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KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK 
Inköpschef 
Vendela Emmelin 

KOMMUNSTYRELSEN 
2022-10-20 

Anslutning till ADDA:s dynamiska inköpssystem 
avseende konstgräs 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att ansluta till ADDA Inköpscentrals 
dynamiska inköpssystem avseende konstgräs 

2. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till fastighetschef, att i respektive 
avrop från det dynamiska inköpssystemet, underteckna de handlingar 
som krävs för att genomföra avrop samt överlåta till ADDA Inköpscentral 
att annonsera, utvärdera och anta leverantör avseende konstgräs. 

Sammanfattning 

Kommunen har inget renodlat ramavtal för anläggning/omläggning av konstgräs, 
utan detta avropas idag från kommunens markentreprenör. Då detta avtal är 
generellt och inriktat i huvudsak mot mark- och anläggningsarbeten, är det inte 
anpassat efter konstgräsbranschen som är en specialistbransch under snabb 
utveckling. Kommunen har ett återkommande behov av anläggning/omläggning 
av konstgräsplaner, därför föreslås att kommunen, istället för att nyttja befintlig 
markentreprenör, ansluter sig till ADDA:s (den nationella inköpscentralens) 
dynamiska inköpssystem avseende konstgräs för att möjliggöra för nya och 
innovativa lösningar vid anläggning/omläggning av konstgräs.   

Kommunstyrelsens utskott för stadsbyggnad och fastigheter behandlar ärendet 
vid sitt sammanträde den 10 oktober 2022. 

Ärendet 

Kommunen har inget renodlat ramavtal för anläggning/omläggning av konstgräs, 
utan detta avropas idag från kommunens markentreprenör. Då detta avtal är 
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generellt och inriktat i huvudsak mot mark- och anläggningsarbeten, är det inte 
anpassat efter konstgräsbranschen som är en specialistbransch under snabb 
utveckling. Kommunen har ett återkommande behov av anläggning/omläggning 
av konstgräsplaner, därför föreslås att kommunen, istället för att nyttja befintlig 
markentreprenör, ansluter sig till ADDA:s (den nationella inköpscentralens) 
dynamiska inköpssystem avseende konstgräs för att möjliggöra för nya och 
innovativa lösningar vid anläggning/omläggning av konstgräs.   

Ett dynamiskt inköpssystem (DIS) är en helt elektronisk metod för upphandling. 
Systemet är öppet för nya leverantörer under hela giltighetstiden. Därmed ges 
kommunen möjlighet att få tillgång till ett brett urval av leverantörer, och på så 
sätt utnyttja konkurrensen på bästa sätt. Det är ett flexibelt system som bland 
annat ökar möjligheterna att få in nya produkter och lösningar. Systemet liknar 
en vanlig upphandling men processen är snabbare.  

DIS lämpar sig för marknader där man vill kunna dra nytta av ett stort urval av 
leverantörer, vilket leder till en effektiv konkurrens och bättre ekonomiska 
villkor. DIS möjliggör också för kortare ledtider i det konkurrensuppsökande 
skedet. Utöver ovan så lämpar sig DIS väl för konstgräs då konstgräsmarknaden 
utvecklas snabbt och många nya material och innovativa lösningar har tillkommit 
de senaste åren och tillkommer hela tiden. Genom att kommunen ansluter sig till 
ADDA:s DIS för konstgräs får kommunen på effektivt sätt ta del av alla dessa 
lösningar.  

Kommunen kommer i respektive avrop kunna påverka våra kontrakt efter de 
specifika behov vid varje avrop, så som spelegenskaper, nyttjandegrad och krav 
på miljöegenskaper. 

ADDA:s DIS omfattas av fyra kategorier:  

1. Anläggning/omläggning av konstgräs 

2. Anläggning/omläggning av hybridgräs 

3. Rengöring och underhåll av konstgräs 

4. Rengöring och underhåll av hybridgräs 

Det är primärt inom kategori 1 som kommunens avrop kommer att ske.  

Avrop i DIS:et sker genom att en inbjudan om att lämna anbud skickas till alla 
leverantörer som är kvalificerade i systemet. Utvärdering av inkomna anbud 
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kommer sedan primärt ske utifrån tilldelningsgrunden pris. Detta innebär att 
samtliga kvalitetskriterier är fastställda i inbjudan.  

Ekonomiska överväganden 

Behovet av anläggning/omläggning av konstgräsplaner kommer variera över tid. 
En uppskattning är att kommunen kommer att avropa arbete för mellan 7-10 
mnkr per år under de kommande åren.  

En anslutning till DIS:et förbinder inte kommunen att avropa en viss volym, utan 
kommunen kan styra när avrop ska ske, beroende på budget och behov av 
åtgärder. Kommunen har ensam rätt att avgöra omfattning och tidpunkt för 
avrop.  

Katarina Kämpe 
Kommundirektör 

Jenny Gibson 
Samhällsutvecklingschef 

Bilagor 

1. Tjänsteutlåtande från kommunstyrelsens utskott för stadsbyggnad och 
fastigheter, daterat den 13 september 2022  

2. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens utskott för stadsbyggnad och 
fastigheter, daterat den 10 oktober 2022. 

Expedieras 

Inköpschef Vendela Emmelin 

Projektchef Ingemar Sjöstedt 
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