2017.054
·       Geoteknik och miljöteknik AVT 2017.057
·       Vatten i samhällsbyggnadsprocessen AVT 2017.056
·       Naturvärdesinventeringar AVT 2017.052
·       Projekt- och byggledning för anläggningsprojekt AVT 2018.013
·       Väg- och markprojektering AVT 2018.040
 
Denna upphandling avser upphandling av tekniska konsulter avseende fastighetsvärderingar, 
för att under avtalstiden utföra de kontrakt (avrop) som kommunen har behov av.
 
Planerad avtalsperiod gäller från och med 2021-08-01 till och med 2023-08-01  (2 år), med 
möjlighet vid två tillfällen förlänga med ett år per gång, som längst till och med 2025-08-01.
 
Vallentuna kommun avser att teckna ramavtal med tre leverantörer inom kategorin, förutsatt 
att så många klarar kvalificeringen. Ansvarig avdelning för ramavtalet är avdelningen för 
Mark- och Exploateringsavdelningen.

Yrkanden
Jerri Bergström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget att kommunen ska 
tillämpa ”Särskilda arbetsrättsliga villkor” i enlighet med lag (2016:1145) om offentlig 
upphandling kap. 17 §§ 2–5 (2017:347), i syfte att säkerställa att leverantören/entreprenören 
samt dess underleverantörer har villkor som minst motsvarar de lägsta nivåer som följer av ett 
centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella 
branschen.”
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsens plan- och miljöutskott beslutar enligt det. Ordförande, Parisa Liljestrand 
(M), ställer proposition på Jerri Bergströms (S) tilläggsyrkande och finner att 
kommunstyrelsens plan- och miljöutskott beslutar att avslå detsamma. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2021-02-16, Upphandling av tekniska konsulter 

fastighetsvärderingar
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§ 20
Upphandling av konsulttjänster ramavtal vatten i 
samhällsbyggnadsprocessen (KS 2020.345)
Beslut
Plan-och miljöutskottet godkänner förfrågningsunderlag för upphandling av konsulttjänster 
ramavtal vatten i samhällsbyggnadsprocessen.

Beslutet förklaras omedelbart justerat
 
Reservationer
Jerri Bergström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ärendebeskrivning
Vallentuna kommun har tidigare haft ramavtal inom ämnesområdet. Sedan föregående 
upphandling har kommunen genomfört en omorganisation vilket har medfört att 
ramavtalsområdena justerats något för att bättre spegla kommunens organisation avseende 
avtalsansvar och hemvist i organisationen.

Flera av ramavtalen delas för att öka möjligheten för mindre företag att lämna anbud och 
minska behovet av underleverantörer. Delningen görs även av avtal som tidigare innehållit 
både bemanningstjänster och utredningar för att minska jävsproblematiken då en 
bemanningskonsult behöver beställa en utredning. I något fall har även innehållet i 
ramavtalsområdet justerats för att åstadkomma en mer logisk indelning.

De nya ramavtalsområdena utgörs av:
• Väg- och markprojektering inklusive geoteknik, miljöteknik och trafikutredningar (TeFau)
• Akustik, buller- och vibrationer (PlanMu)
• Vatten i samhällsbyggnadsprocessen (PlanMu)
• Riskutredningar inom samhällsbyggnadsprocessen (PlanMu)
• Naturvärdesinventeringar (PlanMu)
• Planutredningar (PlanMu)
• Fastighetsvärderingar (PlanMu)
• Exploateringsutredningar (PlanMu)
• Bemanning planering (PlanMu)
• Bemanning exploatering (PlanMu)
• Bemanning trafik (TeFau)
• Bemanning projekt- och byggledning för anläggningsprojekt (TeFau)
• Bemanning mättekniker (PlanMu)

De ramavtal som ersätts med nya i samband med den nya upphandlingen är:
• Planeringsstöd AVT 2017.053
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

• Exploateringsstöd AVT 2017.051
• Trafik AVT 2017.054
• Geoteknik och miljöteknik AVT 2017.057
• Vatten i samhällsbyggnadsprocessen AVT 2017.056
• Naturvärdesinventeringar AVT 2017.052
• Projekt- och byggledning för anläggningsprojekt AVT 2018.013
• Väg- och markprojektering AVT 2018.040

Denna upphandling avser ramavtal för konsulttjänster avseende vatten i 
samhällsbyggnadsprocessen, för att under avtalstiden utföra de kontrakt (avrop) som 
kommunen har behov av.

Planerad avtalsperiod gäller från och med 2021-08-01 till och med 2023-07-31 (2 år), med 
möjlighet vid två tillfällen förlänga med ett år per gång, som längst till och med 2025-07-31.

Vallentuna kommun avser att teckna ramavtal med fem leverantörer inom kategorin, förutsatt 
att så många klarar kvalificeringen. Ansvarig avdelning för ramavtalet är planavdelningen.

Yrkanden
Jerri Bergström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget att kommunen ska 
tillämpa ”Särskilda arbetsrättsliga villkor” i enlighet med lag (2016:1145) om offentlig 
upphandling kap. 17 §§ 2–5 (2017:347), i syfte att säkerställa att leverantören/entreprenören 
samt dess underleverantörer har villkor som minst motsvarar de lägsta nivåer som följer av ett 
centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella 
branschen.”
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsens plan- och miljöutskott beslutar enligt det. Ordförande, Parisa Liljestrand 
(M), ställer proposition på Jerri Bergströms (S) tilläggsyrkande och finner att 
kommunstyrelsens plan- och miljöutskott beslutar att avslå detsamma. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Upphandling konsulter vatten i samhällsbyggnadsprocessen

19 / 30

Comfact Signature Referensnummer: 12071SE



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott 2021-03-09

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 21
Upphandling av tekniska konsulter exploateringsutredningar (KS 
2020.347)
Beslut
Plan-och miljöutskottet godkänner förfrågningsunderlag för upphandling av tekniska 
konsulter avseende exploateringsutredningar.

Beslutet förklaras omedelbart justerat.
 
Reservationer
Jerri Bergström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ärendebeskrivning
Vallentuna kommun har tidigare haft ramavtal inom ämnesområdet. Sedan föregående 
upphandling har kommunen genomfört en omorganisation vilket har medfört att 
ramavtalsområdena justerats något för att bättre spegla kommunens organisation avseende 
avtalsansvar och hemvist i organisationen.

Flera av ramavtalen delas för att öka möjligheten för mindre företag att lämna anbud och 
minska behovet av underleverantörer. Delningen görs även av avtal som tidigare innehållit 
både bemanningstjänster och utredningar för att minska jävsproblematiken då en 
bemanningskonsult behöver beställa en utredning. I något fall har även innehållet i 
ramavtalsområdet justerats för att åstadkomma en mer logisk indelning.

De nya ramavtalsområdena utgörs av:
• Väg- och markprojektering inklusive geoteknik, miljöteknik och trafikutredningar (TeFau)
• Akustik, buller- och vibrationer (PlanMu)
• Vatten i samhällsbyggnadsprocessen (PlanMu)
• Riskutredningar inom samhällsbyggnadsprocessen (PlanMu)
• Naturvärdesinventeringar (PlanMu)
• Planutredningar (PlanMu)
• Fastighetsvärderingar (PlanMu)
• Exploateringsutredningar (PlanMu)
• Bemanning planering (PlanMu)
• Bemanning exploatering (PlanMu)
• Bemanning trafik (TeFau)
• Bemanning projekt- och byggledning för anläggningsprojekt (TeFau)
• Bemanning mättekniker (PlanMu)

De ramavtal som ersätts med nya i samband med den nya upphandlingen är:
• Planeringsstöd AVT 2017.053
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• Exploateringsstöd AVT 2017.051
• Trafik AVT 2017.054
• Geoteknik och miljöteknik AVT 2017.057
• Vatten i samhällsbyggnadsprocessen AVT 2017.056
• Naturvärdesinventeringar AVT 2017.052
• Projekt- och byggledning för anläggningsprojekt AVT 2018.013
• Väg- och markprojektering AVT 2018.040

Denna upphandling avser ramavtal för konsulttjänster avseende exploateringsstöd, för att 
under avtalstiden utföra de kontrakt (avrop) som kommunen har behov av.

Planerad avtalsperiod gäller från och med 2021-08-01 till och med 2023-08-01 (2 år), med 
möjlighet vid två tillfällen förlänga med ett år per gång, som längst till och med 2025-08-01

Vallentuna kommun avser att teckna ramavtal med tre leverantörer inom kategorin, förutsatt 
att så många klarar kvalificeringen. Ansvarig avdelning för ramavtalet är avdelningen för 
Mark- och Exploateringsavdelningen.

Yrkanden
Jerri Bergström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget att kommunen ska 
tillämpa ”Särskilda arbetsrättsliga villkor” i enlighet med lag (2016:1145) om offentlig 
upphandling kap. 17 §§ 2–5 (2017:347), i syfte att säkerställa att leverantören/entreprenören 
samt dess underleverantörer har villkor som minst motsvarar de lägsta nivåer som följer av ett 
centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella 
branschen.”
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsens plan- och miljöutskott beslutar enligt det. Ordförande, Parisa Liljestrand 
(M), ställer proposition på Jerri Bergströms (S) tilläggsyrkande och finner att 
kommunstyrelsens plan- och miljöutskott beslutar att avslå detsamma. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2021-02-16, Upphandling av tekniska konsulter 

exploateringsutredningar
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§ 22
Upphandling av konsulttjänster ramavtal riskutredningar inom 
samhällsbyggnadsprocessen (KS 2020.344)
Beslut
Plan-och miljöutskottet godkänner förfrågningsunderlag för upphandling av konsulttjänster 
ramavtal riskutredningar inom samhällsbyggnadsprocessen.

Beslutet förklaras omedelbart justerat
 
Reservationer
Jerri Bergström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ärendebeskrivning
Vallentuna kommun har tidigare haft ramavtal inom ämnesområdet. Sedan föregående 
upphandling har kommunen genomfört en omorganisation vilket har medfört att 
ramavtalsområdena justerats något för att bättre spegla kommunens organisation avseende 
avtalsansvar och hemvist i organisationen.
 
Flera av ramavtalen delas för att öka möjligheten för mindre företag att lämna anbud och 
minska behovet av underleverantörer. Delningen görs även av avtal som tidigare innehållit 
både bemanningstjänster och utredningar för att minska jävsproblematiken då en 
bemanningskonsult behöver beställa en utredning. I något fall har även innehållet i 
ramavtalsområdet justerats för att åstadkomma en mer logisk indelning.
 
De nya ramavtalsområdena utgörs av:
·       Väg- och markprojektering inklusive geoteknik, miljöteknik och trafikutredningar 
(TeFau)
·       Akustik, buller- och vibrationer (PlanMu)
·       Vatten i samhällsbyggnadsprocessen (PlanMu)
·       Riskutredningar inom samhällsbyggnadsprocessen (PlanMu)
·       Naturvärdesinventeringar (PlanMu)
·       Planutredningar (PlanMu)
·       Fastighetsvärderingar (PlanMu)
·       Exploateringsutredningar (PlanMu)
·       Bemanning planering (PlanMu)
·       Bemanning exploatering (PlanMu)
·       Bemanning trafik (TeFau)
·       Bemanning projekt- och byggledning för anläggningsprojekt (TeFau)
·       Bemanning mättekniker (PlanMu)
 
De ramavtal som ersätts med nya i samband med den nya upphandlingen är:
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·       Planeringsstöd AVT 2017.053
·       Exploateringsstöd AVT 2017.051
·       Trafik AVT 2017.054
·       Geoteknik och miljöteknik AVT 2017.057
·       Vatten i samhällsbyggnadsprocessen AVT 2017.056
·       Naturvärdesinventeringar AVT 2017.052
·       Projekt- och byggledning för anläggningsprojekt AVT 2018.013
·       Väg- och markprojektering AVT 2018.040
 
Denna upphandling avser ramavtal för konsulttjänster avseende riskutredningar inom 
samhällsbyggnadsprocessen, för att under avtalstiden utföra de kontrakt (avrop) som 
kommunen har behov av.
 
Planerad avtalsperiod gäller från och med 2021-08-01 till och med 2023-07-31  (2 år), med 
möjlighet vid två tillfällen förlänga med ett år per gång, som längst till och med 2025-07-31.
 
Vallentuna kommun avser att teckna ramavtal med fyra leverantörer inom kategorin, förutsatt 
att så många klarar kvalificeringen. Ansvarig avdelning för ramavtalet är 

Yrkanden
Jerri Bergström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget att kommunen ska 
tillämpa ”Särskilda arbetsrättsliga villkor” i enlighet med lag (2016:1145) om offentlig 
upphandling kap. 17 §§ 2–5 (2017:347), i syfte att säkerställa att leverantören/entreprenören 
samt dess underleverantörer har villkor som minst motsvarar de lägsta nivåer som följer av ett 
centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella 
branschen.”
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsens plan- och miljöutskott beslutar enligt det. Ordförande, Parisa Liljestrand 
(M), ställer proposition på Jerri Bergströms (S) tilläggsyrkande och finner att 
kommunstyrelsens plan- och miljöutskott beslutar att avslå detsamma. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Upphandling tekniska konsulter ramavtal Riskutredningar inom 

samhällsbyggnadsprocessen
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§ 23
Upphandling av konsulttjänster ramavtal Akustik, buller och vibrationer 
(KS 2020.343)
Beslut
Plan-och miljöutskottet godkänner förfrågningsunderlag för upphandling av konsulttjänster 
ramavtal Akustik, buller och vibrationer.

Beslutet förklaras omedelbart justerat
 
Reservationer
Jerri Bergström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ärendebeskrivning
Vallentuna kommun har tidigare haft ramavtal inom ämnesområdet. Sedan föregående 
upphandling har kommunen genomfört en omorganisation vilket har medfört att 
ramavtalsområdena justerats något för att bättre spegla kommunens organisation avseende 
avtalsansvar och hemvist i organisationen.
 
Flera av ramavtalen delas för att öka möjligheten för mindre företag att lämna anbud och 
minska behovet av underleverantörer. Delningen görs även av avtal som tidigare innehållit 
både bemanningstjänster och utredningar för att minska jävsproblematiken då en 
bemanningskonsult behöver beställa en utredning. I något fall har även innehållet i 
ramavtalsområdet justerats för att åstadkomma en mer logisk indelning.
 
De nya ramavtalsområdena utgörs av:
·       Väg- och markprojektering inklusive geoteknik, miljöteknik och trafikutredningar 
(TeFau)
·       Akustik, buller- och vibrationer (PlanMu)
·       Vatten i samhällsbyggnadsprocessen (PlanMu)
·       Riskutredningar inom samhällsbyggnadsprocessen (PlanMu)
·       Naturvärdesinventeringar (PlanMu)
·       Planutredningar (PlanMu)
·       Fastighetsvärderingar (PlanMu)
·       Exploateringsutredningar (PlanMu)
·       Bemanning planering (PlanMu)
·       Bemanning exploatering (PlanMu)
·       Bemanning trafik (TeFau)
·       Bemanning projekt- och byggledning för anläggningsprojekt (TeFau)
·       Bemanning mättekniker (PlanMu)
 
De ramavtal som ersätts med nya i samband med den nya upphandlingen är:
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·       Planeringsstöd AVT 2017.053
·       Exploateringsstöd AVT 2017.051
·       Trafik AVT 2017.054
·       Geoteknik och miljöteknik AVT 2017.057
·       Vatten i samhällsbyggnadsprocessen AVT 2017.056
·       Naturvärdesinventeringar AVT 2017.052
·       Projekt- och byggledning för anläggningsprojekt AVT 2018.013
·       Väg- och markprojektering AVT 2018.040
 
Denna upphandling avser ramavtal för konsulttjänster avseende akustik, buller och 
vibrationer, för att under avtalstiden utföra de kontrakt (avrop) som kommunen har behov av.
 
Planerad avtalsperiod gäller från och med 2021-08-01 till och med 2023-07-31  (2 år), med 
möjlighet vid två tillfällen förlänga med ett år per gång, som längst till och med 2025-07-31.
 
Vallentuna kommun avser att teckna ramavtal med fyra leverantörer inom kategorin, förutsatt 
att så många klarar kvalificeringen. Ansvarig avdelning för ramavtalet är Planavdelningen.

Yrkanden
Jerri Bergström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget att kommunen ska 
tillämpa ”Särskilda arbetsrättsliga villkor” i enlighet med lag (2016:1145) om offentlig 
upphandling kap. 17 §§ 2–5 (2017:347), i syfte att säkerställa att leverantören/entreprenören 
samt dess underleverantörer har villkor som minst motsvarar de lägsta nivåer som följer av ett 
centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella 
branschen.”
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsens plan- och miljöutskott beslutar enligt det. Ordförande, Parisa Liljestrand 
(M), ställer proposition på Jerri Bergströms (S) tilläggsyrkande och finner att 
kommunstyrelsens plan- och miljöutskott beslutar att avslå detsamma. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Upphandling tekniska konsulter akustik, buller och vibrationer
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§ 24
Upphandling av konsulttjänster ramavtal planutredningar (KS 2020.341)
Beslut
Plan-och miljöutskottet godkänner förfrågningsunderlag för upphandling av konsulttjänster 
ramavtal planutredningar.

Beslutet förklaras omedelbart justerat
 
Reservationer
Jerri Bergström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ärendebeskrivning
Vallentuna kommun har tidigare haft ramavtal inom ämnesområdet. Sedan föregående 
upphandling har kommunen genomfört en omorganisation vilket har medfört att 
ramavtalsområdena justerats något för att bättre spegla kommunens organisation avseende 
avtalsansvar och hemvist i organisationen.

Flera av ramavtalen delas för att öka möjligheten för mindre företag att lämna anbud och 
minska behovet av underleverantörer. Delningen görs även av avtal som tidigare innehållit 
både bemanningstjänster och utredningar för att minska jävsproblematiken då en 
bemanningskonsult behöver beställa en utredning. I något fall har även innehållet i 
ramavtalsområdet justerats för att åstadkomma en mer logisk indelning.

De nya ramavtalsområdena utgörs av:
• Väg- och markprojektering inklusive geoteknik, miljöteknik och trafikutredningar (TeFau)
• Akustik, buller- och vibrationer (PlanMu)
• Vatten i samhällsbyggnadsprocessen (PlanMu)
• Riskutredningar inom samhällsbyggnadsprocessen (PlanMu)
• Naturvärdesinventeringar (PlanMu)
• Planutredningar (PlanMu)
• Fastighetsvärderingar (PlanMu)
• Exploateringsutredningar (PlanMu)
• Bemanning planering (PlanMu)
• Bemanning exploatering (PlanMu)
• Bemanning trafik (TeFau)
• Bemanning projekt- och byggledning för anläggningsprojekt (TeFau)
• Bemanning mättekniker (PlanMu)

De ramavtal som ersätts med nya i samband med den nya upphandlingen är:
• Planeringsstöd AVT 2017.053
• Exploateringsstöd AVT 2017.051
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• Trafik AVT 2017.054
• Geoteknik och miljöteknik AVT 2017.057
• Vatten i samhällsbyggnadsprocessen AVT 2017.056
• Naturvärdesinventeringar AVT 2017.052
• Projekt- och byggledning för anläggningsprojekt AVT 2018.013
• Väg- och markprojektering AVT 2018.040

Denna upphandling avser ramavtal för konsulttjänster avseende planutredningar, för att under 
avtalstiden utföra de kontrakt (avrop) som kommunen har behov av.

Planerad avtalsperiod gäller från och med 2021-08-01 till och med 2023-07-31 (2 år), med 
möjlighet vid två tillfällen förlänga med ett år per gång, som längst till och med 2025-07-31.

Vallentuna kommun avser att teckna ramavtal med fyra leverantörer inom kategorin, förutsatt 
att så många klarar kvalificeringen. Ansvarig avdelning för ramavtalet är planavdelningen.

Yrkanden
Jerri Bergström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget att kommunen ska 
tillämpa ”Särskilda arbetsrättsliga villkor” i enlighet med lag (2016:1145) om offentlig 
upphandling kap. 17 §§ 2–5 (2017:347), i syfte att säkerställa att leverantören/entreprenören 
samt dess underleverantörer har villkor som minst motsvarar de lägsta nivåer som följer av ett 
centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella 
branschen.”
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsens plan- och miljöutskott beslutar enligt det. Ordförande, Parisa Liljestrand 
(M), ställer proposition på Jerri Bergströms (S) tilläggsyrkande och finner att 
kommunstyrelsens plan- och miljöutskott beslutar att avslå detsamma. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Upphandling av konsulttjänster ramavtal planutredningar
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§ 25
Upphandling av konsulttjänster ramavtal naturvärdesinventeringar (KS 
2020.342)
Beslut
Plan-och miljöutskottet godkänner förfrågningsunderlag för upphandling av konsulttjänster 
ramavtal naturvärdesinventeringar.

Beslutet förklaras omedelbart justerat
 
Reservationer
Jerri Bergström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ärendebeskrivning
Vallentuna kommun har tidigare haft ramavtal inom ämnesområdet. Sedan föregående 
upphandling har kommunen genomfört en omorganisation vilket har medfört att 
ramavtalsområdena justerats något för att bättre spegla kommunens organisation avseende 
avtalsansvar och hemvist i organisationen.
 
Flera av ramavtalen delas för att öka möjligheten för mindre företag att lämna anbud och 
minska behovet av underleverantörer. Delningen görs även av avtal som tidigare innehållit 
både bemanningstjänster och utredningar för att minska jävsproblematiken då en 
bemanningskonsult behöver beställa en utredning. I något fall har även innehållet i 
ramavtalsområdet justerats för att åstadkomma en mer logisk indelning.
 
De nya ramavtalsområdena utgörs av:
·       Väg- och markprojektering inklusive geoteknik, miljöteknik och trafikutredningar 
(TeFau)
·       Akustik, buller- och vibrationer (PlanMu)
·       Vatten i samhällsbyggnadsprocessen (PlanMu)
·       Riskutredningar inom samhällsbyggnadsprocessen (PlanMu)
·       Naturvärdesinventeringar (PlanMu)
·       Planutredningar (PlanMu)
·       Fastighetsvärderingar (PlanMu)
·       Exploateringsutredningar (PlanMu)
·       Bemanning planering (PlanMu)
·       Bemanning exploatering (PlanMu)
·       Bemanning trafik (TeFau)
·       Bemanning projekt- och byggledning för anläggningsprojekt (TeFau)
·       Bemanning mättekniker (PlanMu)
 
De ramavtal som ersätts med nya i samband med den nya upphandlingen är:
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·       Planeringsstöd AVT 2017.053
·       Exploateringsstöd AVT 2017.051
·       Trafik AVT 2017.054
·       Geoteknik och miljöteknik AVT 2017.057
·       Vatten i samhällsbyggnadsprocessen AVT 2017.056
·       Naturvärdesinventeringar AVT 2017.052
·       Projekt- och byggledning för anläggningsprojekt AVT 2018.013
·       Väg- och markprojektering AVT 2018.040
 
Denna upphandling avser ramavtal för konsulttjänster avseende naturvärdesinventeringar, för 
att under avtalstiden utföra de kontrakt (avrop) som kommunen har behov av.
 
Planerad avtalsperiod gäller från och med 2021-08-01 till och med 2023-07-31  (2 år), med 
möjlighet vid två tillfällen förlänga med ett år per gång, som längst till och med 2025-07-31.
 
Vallentuna kommun avser att teckna ramavtal med fyra leverantörer inom kategorin, förutsatt 
att så många klarar kvalificeringen. Ansvarig avdelning för ramavtalet är Planavdelningen.

Yrkanden
Jerri Bergström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget att kommunen ska 
tillämpa ”Särskilda arbetsrättsliga villkor” i enlighet med lag (2016:1145) om offentlig 
upphandling kap. 17 §§ 2–5 (2017:347), i syfte att säkerställa att leverantören/entreprenören 
samt dess underleverantörer har villkor som minst motsvarar de lägsta nivåer som följer av ett 
centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella 
branschen.”
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsens plan- och miljöutskott beslutar enligt det. Ordförande, Parisa Liljestrand 
(M), ställer proposition på Jerri Bergströms (S) tilläggsyrkande och finner att 
kommunstyrelsens plan- och miljöutskott beslutar att avslå detsamma. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Upphandling av konsulttjänster ramavtal naturvärdesinventeringar
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§ 26
Molnbydepån/Vallentunadepån
Film om Molnbydepån/Vallentunadepån:
https://www.youtube.com/watch?v=ApmhSi3mhkc&feature=youtu.be
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