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Parametrar för upphandling av snöröjning
Sammanfattning
Kommunens snöröjning av kommunala gator, vägar, GC-vägar, fastigheter samt
allmänna platser upphandlas och sköts på entreprenad. Kommunen har möjlighet
att styra flera parametrar i upphandlingen, vilket påverkar både pris och kvalitet.
Flera parametrar påverkar även den arbetsinsats som krävs av förvaltningens
egen personal.
Det är svårt att bedöma i vilken utsträckning parametrarna påverkar, dvs hur
mycket en enskild parameter påverkar priset eller den upplevda kvaliteten.
Samtliga beskrivna parametrar bedöms dock möjliga att ändra på och bedöms ha
påverkan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Nuvarande upphandlingsunderlag, 2015-2017
Förslag till beslut
Tekniska nämnden noterar informationen.
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Bakgrund
Kommunens snöröjning av kommunala gator, vägar, GC-vägar, fastigheter samt
allmänna platser upphandlas och sköts på entreprenad. Kommunen har möjlighet
att styra flera parametrar i upphandlingen, vilket påverkar både pris och kvalitet.
Flera parametrar påverkar även den arbetsinsats som krävs av förvaltningens
egen personal.
De identifierade parametrarna är:
Parameter
Påverkan pris
Avtalstid
Längre tid ger lägre
pris

Snödjup gata

Högre djup ger lägre
pris

Snödjup GC och
fastighet

Högre djup ger lägre
pris

Färdigställandeti
d gata

Längre tid ger lägre
pris

Färdigställandeti
d GC

Längre tid ger lägre
pris

Beredskap och
väderbevakning

Om kommunen
övertar ger lägre pris

Halkbekämpnin
g GC

Om inte alltid ingår
ger lägre pris

Ersättningsform

Större andel fast del
ger lägre/jämnare pris

Antal områden

Påverkan övrigt
Längre tid skapar
mindre jobb men ger
färre möjligheter till
förändring
Högre djup skapar
ökade risker och sämre
framkomlighet
Högre djup skapar
ökade risker och sämre
framkomlighet
Längre tid skapar
ökade risker och sämre
framkomlighet
Längre tid skapar
ökade risker och sämre
framkomlighet
Skapar behov av
organisation i
förvaltningen, kostnad
Skapar ökade risker
och sämre
framkomlighet
Större andel fast del
minskar den
ekonomiska risken
Fler områden skapar
mer arbete för
förvaltningen

Nuläge
2 säsonger
+
förlängnin
g 2 år
6 cm

4 cm

10 timmar

6 timmar

Ingår

Ingår alltid

Fast del +
rörlig utan
garantier
1 område
(hela
kommunen
)

Fler områden kan ge
både högre (pga ökad
risk för entr) och lägre
pris (pga ökad
konkurrens)
Upphandlingsfor Förhandlingsupphandli Förhandlingsupphandli Ordinär
m
ng i två steg kan
ng skapar mer arbete
upphandlin
utnyttja
för förvaltningen
g i ett steg
entreprenörernas
kunskap
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Ekonomisk bedömning
Det är svårt att bedöma i vilken utsträckning parametrarna påverkar, dvs hur
mycket en enskild parameter påverkar priset eller den upplevda kvaliteten.
Samtliga beskrivna parametrar bedöms dock möjliga att ändra på och bedöms ha
påverkan.
En ökning av antal områden kan ge både ett högre och ett lägre pris. Risken att
entreprenören inte får hela kommunen kan driva upp priset för varje enskilt
område. Däremot kan möjligheten att även mindre företag kan lämna anbud leda
till ökad konkurrens, vilket kan driva ner priset.

