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Inför upphandling av nytt avtal gällande elleverans fr o m 
20220901 för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

 

Förslag till beslut 
Direktionen beslutar att anta förslag 1 eller 2, och ger förbundets tjänstemän i 
uppdrag att arbeta vidare utifrån detta inriktningsbeslut.   

 

Förslag 1: 
Prismodell: Rörligt pris 
Avtalstid: 1 år (2022-09-01 – 2023-08-31) 
Miljömodell: Bra miljöval 
 
Förslag 2: 
Prismodell: Kombo där 70% är rörligt pris och 30% är fast pris.  
Avtalstid: 1 år (2022-09-01 – 2023-08-31) 
Miljömodell: Bra miljöval 
 

 

Beskrivning av ärendet 
Direktionen ska besluta om vilken av modellerna som tjänstemännen ska gå 
vidare med. 

Direktionen har att välja mellan två förslag (enligt beredningens önskemål 2022-
02-04) som tagits fram av en arbetsgrupp bestående av belysningsansvarig Mats 
Ivarsson, enhetschef VA anläggning Erik Söder, avdelningschef Gata/Park/Idrott 
Jan-Eric Andersson, ekonomichef Mattias Sjöberg och upphandlare Anneli 
Ämström. Avdelningschef VA Markus Orre och tf. avfallschef Michael Lindström 
hade förhinder och kunde inte delta.  
 
Då arbetsgruppen förväntar sig någon form av beslut kring tidplan och 
omfattning av omorganisation från ägarkommunerna under april månad, så 
görs inte volymberäkningen förrän efter april månad. Därefter måste 
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handlingarna skickas för konkurrensutsättning omgående, så att avtal finns klart 
innan den 1 september 2022.  
Anledningen till den korta avtalstiden är den osäkerhet som råder kring just 
tidplan och omfattning. Vid ett avtal så kostar avvikelser med +/- 5% från 
angiven volym extra.  
 
Statistik för volymer kommer att tas fram innan en förfrågan skickas. Tidigare 
förbrukning har legat kring 15´-17´ Twh. De största förbrukarna av el hos 
förbundet är VA, belysning och ishallarna. 
Lokala elbolag kan i förväg ansluta sig/ansöka om att bli godkända som 
leverantörer till Addas upphandling (DIS=Dynamiskt inköpssystem) för att kunna 
lägga anbud när vår förfrågan annonseras.  
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