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 Miljö-   och   samhällsbyggnadsförvaltningen 
Anders   Jonsson 
Planarkitekt 

 

 

 
 Sammanställning   utvärdering   av   anbud   södra   Hallsta 

Utvärdering   av   inlämnade   förslag 

25   förslag   har   inkommit   �ll   kommunen   den   1   september. 
E�   par   förslag   redovisar   endast   flerbostadshus   utmed   Salemsvägen. 
E�   förslag   redovisar   endast   småhus   inne   i   området. 
14   förslag   redovisar   Rönninge   Port   II,   i   södra   delen   av   området 
E�   par   förslag   innehåller   endast   förslag   på   förskola   eller   LSS-boende. 
 
En   utvärdering   har   ske�   i   en   arbetsgrupp   bestående   av   följande   tjänstemän   på   Miljö-   och 
samhällsbyggnadsförvaltningen: 
Mar�n   Mansell,   plan-   och   exploateringschef 
Anders   Jonsson,   planarkitekt 
Conny   Olsson,   kommunarkitekt   samt  
en   extern   konsult   Alarik   von   Hofsten. 
 
Utvärderingen   har   presenterats   för   kommunstyrelsens   arbetsutsko�   (KSAU)   den   16 
oktober   2017   samt   vid   extrainsa�   KSAU   den   19   december   2017.   Målet   med 
utvärderingen   är   a�   en   rekommenda�on   tas   fram   genom   a�   en   tjänsteskrivelse   upprä�as 
�ll   kommunstyrelsen   under     första   kvartalet   2018.  

Utvärderingskriterium   i   nämnd   rangordning   enligt   prospektet   2017-03-22 

● Förslagets   grundkoncept   och   gestaltning 
● Anbudssumma,   båda   total   köpeskilling   och   kronor   per   kvm   BTA 
● Hållbarhet 
● Genomförbarhet 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Post :   Salems   kommun,   144   80   Rönninge Telefon :   08-532   598   00 E-post :   info@salem.se Org   nr :   212000-2874 

 Besök :   Säby   Torg   16,   Salem Fax :   08-532   598   87 Webb :   www.salem.se Bankgiro :   210-9569 

 



 

 

 

2017-12-21 
Dnr   PEX/2017:99 

2   av   3 
 

Utvärderingsprocess 

U�från   utvärderingskriterium   ska   alla   anbud   rangordnas   enligt   e�   poängsystem. 
Tanken   med   denna   utvärdering   är   a�   förslagets    grundkoncept   och   gestaltning    ska   väga 
tyngre   än    anbud,   kronor   per   kvm   BTA .      Varje   förslag   får   maximalt   15   poäng   från   varje 
gruppmedlem.      Poängen   fördelas   på   följande   sä�: 
 
0-6   poäng   -   Förslagets   grundkoncept   &   gestaltning 
0-4   poäng   -   Anbudssumma,   baserat   på   kronor   per   kvm   BTA 
0-3   poäng   -   Hållbarhet 
0-2   poäng   -   Genomförbarhet 
 
Varje   förslag   kan   få   maximalt   60   poäng   från   juryn. 

Sammanfattning   och   slutsatser 

E�er   projektgruppens   analys   och   utvärdering   går   de   inkomna   förslagen   a�   gruppera   i   fyra 
grupper   (anbud   anges   ej   inbördes   rangordnade); 
 

A. 2   st   har   erhållit   mer   än   50   poäng   (av   60   möjliga),   högsta   poängsä�ning   är   54 
poäng 

○ Suntboende 
○ Sveafas�gheter   -   utveckling 

B. 3   st   har   erhållit   40-45   poäng 
○ Götenehus 
○ Slä�ö-Bolite 
○ Sveafas�gheter   -   bostad 

C. 5   st   har   erhållit   36-38   poäng 
○ Möller   &   Partners 
○ Obos 
○ Riksbyggen 
○ Veidekke 
○ Ves�gia 

D. 15   st   har   erhållit   30   poäng   eller   lägre,   lägsta   poängsä�ning   är   8   poäng 
○ Actus 
○ Amasten 
○ Bergsundet 
○ Blodriskan 
○ Boet 
○ Botrygg 
○ Junior   living 
○ Kombostad 
○ Nokon 
○ Paradoumo 
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○ Småa 
○ Sterner   stenhus 
○ Svenska   hem 
○ Svenska   vårdfas�gheter 
○ Västkuststugan 

 
Kommentar:   Samtliga   anbud   har   blivit   bedömda   ur   e�   helhetsgrepp   med   tanke   på   krav 
och   önskemål   enligt   prospekt   vilket   innebär   a�   anbud   som   enbart   anger   inten�oner   a� 
uppföra   delar   av   bebyggelsen,   exempelvis   förskola   eller   LSS-boende,   ger   e�   missvisande 
resultat   i   förhållande   �ll   övriga.  

Rekommendationer   av   val   av   utförare 
 Förvaltningen   har   med   utvärderingen   samt   företagspresenta�oner   av   de   främst   placerade 

bolagen   som   grund   lämnat   rekommenda�oner   om   val   av   entreprenörer   �ll 
kommunstyrelsens   arbetsutsko�.   Slutgil�gt   beslut   om   val   av   entreprenör/-er   i 
kommunstyrelsen   bedöms   ske   under   Q1-2018.  
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