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GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN 
 

 

 

Tid och plats för 
sammanträdet 

Onsdagen den 19 september 2018 klockan 17.30 

Sparre gymnasium 
  

Beslutande Se bifogad närvarolista 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Se bifogad närvarolista 

  

Insynsplats Se bifogad närvarolista 
  

Övriga deltagare Se bifogad närvarolista 

  

Paragrafer 58 
  

Justering Omedelbar justering den 19 september 2018 

  
Sekreterare Yvonne Murray 

  
Ordförande Sofia Paulsson (M)   

  
Justerande Tomas Korpi (S)   

    

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom detta anslag 
 

Organ Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2018-09-19 Överklagandetiden går ut 2018-10-11 

Anslaget sätts upp 2018-09-20 Anslaget tas ned 2018-10-12 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet 

 

Underskrift 

 

Yvonne Murray 
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§ 58 

 

 

Upphandling av måltidsförsörjning till Täby kommuns kommunala 

förskolor och skolor 

 
Kommunen annonserade 2017-09-15 upphandling avseende måltidsförsörjning till 
kommunens kommunala förskolor och skolor 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 
 
Den 15 december 2017 ansökte Fazer Food Service AB om överprövning av 

kommunens upphandling, vilket innebar att kommunen inte fick avsluta upphandlingen 

förrän Förvaltningsrätten avgjort målet.  

 

På grund av den ovisshet som rådde i processen och utifrån vikten av att kommunen 

fortsatt skulle kunna leverera måltidsförsörjning till kommunens barn och elever valde 

kommunen att 2018-03-22 direktupphandla tjänsten tom 2018-12-21.  

 

Den 4 juni 2018 meddelade Förvaltningsrätten att de avslår ansökan om överprövning.  

 

Domen överklagades av Fazer Food Service AB till Kammarrätten. Kammarrätten 

meddelade den 17 september 2018 att de avslår ansökan om överprövning. Det löper nu 

en tio dagars frist till och med 27 september 2018 när avtal inte får ingås.  
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Fazer Food Service AB har möjlighet att begära prövning i Högsta Förvaltnings-

domstolen (HFD). Beroende på om Fazer begär prövning i HFD eller inte och beroende 

på om HFD meddelar interimistiskt beslut eller inte finns det flera vägval.  

 

Om HFD får in en ansökan om överprövning och på något sätt meddelar att 

upphandlingen inte får avslutas förrän HFD avgjort målet, kommer kommunen utifrån 

vikten fortsatt kunna leverera måltidsförsörjning till kommunens barn och elever 

behöva genomföra en direktupphandling avseende denna tjänst med befintliga 

leverantörer. Direktupphandlingen avses då löpa fram till dess att överprövningen är 

avslutad d.v.s. från och med 2018-12-22 till och med 2019-06-30.  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

 
1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att utbildningschef får i 

uppdrag att, beroende på utfall i HFD antingen: 
 

a. Teckna avtal i enlighet med beslut vid gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämndens sammanträde, protokoll 2017-09-13 § 45. 
 

b. Anta leverantörer och teckna avtal för perioden 2018-12-22 till och med 
2019-06-30 utifrån ovan angivna förutsättningar ovan. 

 
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

______________ 

 

 


