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 BEVIS 

Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag på 
kommunens anslagstavla 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum då anslag sätts 
upp 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Underskrift  

Kommunstyrelsen 

2022-11-24 

2022-11-25 Datum då anslag 2022-12-19 
  tas ner  

Kansli, arkiv 

 
___________________________________________________ 

Oskar Anlend 
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ÄRENDELISTA 
 

§ 396 Upphandling - drift av värmecentraler och leverans av värme till Björkelids äldreboende och 
Rävlandaskolan 

§ 397 Upphandling av entreprenör för installation av reservkraft 
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§ 396  Dnr 2022KS116 

Upphandling - drift av värmecentraler och leverans av värme till 
Björkelids äldreboende och Rävlandaskolan  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen tilldelar kontrakt för drift av värmecentraler och leverans av värme till 
Björkelids äldreboende och Rävlandaskolan till Solör Bioenergi Värme AB. 
  
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Sektorn för teknik och förvaltningsstöd har tillsammans med upphandlingsenheten arbetat 
fram ett förfrågningsunderlag och genomfört ett anbudsförfarande för upphandling av drift av 
värmecentraler och leverans av värme till Björkelids äldreboende och Rävlandaskolan.  
  
Upphandlingen omfattar drift av värmecentraler på ovan nämnda objekt och leverans av 
värme.  
  
Syftet med upphandlingen är att säkerställa en säker drift och pålitlig värmeleverans som 
uppfyller de myndighetskrav som finns avseende värmecentraler av denna effektstorlek. 
Myndighetskraven fastställer att drift och underhåll av värmecentraler av denna storlek ska 
utföras av certifierade pannskötare. Fastighetsfunktionen har ingen egen certifierad personal.  
  
För att kommunen ska kunna efterleva krav från myndigheter på området behöver en 
leverantör upphandlas för detta ändamål. 
  
Det nya avtalet innebär en ökad driftkostnad inklusive bränsle för uppvärmning på de två 
objekten med ca 30%, vilket beror på ökad inflation.  
  
Anbudsinbjudan har skett och vid anbudstidens utgång hade ett (1) anbud inkommit. 
Utvärdering har skett och framgår av bifogad sammanställning. Det förmånligaste anbudet 
som uppfyllt samtliga krav i upphandlingen har lämnats av Solör Bioenergi Värme AB. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 21 oktober 2022  
 Upphandlingsprotokoll 
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Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 397  Dnr 2022KS494 

Upphandling av entreprenör för installation av reservkraft  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen tilldelar kontrakt för installation av reservkraft på Björkelids äldreboende 
och Hönekulla gård till Elektro - Emanuel AB. 
  
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen antog den 31 mars 2022 § 133 Plan för att öka kommunens 
beredskapsförmåga. Enligt planen ska kommunen bl.a. satsa på reservkraft. 
  
Härryda kommun har för avsikt att installera reservkraftanläggning på två äldreboenden för 
att säkerställa att kommunens äldreboenden alltid är strömförsörjda. 
Reservkraftsanläggningen innehåller en dieseldriven motor som driver en elgenerator 
(elgeneratorn tillverkar ström). Driftkapacitet för fulltankad reservkraftsanläggning är 120 
timmar, dvs. 5 dygn.  
  
Under perioden 2022 - 2025 har totalt 18,2 mnkr avsatts i investeringsbudgeten för att 
installera reservkraft.  
  
Installationen på kommunens äldreboenden (SÄBO) sker i två etapper. 
Etapp 1 (2022-2023): Björkelid och Hönekulla gård  
Etapp 2 (2023): Ekdalagården och Rådahemmet 
Bygårdens äldreboende i Landvetter har redan installerad reservkraftsanläggning och ingår 
därför inte i projektet. 
  
Under 2024 - 2025 planeras installation av reservkraft på trygghetspunkter. Trygghetspunkt är 
en plats dit kommuninvånarna under en samhällsstörning eller höjd beredskap kan vända sig 
till för att få information om situationen som uppstått. Installation på trygghetspunkterna sker 
också i två etapper. 
Etapp 1 (2024): Hulebäcksgymnasiet och Djupedalsskolan 
Etapp 2 (2025): Rävlandaskolan och Önnerödsskolan. 
Fagerhultsskolan i Hindås, som också är en trygghetspunkt, har redan installerad 
reservkraftsanläggning och ingår därför inte i projektet. 
  
Upphandlingen omfattar fast installation av helautomatisk reservkraftsanläggning samt 
byggnad för respektive anläggning.  
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Syftet med installationen är att säkerställa att äldreboendena har tillgång till el även vid 
strömavbrott. 
  
Anbudsinbjudan har skett och vid anbudstidens utgång den 1 november 2022 hade fyra (4) 
anbud inkommit. Utvärdering har skett och det förmånligaste anbudet som uppfyllt samtliga 
krav i upphandlingen har lämnats av Elektro - Emanuel AB. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 11 november 2022 
 Kommunstyrelsens beslut den 31 mars 2021 §133 
 Upphandlingsprotokoll 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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