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KALLELSE

Kallelse till Klimat- och stadsmiljönämnden
Tid

Plats

den 10 oktober 2019, klockan 15:00
Flemingsberg, Novum, Blickargången 6, Hiss F och plan 6 för er som
kommer med pendel.
Novum, Hälsovägen 7, Hiss F och plan 6 för er som kommer med bil.
Parkering finns utanför ingången till Hälsovägen 7 eller vid Flemingsberg
centrum

Ärenden

Diarienummer

Upprop
1

Val av justerare

2

Fastställande av dagordning

3

Upphandling väghållning inklusive
vinterväghållning

4

Övrigt

Huddinge den 8 oktober 2019
Christian Ottosson (C)
Ordförande
Ewa-Marie Ås
Sekreterare

KLN2019/1038.183

KLIMAT- OCH STADSMILJÖNÄMNDEN

KALLELSE

Det finns möjlighet till förmöten från kl 13.00.
Koalitionen - Stranden
Oppositionen – Vattenfallet
Eventuellt förhinder anmäls till Ewa-Marie Ås på e-post ewa-marie.as@huddinge.se eller
telefon 08-535 36 419
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
MILJÖ- OCH BYGGLOVSFÖRVALTNINGEN
Datum
2019-10-07

Handläggare

Ezvin Zilic
Ezvin.zilic2huddinge.se

Diarienummer
KLN-2019/1038

Mottagare
Klimat- och stadsmiljönämnden

Direktupphandling av vinterväghållning 2019/2020 och
sandupptagning 2020 samt justering av startkrav för blöt snö
Förslag till beslut
Klimat- och stadsmiljönämnden beslutar att inleda direktupphandling för
vinterväghållning säsongen 2019/2020 i Huddinge kommun.
Klimat- och stadsmiljönämnden beslutar att inleda direktupphandling för
sandupptagning säsongen 2020 i Huddinge kommun.
Klimat- och stadsmiljönämnden beslutar att justera startkraven för blöt snö, enligt
tillägg i bilaga 1.
Beslutet fattas med omedelbar justering.

Sammanfattning
På grund av höga kostnader för vinterväghållning beslutade klimat- och
stadsmiljönämnden (KLN) i februari 2019 att genomföra en upphandling av
väghållning i Huddinge kommun. KLN beslutade 2019-06-28 att lägga ut en
anbudsförfrågan. Förfrågningsunderlaget (FU) annonserades under perioden
2019-06-28 till 2019-09-16.
Vid anbudsöppningen 2019-09-17 visade det sig att tre anbud inkommit och att
endast två svarade upp mot kraven i FU. På grund av få anbud, komplext förfrågningsunderlag och kraftig avvikelse från budget togs beslut om att avbryta
upphandlingen.
På grund av att upphandlingen avbröts bedöms att en direktupphandling av
vinterunderhåll samt sandupptagning behöver inledas omgående.

Beskrivning av ärendet
Vinterväghållning i Huddinge kommun har skötts genom upphandling år för år.
Vinterväghållningen kostade vintern 2018/19 53 mnkr och översteg därmed
budget på 35 mnkr med 18 mnkr. Kommunens målsättning är att genom offentlig
upphandling klara att svara för vinterväghållning inom ekonomisk ram.
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Särskilda krav i förfrågningsunderlaget medförde att det inte var möjligt att
fastställa den ekonomiskt mest fördelaktiga lösningen i den upphandling som
avslutades i september 2019. Därför avbröts upphandlingen och planeringen av ett
omtag påbörjades med syfte att inleda en direktupphandling så fort ett beslut
fattats i ärendet.
Huddinge kommun har pågående avtal om vinterhållning av Flemingsbergs
centrum samt viss snöröjning och halkbekämpning i egen regi som inte omfattas
av nu aktuell direktupphandling. Kommunen har egen personal inom driften som
medverkar i vinterväghållningen inom vissa områden.
Dessutom har kommunen vintern 2018/19 inlett saltsopning av GC-vägar som
också sker enligt en upphandling som gäller till och med vinter 2019/2020.
Vid blöt snö måste snöröjning och halkbekämpning påbörjas tidigare än vid torr
snö särskilt vid risk för påfrysning. Detta för att inte svårbearbetad isbark ska
bildas som inte kan tas bort med normal maskinpark och inom givna tids- och
budgetramar. Av bilagan, Huddinge kommuns vägstandard (HKVS), framgår
kriterierna för vinterväghållning med förslag till startkriterie för blöt snö
gulmarkerade på sidorna 6 - 8.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser
Ett av skälen till att förhandlingen avbröts är att anbuden kraftigt översteg budget
och kostnaden tidigare år för snöröjning. Genom att anpassa en direktupphandling
till tidigare års insatser bedöms att priset för vinterväghållning ska komma i nivå
med budget och förra årets kostnad.
Att kommunen tvingades avbryta upphandlingen leder till att en direkt och
förhandlad upphandling måste genomföras av vinterväghållning som är en
samhällsviktig funktion. Kommunens avsikt är att genomföra en regelrätt och väl
planerad upphandling i god tid med start redan i höst.

Förvaltningens synpunkter
Med utgångspunkt från att upphandlingen avbröts, bedömer förvaltningen att en
direktupphandling av vinterunderhåll samt sandupptagning behöver inledas
omgående och att ett särskilt kriterie för blöt snö behöver läggas till kommunens
standardbeskrivning för väghållning.

Bilagor
Bilaga: Huddinge kommuns vägstandard (HKVS)
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Beslutet delges
Stadsmiljöavdelningen

Lars Fladvad
Tf teknisk direktör

Ezvin Zilic
Avdelningschef stadsmiljöavdelningen

