
1(2) 
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Upphandlare 
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KOMMUNSTYRELSEN 
2022-05-02 

Avrop av elenergi 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att ekonomichef får i uppdrag att godkänna 
avropsförfrågan avseende elenergi 

2. Kommunstyrelsen beslutar att ekonomichef får i uppdrag att avropa 
tjänsten genom att överlåta till Adda inköpscentral att annonsera, 
utvärdera och tilldela avtal avseende elenergi 

3. Kommunstyrelsen beslutar att ekonomichef får i uppdrag att teckna 
kontrakt, samt om nödvändigt, besluta om avbrytande av anskaffningen 
avseende elenergi 

4. Kommunstyrelsen beslutar att ekonomichef får i uppdrag att genomföra 
prislåning i samråd med kommunstyrelsens presidium 

 

Sammanfattning 
Täby kommun har tillsammans med Täby Fastighets AB (TFAB) ett avtal 
avseende leverans av elenergi som löper ut den 31 december 2022, varför en ny 
anskaffning måste genomföras.  
 
Anskaffningen kommer att ske genom att inbjudan om att lämna anbud skickas 
till alla leverantörer som godkänts som deltagare i Adda inköpscentrals (tidigare 
SKL Kommentus Inköpscentral AB) dynamiska inköpssystem elenergi 2017. 
 
Ärendet 
Täby kommun har tillsammans med Täby Fastighets AB (TFAB) ett tvåårigt avtal 
avseende leverans av elenergi som löper ut den 31 december 2022, varför en ny 
anskaffning måste genomföras. I samband med det tidigare avropet anslöt sig 
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Täby kommun till Adda inköpscentrals (tidigare SKL Kommentus Inköpscentral 
AB) dynamiska inköpssystem.  
 
Ett dynamiskt inköpssystem (DIS) är en elektronisk metod för upphandling. DIS 
liknar en vanlig upphandling, men med en snabbare och effektivare process. DIS 
gör det möjligt för en upphandlande myndighet att få tillgång till ett brett urval av 
leverantörer, och på så sätt utnyttja konkurrensen på bästa sätt.  
 
Anskaffningen kommer att ske genom att inbjudan om att lämna anbud skickas 
till alla leverantörer som godkänts som deltagare i Adda inköpscentrals 
dynamiska inköpssystem elenergi 2017.  
 
Det nya leveransavtalet gäller från den 1 januari 2023 och planeras att löpa tre år, 
dvs. t.o.m. den 31 december 2025.  
 
Ekonomiska överväganden 
 
De ekonomiska övervägandena i ärendet bedöms omfatta sekretess i enlighet 
med OSL (2009:400), 19 kap. 3 §. Informationen omfattas av sekretess till dess 
att upphandlingen annonserats. För information om ekonomiska överväganden 
se separat bilaga Sekretess. 
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Kommundirektör 
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