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KOMMUNLEDNINGSKONTORET  

Vendela Emmelin  

  

 Barn- och grundskolenämnden  

2018-03-22 

  

  

Upphandling av måltidsförsörjning till Täby kommuns 

kommunala förskolor och skolor 

Sammanfattning 

Kommunen annonserade 2017-09-15 upphandling avseende måltidsförsörjning 
till kommunens kommunala förskolor och skolor i Tendsign med sista anbudsdag 
2017-10-30.  
 
Vid anbudsöppningen 2017-10-31 hade sex anbud inkommit. Utvärdering 
genomfördes och tilldelningsbeslut meddelades 2017-12-05. Utfallet av 
tilldelningsbeslutet var följande:  
 
Anbudsområde 1: Sodexo AB, org. nr. 556232-7873 
Anbudsområde 2: Sodexo AB, org. nr. 556232-7873 
Anbudsområde 3: Sodexo AB, org. nr. 556232-7873 
Anbudsområde 4: Sodexo AB, org. nr. 556232-7873 
Anbudsområde 5: Fazer Food Services AB, 556045-1907 
Anbudsområde 6: Sodexo AB, org. nr. 556232-7873 
Anbudsområde 7: Sodexo AB, org. nr. 556232-7873 
  
Tilldelningsbeslutet meddelades både skriftligen och muntligen till kommunen 
befintliga leverantörer.  
 
Kommunen fick 2017-12-15 in en överprövning ifrån Fazer Food Service AB.  
 
Förlängd avtalsspärr gäller därmed och kommunen får inte avsluta 
upphandlingen förrän Förvaltningsrätten avgjort målet.  
 
Kommunens nuvarande avtal löper ut 2018-06-30 och det är i dagsläget inte 
möjligt att förutse hur lång tid överprövningen kommer att ta och den förlängda 
avtalsspärren kommer att gälla.  
 
Mot bakgrund av detta och utifrån vikten av att kommunen fortsatt kan leverera 
måltidsförsörjning till kommunens barn och elever avser kommunen att 
genomföra en direktupphandling för leverans av måltidsförsörjning till 
kommunens barn och elever.  
 
Direktupphandling föreslås genomföras om kommunen inte senast 2018-03-28 
fått en dom i linje med kommunens tilldelningsbeslut och denna dom vunnit laga 
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kraft. Direktupphandlingen kommer då att löpa fram till dess att överprövningen 
är avslutad d.v.s. från och med 2018-07-01 till och med 2018-12-21.  
 
Total kostnad för måltidsförsörjningen till förskola och grundskola uppskattas 
under perioden 2018-07-01 till och med 2018-12-21 till ca 19 Mkr för förskola och 
grundskola och ca 2,8 Mkr per för gymnasiet. Total kostnad under 
avtalsperioden, är således ca 22 Mkr.  

Förslag till beslut 

1. Barn- och grundskolenämnden beslutar att utbildningschef får i uppdrag 
att anta leverantörer och teckna avtal utifrån ovan angivna förutsättningar. 
 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Ärendet 

Kommunen annonserade 2017-09-15 upphandling avseende måltidsförsörjning 
till kommunens kommunala förskolor och skolor i Tendsign med sista anbudsdag 
2017-10-30.  
 
Vid anbudsöppningen 2017-10-31 hade sex anbud inkommit.  
 
Utvärdering genomfördes och tilldelningsbeslut meddelades 2017-12-05. Utfallet 
av tilldelningsbeslutet var följande:  
 
Anbudsområde 
 

  

Anbudsområde 1:  
Byleskolan  
Skolhagenskolan  
Kyrkskolan 
Midgårdsskolan 

Sodexo AB, org. nr. 556232-7873 

Anbudsområde 
2:                          
Tibble kök 
Näsbydalskolan 
Ytterbyskolan 
Ellagårdsskolan 
Löttingelundsskolan 
Drakskeppsskolan 
Viggbyskolan 

Sodexo AB, org. nr. 556232-7873 

Anbudsområde 3:  
Vallatorpsskolan  
Brinkskolan  
Brinkens förskola 

Sodexo AB, org. nr. 556232-7873 

Anbudsområde 4:  
Näsbyparkskolan  
Slottsparksskolan 
Norskolan 

Sodexo AB, org. nr. 556232-7873 

Anbudsområde 5:  Fazer Food Services AB, 556045-1907 
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Rösjöskolan  
Skarpängsskolan 

Anbudsområde 6:  
Myrängsskolan 
Hägerneholmsskolan 
Hägerneholms förskola 

Sodexo AB, org. nr. 556232-7873 

Anbudsområde 7:  
Åva gymnasium  
Täby grund- och 
gymnasiesärskola 

Sodexo AB, org. nr. 556232-7873 

  
Tilldelningsbeslutet meddelades både skriftligen och muntligen till kommunen 
befintliga leverantörer.  
 
Kommunen fick 2017-12-15 in en överprövning ifrån Fazer Food Service AB.  
 
Förlängd avtalsspärr gäller därmed och kommunen får inte avsluta 
upphandlingen förrän Förvaltningsrätten avgjort målet.  
 
Kommunens nuvarande avtal löper ut 2018-06-30 och det är i dagsläget inte 
möjligt att förutse hur lång tid överprövningen kommer att ta och den förlängda 
avtalsspärren kommer att gälla.  
 
Mot bakgrund av detta och utifrån vikten av att kommunen fortsatt kan leverera 
måltidsförsörjning till kommunens barn och elever avser kommunen att 
genomföra en direktupphandling för leverans av måltidsförsörjning till 
kommunens barn och elever.  
 
Direktupphandling föreslås genomföras om kommunen inte senast 2018-03-28 
fått en dom i linje med kommunens tilldelningsbeslut och denna dom vunnit laga 
kraft. Direktupphandlingen kommer då att löpa fram till dess att överprövningen 
är avslutad d.v.s. från och med 2018-07-01 till och med 2018-12-21.  

Ekonomiska aspekter 
Total kostnad för måltidsförsörjningen till förskola och grundskola uppskattas 
under perioden 2018-07-01 till och med 2018-12-21 till ca 19 Mkr för förskola och 
grundskola och ca 2,8 Mkr per för gymnasiet. Total kostnad under 
avtalsperioden, är således ca 22 Mkr.  
 
 
 
 
Patrik Forshage 
Utbildningschef 


