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Anslaget på kommunens anslagstavla den 1 juni 2016. 

 
 

Tid 
Tisdagen den 31 maj 2016 kl. 8:30-8:40 

Plats 
KS-salen, stadshuset 

Omfattning 
§§ 57-58 

Beslutande 
Anders Andersson (C) ordförande 
Christina Fosnes (M) vice ordförande 
Johan Persson (S) 
Dzenita Abaza (S) 
Bertil Dahl (V) 
Carl-Henrik Sölvinger (L) 
 
 
 

Sekreterare 
 
 
 
Anette Mellström 
 

Justeras 
 
 
 
Anders Andersson Christina Fosnes 
ordförande  
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§ 57 

Upphandling av mejerivaror 
Dnr KS 2016/0525 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 24 maj 2016. 

Bakgrund 
Upphandlingen omfattar produktsortimenten mejerivaror vilket i denna 
upphandling avser ekologisk mjölk, mjölk, gräddprodukter, keso, yoghurt, 
filmjölk, smör och margarin. 
 
Upphandlingen omfattar utöver Kalmar kommun våra samverkanskommuner 
samt Kalmarsunds Gymnasieförbundet. 
 
I anbudet anges ett antal skall-krav som ska uppfyllas för att anbudet ska vara 
kvalificerat: 
Krav på leverantörer; Ekonomisk kapacitet, referenser på tidigare erfarenhet av 
likande verksamhet, kvalitetsledningssystem och miljöledningssystem. Krav på 
produkter; Ska finnas ekologiska produkter och laktosfria produkter i sorti-
mentet, samtliga levererade produkter ska vara fria från samtliga salmonella 
serotyper, djurskydd, leverantören ska på anmodan under avtalstiden tillhanda-
hålla verifikat som styrker att ställda krav uppfylls. 

   
Utvärdering har skett av de anbud som uppfyller ställda krav och som har 
lämnats av leverantörer som kvalificerats till utvärderingen.  
 
Avtalstiden är från och med 2016-09-01 till och med 2018-08-31. Därefter har 
beställaren en ensidig möjlighet att begära förlängning av avtalet med 1 + 1 år. 

Överläggning 
Maria Kleveborn, serviceförvaltningen, redogör för ärendet. 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att serviceförvaltningen får i uppdrag 
att slutföra upphandlingen av mejerivaror och teckna avtal med Arla Foods 
(org.nr. 556579-4400). 
 
Paragrafen förklaras för omedelbart justerad. 
 

§ 58  

Upphandling av kläder till omsorgspersonal 
Dnr KS 2016/0526 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 24 maj 2016. 
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Bakgrund 
Upphandlingen omfattar tvättjänster samt distribution av förhyrt tvättgods, så 
kallad cirkulationstvätt, i syfte att kunna erbjuda personalkläder i form av byxa, 
överdel och klänning till cirka 2 400 personer inom Kalmar kommun; 
omsorgsförvaltningen, socialförvaltningen och Södermöre kommundels-
förvaltning. 
 
I anbudet anges ett antal skall-krav som ska uppfyllas för att anbudet ska vara 
kvalificerat. Krav på leverantörer: 
- Ekonomisk kapacitet 
- Referenser på tidigare erfarenhet av likande verksamhet 
- Kvalitetsledningssystem 
- Miljöledningssystem 
 
Utvärdering har skett av de anbud som uppfyller ställda krav och som har 
lämnats av leverantörer som kvalificerats till utvärdering.  
 
Avtalstiden är från och med 2016-10-01 till och med 2018-09-30. Därefter har 
beställaren en ensidig möjlighet att begära förlängning av avtalet med 1 + 1 år. 

Överläggning 
Maria Kleveborn, serviceförvaltningen, redogör för ärendet. 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att serviceförvaltningen får i uppdrag 
att slutföra upphandlingen av kläder till omsorgspersonal och teckna avtal med 
Textilia Tvätt och Textilservice AB (org.nr. 556538-5043). 
 
Paragrafen förklaras för omedelbart justerad. 
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