
  

 
 
 

 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2016-09-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

 
 
Anslaget på kommunens anslagstavla den 14 september 2016. 

 
 

Tid 
Tisdagen den 13 september 2016 kl. 8:30-8:40 

Plats 
KS-salen, stadshuset 

Omfattning 
§ 84 

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 Bertil Dahl 
ordförande  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2016-09-13 

 
§ 84 

Upphandling av färskt kött, charkuteri- och 
korvprodukter 
Dnr KS 2016/0786 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 5 september 2016. 

Bakgrund 
Upphandlingen omfattar produktsortimenten färskt kött, charkuteri- och 
korvprodukter enligt sortimentsspecifikationen för enheter inom 
skolverksamhet, servicehus, centralkök, förskolor m.fl. för successivt uttag 
under avtalstiden. Upphandlingen är uppdelad i följande tre anbudsdelar där 
utvärdering kommer att ske separat för varje anbudsdel och en leverantör 
kommer att utses per del: 
 
1. Färska köttdetaljer från gris och nötkött. 
2. Färska ekologiska köttdetaljer av nötkött. 
3. Charkuterivaror/korv-sortiment. 
 
Upphandlingen omfattar Kalmar kommun inkl. samverkanskommuner samt 
Kalmarsunds Gymnasieförbund. 
 
I anbudet anges ett antal skall-krav som ska uppfyllas för att anbudet ska vara 
kvalificerat: 
  
Avtalstiden är från och med 2017-01-01 t.o.m. 2018-12-31. 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 färskt kött, charkuteri- och korvprodukter och 
teckna avtal med Charkett AB (org.nr. 556722-9017). 
 
Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.  
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