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Vill du vara med och bygga en Gränslös stad – 
ett världsunikt nav mitt i Barents? 
 
 
HaparandaTornio är ett unikt internationellt område i utveckling. HaparandaTornio var en av 
Nordkalottens mest kända marknadsplatser redan under medeltiden. Vårt mål är att  
stärka HaparandaTornio som ett internationellt centrum inom Barents. Den Gränslösa 
Staden är en mångfacetterad stad med ett utbud som är världsunik, belägen mitt i Barents 
området!  Det kommer inom en kort framtid investeras 1200 miljarder kronor i Barents 
området. Vi vet vad vi vill. Vad vill du bidra med? Nu har du möjligheten att vara och 
verkställa vår vision!                 
www.haparanda.se 
 

 
 
Intresserad?  
Haparanda kommun inbjuder anbudsgivare att delta i en upphandling där formen 
konkurrenspräglad dialog enligt lagen om offentlig upphandling 4 kap.10-21§§ kommer att 
användas. Visionen avser förverkligande av en Gränslös stad belägen På Gränsen-området. 
Kommunen avser att upphandla hyra av en gymnasieskola och en multibyggnad i den 
Gränslösa Staden. Upphandlingen avser A-tjänster.  
 
 
 
Kommunen tillåter att en ansökan består av en grupp anbudsgivare/entreprenörer (LOU 1 
kap. 11§). En anbudsgivare eller en grupp av anbudsgivare får presentera mer än en 
lösning. Alla leverantörer som uppfyller samtliga kvalificeringskrav kommer att bjudas till 
dialog. 
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Varför HaparandaTornio  
Haparanda är Sveriges östligaste staden. Namnet, en försvenskning av finskans 
Haaparanta, betyder ordagrant ”aspstrand”. Staden ligger alldeles invid riksgränsen mot 
Finland och gränsar direkt till den finska staden Tornio. Tillsammans är vi 
HapararandaTornio. Näringslivet utvecklas ständigt och har en global prägel. Vårt samarbete 
väcker internationell uppmärksamhet. 
 

HaparandaTornio är den internationella 
tvillingstaden på gränsen mellan Sverige 
och Finland. Vi är mötesplatsen för ett 
starkt kulturliv, täta varuflöden, handel, 
besöksnäring och service. Nära till hands 
finns två länders möjligheter.  
 
Ytterligare information om 
HaparandaTornio och Barents området 
finns på www.haparanda. 
 
Snabba fakta 
Gränstrafik:  
 ca 14 miljoner personer/år 
 
Besökare:  
Ca 3 miljoner/år 
 
Upptagningsområde: 
Närområde HaparandaTornio = 34 000 
inv. Inom 15 mils radie = 500 000 inv. 
Inom Barents = 6 miljoner inv. 
 
 

Vi vet att… 
Att resandet är stort inom Barents-området och att HaparandaTornio är ett populärt 
besöksmål. Avstånd är inga hinder, och HaparandaTornio är ett framtida logistiskt nod. 
 
HaparandaTornio är en entreprenörsstad med stort 
nyföretagande. På den svenska sidan startades 49 
nya företag under 2010 och över 950 företag finns 
registrerade. Det finns en mängd anledningar varför 
HaparandaTornio är ett långsiktigt starkt val även för 
ditt företag. Det kommer att investeras 1200 miljarder 
kronor inom den närmaste framtiden i Barents 
området.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.haparanda/
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Fyra argument för HaparandaTornio! 
1) Centralt läge i norra Europa 

Ett nytt perspektiv: den upp-och-nervända bilden av Sverige visar HaparandaTornios 
centrala position inom Barents. Barentsregionen omfattar de nordliga delarna av 
Sverige, Norge, Finland och nordvästra Ryssland. Regionen utgör en marknad på 
över 6 miljoner innevånare.   

 
 

2) Livskvalitet 
HaparandaTornio är speciell genom sin skiftande natur med en orörd älv, stora 
skogar och en vacker skärgård med en unik nationalpark, Sandskär. Inom sport och 
fritid finns stora anläggningar för alla typer av idrottar. Dessutom en internationell 
golfbana med 18 hål. Här finns även ett fantastiskt naturreservat. Du behöver inte köa 
för en förskoleplats och barnomsorgen är avgiftsfri. Barnen kan gå i svensk eller finsk 
skola. 

 
3) Flexibilitet  

I HaparandaTornio är det lätt att göra affärer. Vi ser inga gränser och kan oftast 
erbjuda skräddarsydda lösningar för de företag som etablerar sig här. Vi arbetar 
under devisen: Allt är möjligt, ingenting är omöjligt, möjligheterna är gränslösa!  

 
4) Tillgänglig utbildad arbetskraft 

I närområdet finns väl utbildad arbetskraft med kompetens och erfarenhet.  
 
 
 
 

Det är mer på gång! 
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1. Konkurrenspräglad dialog 
Denna upphandlingsform är ett förfarande som varje entreprenör kan få begära att få delta i 
och där den upphandlanden myndigheten, i detta fall Haparanda kommun, för en dialog med 
de anbudssökanden som har bjudits in att delta i detta förfarande. Det är ett flexibelt och ett 
innovativt sätt att ta vara på marknadens kunskaper, utvecklingsarbete, erfarenheter och 
innovationer. Förfarandet används när myndigheter vet vilket resultat som ska uppnås men 
inte vilka möjligheter som finns att uppnå ett optimalt resultat. Upphandlings objektet 
konkretiseras successivt under upphandlingsprocessen.  
 
Innan dialogen startar skall ett grundanbud ha lämnats som är bindande för entreprenören. 
Den ska baseras på den grundläggande informationen som lämnas i detta underlag.  
 
Modellen bygger på att dialogen är öppen och initiativet att föreslå lösningar läggs på 
deltagande entreprenörer. Dialogen får omfatta alla aspekter av det kommande kontrakt. 
Dialogen förs individuellt mellan den upphandlanden myndigheten och varje enskild 
entreprenör och avser enbart den aktuella entreprenörens förslag. Inför varje dialog kommer 
entreprenörerna att erhålla skriftlig förberedande information. Skriftliga förslag skall lämnas 
inför varje dialogetapp. Dialogen kan leda till att vissa lösningar utesluts och därmed också 
att den som presenterat en sådan lösning inte längre är kvar i dialogen. 
 
Dialogen fortsätter tills des finns en eller flera acceptabla lösningar. Detta ligger sedan till 
grund för det slutgiltiga och bindande anbudet. När dialog-fasen stängs får ej några fortsatta 
förhandlingar ske.  
 
Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet kommer att antas. 
 
2. Administration  
2.1 Ansökan och dess innehåll 
Ansökan skall innehålla leverantörens/leverantörernas viljeförklaring om att delta i 
upphandlingen. Består ansökan av en grupp leverantörer skall alla lämna en viljeförklaring. 
 
Ansökan skall innehålla en kontaktperson för leverantören. Namn, adress, e-post och 
telefonnummer skall anges till denna person. 
 
Ansökan skall även innehålla uppgifter/intyg/handlingar som påvisar att 
leverantören/leverantörerna uppfyller kvalificeringskraven. (Se kap. 9.) 
 
Ansökan skall vara kommunen tillhanda senast den 2012-03-13. 
 
Ansökan med övriga handlingar skall lämnas skriftligen, i ett omarkerat kuvert, till  
Haparanda stad  
Upphandling  
953 85 Haparanda.  
På kuvertet skall texten ”ANBUD” skrivas. 
 
*Skriftligt ansökan samt intyg skall inlämnas*  
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2.2 Tidsplan 
OBS! Tidsplanen är preliminär och kan förändras.  
 
Ansökan skall ha inkommit till Haparanda kommun senast den 2012-03-13. 
 
Dialog-fasen påbörjas direkt efter sista anbudsdagen.  
 
Anbudsförfarandet och tilldelningsbeslut beräknas vara klara senast den 31 december 2012. 
Tilldelningsbeslut kommer att fattas av Kommunfullmäktige. 
 
 
2.3 Frågor 
Frågor angående upphandlingen ska ställas skriftligen till Patrik Oja, e-post: 
Patrik.oja@haparanda.se. 
 
OBS! Enbart skriftliga frågor tas emot. Besvarandet kommer att ske skriftligen.  
 
2.4 Språk 
Alla handlingar skall vara skrivna på svenska. Intyg som är på annat språk skall leverantören 
översätta till svenska. Dialogerna kommer att föras på svenska. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Patrik.oja@haparanda.se
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3. Föremålet för upphandling 
3.1 Vad vill vi uppnå – Gränslösa Staden 
Haparanda stad har tillsammans med tvillingstaden Tornio och dess invånare en vision, 
Vision 2020. Haparanda stad söker nu efter en visionär, en innovatör, en framtidsentreprenör 
som vill vara med och bygga den Gränslösa Staden.  
 
 
VISION 2020 
 

 
 
 
Vi vill utnyttja marknadens möjligheter och få till stånd ett område i Barents centrum genom 
extern finansiering. Vi vill skapa fler arbetstillfällen, ett dynamiskt företagsklimat, en attraktiv 
bostadsort och skapa ännu större möjligheter för besöksnäringen samt stärka 
HaparandaTornio som en spännande handels- och besöksort.  

Vinnande anbudsgivare skall själv eller tillsammans med andra partners finansiera, bygga, 
äga, driva och underhålla den Gränslösa Staden och till kommunen tillhandahålla 
tillgänglighet till en gymnasieskola och en multibyggnad. I övrigt är anbudsgivaren fri att 
utforma den Gränslösa Staden på bästa möjliga affärsmässiga sätt utifrån vision 2020.  
 
 
4. Den Gränslösa Staden 
4.1 Ambitioner med den Gränslösa Staden 
Den Gränslösa Staden skall byggas på På Gränsen-området och visa på det unika läget och 
samarbetet mellan Haparanda och Tornio. Den ska förverkliga vision 2020, vara utöver det 
vanliga och ska inspirera till lärande, mångfald och locka besökare samt skapa tillväxt. 
Kommunen är intresserad av byggnationer som är arkitekturiskt utmanande, inte traditionella 
byggnationer. Den Gränslösa Staden i sin helhet ska inbjuda till kreativitet, nyfikenhet och 
förmåga att tänka nytt. Även utemiljön ska speglas och präglas av en hållbar livsmiljö. 
Utemiljön är lika viktig som exteriören. Ambitionen är att den Gränslösa Staden ska vara full 
av verksamhet och aktiviteter samt nyttjas 24/7. Byggnationen skall kännetecknas av 
långsiktighet och skalbarhet, vilket innebär att byggnationerna enkelt ska kunna ökas och 
minskas.  
  
På Gränsen-området har idag en översiktsplan som anger området som centrumområde. 
Detaljplan finns för kvarteren Patan och anger handel i två våningar. Detaljplanen för 
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kvarteren Reven och Tinan saknas, planläggning kommer att ske i samråd med exploatören 
av området. Se Bilaga 1 och 2. Kartor  

4.2 Beskrivning av tänkbara verksamheter inom den Gränslösa Staden 
Under lång tid har innehåll och form på verksamhet som ska inrymmas i den Gränslösa 
Staden diskuterats. Sammanfattningsvis kan man säga att den Gränslösa Staden kan 
uppfylla ett antal ambitioner som inte självklart samspelar men som ändå ska kunna rymmas 
inom den. Den Gränslösa Staden ska innehålla lokaler för en gymnasieskola och en 
multibyggnad. Se nedanför för en utförligare beskrivning av dessa. I övrigt är anbudsgivaren 
fri att utforma den Gränslösa Staden på bästa möjliga affärsmässiga sätt utifrån vision 2020. 
Övriga tänkbara integrerade verksamheter skulle kunna vara olika typer av 
affärsverksamhet, kontorslokaler, restauranger, café, hantverk, kultur och så vidare. Dessa 
är leverantören fri att utforma på bästa möjliga sätt. Använd fantasin! Kommunen ser gärna 
förslag på icke traditionellt nyttjande av ytorna för att uppnå maximallt användande av ytorna. 
Kommunen önskar sig en Gränslös stad med ett levande näringsliv och kulturliv.  
 
5. Energieffektiv byggnation i Gränslösa Staden 
Byggnationerna skall präglas av energieffektivitet och miljövänliga lösningar vad gäller både 
byggnadsmaterial, design, val av uppvärmning, kylning och annan teknik.  
 
Byggnationerna i den Gränslösa Staden skall uppfylla kriterier för EU Green Buildings, vilket 
innebär 25 % lägre energiförbrukning jämfört med nybyggnadskraven i BBR (se 
www.sgbc.se). Fastighetens uppvärmning skall utgöras av senaste den energieffektivaste 
teknik.  
 
Ett miljötänk ska även återspegla sig i byggnadernas, främst gymnasieskolans, gestaltning. 
Främst i form förnyelsebar material för att minska byggnadens ”carbon footprint”. 
 
6. Teknik inom ljud och bild i Gränslösa Staden 
Byggnationerna i Gränslösa Staden ska även innefatta de senaste tekniska lösningarna inom 
bild och ljud.  
 
7. Multibyggnaden i den Gränslösa Staden 
Kommunen vill hyra en Multibyggnad vars ytor ska vara flexibla och kunna nyttjas till olika 
sportaktiviteter och kulturverksamheter.  Som exempel på olika verksamheter kan nämnas 
följande: Evenemang av olika slag, kultur och kulturarrangemang, konferenser, mässor, 
galor, möten, events, konserter, teater, dans samt olika typer av idrott. Kommunen är öppen 
för andra kreativa förslag, endast fantasin sätter gränser! 
 
Multibyggnaden ska uppfylla kraven på standardmått för olika sporter. Som exempel på olika 
sporter kan anges; ridning, handboll, tennis, hundsporter, konståkning, hockey, inomhus 
fotboll, volleyboll och så vidare. Ventilationen skall vara byggd för att klara av ovanstående 
behov. 
 
Multibyggnaden ska vara byggd på ett sådant sätt att den klarar eventuella omställningar för 
sporter som utövas på elitnivå med dess särskilda krav. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sgbc.se/
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8. Gymnasieskolan i den Gränslösa Staden 
8.1 Konkreta mål för gymnasieskolan 
Den nya gymnasieskolan bör utformas för att stödja förmågor så som kreativitet, nyfikenhet 
och förmåga att tänka nytt och divergent, förmåga att samarbeta och utveckla social 
kompetens. Den bör rymma nya skolinitiativ till exempel samarbete med universitet och 
högskolor, friskolor, företag/näringsliv, föreningar och andra aktörer som skulle passa i den 
profil som Gränslösa Staden vill skapa. Nedan finns formulerat kommunens konkreta mål för 
gymnasieskolan, som ska vara den nya gymnasieskolans hörnstenar och beaktas vid 
utformningen.  
 
8.1.1 Modern pedagogik 
En gymnasieskola för framtidens lärande där byggnaden ska främja modern pedagogik och 
underlätta för elever att utveckla förutsättningar för framtiden som behövs. 
Skolan ska vara en arbetsmiljö där elever och lärare lätt kan välja mellan rum för fokus, 
arbete och paus, för att ha en anpassad akustiskt och rumslig omgivning som gynnar elever 
och lärares olika behov. Modern teknik ska vara en självklar del i byggnaden. 
 
8.1.2 Flexibilitet 
Lokalerna ska vara flexibla på flera olika sätt och kunna samnyttjas med andra verksamheter 
samt för att i framtiden kunna anpassas till nya pedagogiska ideal. De gemensamma 
lokalerna ska kunna delas av flera olika verksamheter. De ska vara lättillgängliga för både 
kommersiell och kommunala verksamheter. Skolan ska hyra in sig i både större 
samlingsytor, specialsalar, gymnastiksalar och musik med mera. Flexibiliteten ska också 
finnas inne i kärnverksamheten och program ska lätt kunna flytta mellan olika studierum. En 
stor variation av olika studiemiljöer ska finnas till hands. Det ska finnas möjlighet att 
omvandla större rum till mindre för att lätt kunna omvandla studiemiljön. Genom en inbyggd 
flexibilitet i skolans lokaler ska den lätt kunna anpassas till framtida visioner för 
kunskapsdelning och anpassas till olika typer av program/utbildningar.  
 
8.1.3 Samutnyttjande 
Skolans ska integreras i en byggnad tillsammans med kommersiella och kommunala 
verksamheter. Det ska underlätta till nätverk och samarbete mellan skola och företag, då de 
kan mötas på flera platser i verksamheten. Men framförallt i skolans ”kärna”, centralt 
placerade gemensamma utrymmen som ger skolan en inbjudande och öppen mötesplats. 
Elever kommer också att röra sig i lokalerna tillsammans med företag då de gemensamma 
lokalerna utnyttjas av båda. 
 
8.1.4 Gränsöverskridande 
Samarbete och en känsla av samhörighet mellan eleverna på de olika programmen ska 
främjas av byggnadens inre organisation. Men skolan ska även främja möten mellan kulturer 
inom byggnaden för att underlätta för internationella nätverk. Byggnaden ska vara lika öppen 
och inbjudande mot Torneå som mot Haparanda, för att kännas tillgänglig för invånare från 
båda sidor av gränsen. 
 
8.1.5 Miljö 
Miljön bör bidra till elever och lärares förståelse för hållbar utveckling. De tekniska lösningar 
som används för att skapa en miljövänlig byggnad ska tydliggöras. 
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8.2 Skolans dimensionering 
Gymnasieskolan ska anpassas för 270 gymnasieelever och 90 vuxna elever. Antal elever 
ska ses som vägledning och kan komma att förändras. Antalen vuxna elever kommer att 
variera beroende på hur det framöver kommer att se ut med till exempel 
arbetsmarknadsåtgärder i kommunen. Eleverna fördelas i dagsläget på följande utbildningar: 
- Bygg- och anläggningsprogrammet 
- Estetiska programmet 
- El- och energiprogrammet 
- Handels- och administrationsprogrammet 
- Naturvetenskapsprogrammet 
- Samhällsvetenskapsprogrammet 
- Vård- och omsorgsprogrammet 
Programmen ska enbart ses som vägledning. Antal program varierar från år till år. 
 
Gymnasieskolan ska kunna delas in i två delar: 
1. Gymnasieskolans lokaler - som kan hyras ut till andra verksamheter då de ej nyttjas av 
gymnasieskolan 
2. Externa lokaler - det lokalbehov som skolan behöver hyra in sig i för att kunna bedriva sin 
verksamhet med miniaulor med mera. 
 
För utförligare beskrivning av kommunens visioner avseende den nya gymnasieskolan  
Se bilaga 3. Snöflingan programskiss 
 
 
9. Kvalificeringskrav 
9.1 Ekonomi 
Anbudsgivaren ska ha en sådan finansiell ställning att projektet kan genomföras utan hinder. 
Leverantörens finansiella och ekonomiska ställning godkänns om denne enligt Soliditet 
Riskkvalificering har riskklass A eller högre. Leverantören som har lägre riskkvalificering ska i 
sin ansökan lämna intyg om resurssäkerhet såsom en koncern- eller bankutfästelse, 
lånebevis eller på annat sätt, i sitt anbud bifogas godtagbart bevis för att leverantören har 
finansiell och ekonomiskt ställning för att kunna fullgöra och fullfölja kontraktet.  
 
*Skriftligt intyg skall inlämnas med ansökan* 
 
9.2 Teknisk förmåga och kapacitet 
Leverantören ska ha kompetens och kapacitet att genomföra uppdraget på ett 
fackmannamässigt sätt. Leverantören skall ha dokumenterade resurser, kompetens och 
relevant erfarenhet för kontraktet som avses upphandlas. Leverantören skall lämna exempel 
på liknande projekt, på helheten eller en viss del, de senaste tre åren. Tiden räknat från sista 
dagen för ansökan. Leverantören ska bifoga uppgifter om uppdragsgivaren inklusive 
kontaktpersoner, tidpunkt, omfattning och kontraktets karaktär. Leverantören har rätt att 
åberopa annat företags kapacitet under förutsättning att leverantören kan visa skriftligt 
intyg/bevis/avtal på att leverantören kommer att förfoga över det andra företagets kapacitet. 
 
Kommunen gör en bedömning av om lämnande uppgifter styrker att leverantören själv 
och/eller med förfogande av annans kapacitet kommer att klara efterfrågat uppdrag.  
 
*Skriftligt intyg skall inlämnas med ansökan* 
 
9.3 Företagspresentation 
Anbudsgivare skall i ansökan att delta i dialog redovisa en enkel företagspresentation 
inklusive nyckeltal och information om ägarstruktur samt eventuella samarbetspartners. 
 
*Skriftlig handling skall inlämnas med ansökan* 
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9.4 Bevis om betalda skatter och avgifter 
Ansökan att delta i dialog skall innehålla uppgifter som styrker att leverantören är registrerad 
i aktiebolags-, handel- eller föreningsregistret. Utländska företag inhämtar bevis från det 
egna hemlandets myndighet. 
 
*Skriftligt intyg skall inlämnas med ansökan* 
 
Kommunen kommer genomföra en kontroll (SKV4820) av att leverantören är 
1. Registrerad för redovisning och inbetalning av mervärdesskatt, innehållen preliminär 
A-skatt och arbetsgivaravgifter. 
2. Fri från skulder för svenska skatter och sociala avgifter. 
 
 
10. Uteslutningsgrunder 
Leverantörer kommer att prövas mot uteslutningsgrunder enligt LOU. Ansökan som inte 
uppfyller samtliga ovanstående kvalificeringskrav kommer inte att bjudas in till dialog. 
 
Kommunen avser inte att begränsa antalet leverantörer som bjuds in till dialog. Vilket innebär 
att alla leverantörer som uppfyller samtliga ovanstående kvalificeringskrav kommer att bjudas 
till dialog.  
 
11. Dialog 
De leverantörer som kvalificerat sig för att delta i dialog meddelas per e-post. Dialogen 
kommer att genomföras som personliga möten i Haparanda. Successiv uteslutning av 
lösningar kan ske under dialogen. Leverantörerna kommer att meddelas när dialogen 
avslutas.  
 
12. Utvärderingskriterier 
12.1 Allmänt 
En konkurrenspräglad dialog avslutas med att kommunen begär in anbud från de 
leverantörer som deltagit i dialogen. Kommunen kommer att anta det ekonomiskt mest 
fördelaktiga anbudet med hänsyn taget till förhållandet attraktionskraft och funktionalitet.  
Utvärderingen kommer att ske genom tre (3) olika kvalitetskriterier, utförligare beskrivning 
nedan.  
 
Det anbud som får högst poäng när kvalitetspoängen och prispoängen summeras utses till 
vinnande anbud. 
 
12.2 Kvalitetskriterier 
Kvalitetsindikatorer genom följande: 
Samtliga av nedanstående kvalitetskriterier 1-3 kommer att bedömas utifrån följande 
poängskala: 
Poäng 50 Mycket stort mervärde 
Poäng 40 Stort mervärde 
Poäng 30 Bra mervärde 
Poäng 20 Begränsat mervärde 
Poäng 10 Inget mervärde 
Anbud som får värderingen ”inget mervärde” på något av kvalitetskriterierna punkt 1-3 kan 
komma att förkastas. Högsta möjliga summan som kan uppnås i kvalitetsvärderingen är 150 
poäng.  
 
Kvalitetskriterier 1. Gymnasieskolan  
Anbud som inte erbjuder några mervärden kommer att tilldelas poängen 10: Inget mervärde. 
För att få högre poäng krävs att gymnasieskolan är utformad eller utrustad utöver vad som 
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beskrivits. Sådana mervärden är till exempel innovativa lösningar för att skapa ett framtida 
lärande i den nya gymnasieskolan. Mervärdet bedöms även utifrån leverantörens koncept för 
maximalt utnyttjande av lokalerna och som också innebär en mångfald av aktiviteter till olika 
målgrupper. Konceptet ska främst vara tilltalande för målgruppen gymnasieelever. 
 
Kvalitetskriterier 2. Multibyggnaden 
Anbud som inte erbjuder några mervärden kommer att tilldelas poängen 10: Inget mervärde. 
För att få högre poäng krävs att Multibyggnaden är utformad eller utrustad utöver vad som 
beskrivits. Sådana mervärden är till exempel innovativa lösningar för att skapa aktivitet och 
verksamhet i multibyggnaden.  Mervärdet bedöms även utifrån leverantörens koncept för 
maximalt utnyttjande av lokalerna och som också innebär en mångfald av aktiviteter till olika 
målgrupper. Hänsyn kommer även att tas till vilka lösningar som bedöms ge ett bra utfall till 
kommunen.  
 
Kvalitetskriterier 3. Kommersiellt serviceutbud 
Anbud som inte erbjuder några mervärden utöver Gymnasieskolan och Multibyggnaden 
kommer att tilldelas poängen 10: Inget mervärde. För att få högre poäng krävs att 
entreprenören därutöver under affärsmässiga former erbjuder ytterligare tjänster och/eller 
faciliteter som till exempel miljöambitioner, serveringsmöjligheter, restaurang, boende, 
träning, lek, möten och så vidare. Kommunen kommer att göra en helhetsbedömning av den 
lösningen som leverantören erbjuder. Kommunen kommer att bedöma utformningen och 
innehållet utifrån ett levande närings- och kulturliv, kommersiellt serviceutbud, 
miljöambitioner, skapandet av nya näringar, skapandet av aktiviteter som lockar besökare att 
övernatta, extern gestaltning och utformning, innovativa tekniska och klimatsmarta lösningar. 
Mervärdet bedöms utifrån leverantörens förmåga att presentera ett koncept som förverkligar 
vision 2020.  
 
12.3 Pris 
Kommunens årskostnad för tjänsten.  En särredovisning ska ske av kostnader för 
gymnasieskolan och multibyggnaden. I särredovisningen skall det framgå vilka delar som 
ingår i hyran respektive driften.  
 
Lägst anbudspris ger 100 poäng. Högre pris än lägsta anbudspriset ger 0-99 poäng. 
Lägsta pris/anbudetspris * 100 = poäng 
 
Det anbud som erhåller högst poäng när kvalitetspoängen och prispoängen summeras utses 
till vinnande anbud. 
 
13. Förbehåll 
En förutsättning för avtal är att kommunen anser att förslagen som erbjuds är intressant, 
realistiskt eller ekonomiskt godtagbart. Finner kommunen att projektet blir för dyrt eller att de 
förslag som lämnats inte är intressanta av andra skäl kommer kommunen avbryta 
upphandlingen. Givetvis kommer avbrytandet att motiveras.  
 
Avtalet gäller endast under förutsättning att kommunen inte blir ålagd av domstol, i laga kraft 
vunnen dom, att vidta rättelse eller göra om upphandlingen.  
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