
  

 
 
 

 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2016-12-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

 
 
Anslaget på kommunens anslagstavla den 13 december 2016. 

 
 

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

Plats 
KS-salen, stadshuset 

Omfattning 
§ 133 

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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§ 133 

Upphandling av transporttjänster 
Dnr KS 2016/1202 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 6 december 2016. 

Bakgrund 
Upphandlingen omfattar transporttjänster för att komplettera beställarens egna 
resurser av lastbilar, kranbilar, släp samt redskap till kran. I upphandlingen 
anges ett antal skall-krav som ska uppfyllas för att anbudet ska vara kvalificerat, 
bland annat:  
 
Krav på leverantörer: 

• Ekonomisk stabilitet och finansiell styrka 
• Krav på teknisk och yrkesmässig kapacitet - Åberopande av annans 

kapacitet 
• Kvalitetsledningssystem 
• Miljöledningssystem 
• Arbetsmiljö 
• 10 kap. 1 och 2 §§ LOU 

 
Generella krav: 

• Beställningsrutiner 
• Inställelsetid 
• Arbete på väg 
• Tillstånd och anmälningar 
• Tömning och tippavgift 

 
Från och med den 1 januari år 2020 är beställarens mål att alla samhällsbetalda 
godstransporter ska vara klimatneutrala. Som ett led i att nå beställarens mål 
kring klimatneutralitet krävs att beställarens leverantörerer av transporttjänster 
strävar mot samma gemensamma mål och har ett systematiskt arbete för en 
effektiv bränsleanvändning, använder förnybart bränsle i så hög grad som 
möjligt och efter 1 januari 2020 klimatkompenserar för eventuella resterande 
fossila växthusgasutsläpp. 
 
Utvärdering har skett av de anbud som uppfyller ställda krav och som har 
lämnats av leverantörer som kvalificerats till utvärdering. Beställaren kommer 
att anta anbudet med lägsta pris med hänsyn taget till nedan angivna 
utvärderingskriterium.  

Överläggning 
Maria Kleveborn, serviceförvaltningen, redogör för ärendet.  

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att serviceförvaltningen får i uppdrag 
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att slutföra upphandlingen av transporttjänster och teckna avtal med Östschakt 
Ek. för. (org.nr 732400-3495).  
 
Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.  
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