
1(2) 

 

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK 
Upphandlare 
Maria Spaarw 

STADSBYGGNADSNÄMNDEN 
2022-08-23 

Upphandling av schakt- och lastbilstjänster samt 
material och tippning 

Förslag till beslut 

1. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna anskaffning avseende 
schakt- och lastbilstjänster samt material och tippning.  

2. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att uppdra till samhällsutvecklingschef 
att anta leverantör, teckna avtal samt, om nödvändigt, fatta beslut om att 
avbryta anskaffningen avseende schakt- och lastbilstjänster samt material 
och tippning. 

Sammanfattning 

Kommunen har idag ett befintligt ramavtal avseende schakt- och lastbilstjänster 
samt material och tippning. Ramavtalet löper ut i april 2023 varför en ny 
upphandling behöver genomföras.  

Ärendet 

Kommunen har idag ett befintligt ramavtal avseende schakt- och lastbilstjänster 
samt material och tippning. Ramavtalet löper ut den 26 april 2023 varför en ny 
upphandling behöver genomföras.  

Upphandlingen genomförs som ett öppet förfarande i enlighet med lag 
(2016:1145) om offentlig upphandling, (LOU). Det ekonomiskt mest fördelaktiga 
anbudet kommer att antas utifrån tilldelningsgrunden pris och kvalitet. 
Utvärderingsmodell planeras att vara baserad på pris och kvalitet, där kvalitet 
avser avståndet mellan anbudsgivarens anläggning för avhämtning och 
intippning av material och utgångspunkten i kommunen, Fogdevägen 6. Syftet 
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med utvärderingen är att teckna avtal med en leverantör som ur ett 
totalkostnadsperspektiv blir det ekonomisk mest fördelaktiga för kommunen. 

Avtalet kommer att upphandlas som ett ramavtal med planerad avtalsstart den 27 
april 2023 och omfatta en löptid om två år med möjlighet till upp till två års 
förlängning, maximal avtalstid är därmed fyra år. 

En leverantör kommer att antas för uppdraget. 

Ekonomiska överväganden 

Information om ekonomiska överväganden bedöms omfattas av sekretess i 
enlighet med offentlighets- och sekretsslag (2009:400), (OSL), 19 kap. 3 §. 
Informationen omfattas av sekretess till dess att upphandlingen annonserats. 

För information om ekonomiska överväganden se separat bilaga – Upphandling  
schakt- och lastbilstjänster samt material och tippning (sekretess). 

Jenny Gibson 
Samhällsutvecklingschef 

Tyra Wikström 
Avdelningschef teknik och stadsmiljö 

Bilaga 

- Upphandling  schakt- och lastbilstjänster samt material och tippning 
(sekretessbilaga). 

Expedieras 

Gruppchef VA/drift, Peter Kastberg samt upphandlare Maria Spaarw för vidare 
expediering till parterna. 
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