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Dnr KS.2022.167 053

Stationstankning
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet beslutar att Pajala kommun anmäler sig på ramavtalet Stationstankning 2021 med start 2022-04-15.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ärendet
Pajala kommun nyttjar idag ramavtal hos Adda Inköpscentral för stationstankning för
de verksamheter som finns i centralorten Pajala och i Korpilombolo men också av
verksamheter från andra orter i kommunen som har tjänsteförrättning till dessa orter
där ramavtalsleverantörer har sina anläggningar. Pajala kommuns verksamheter som
helhet nyttjar också ramavtalet vid tjänsteförrättningar på annan ort än i Pajala kommun när resa sker med personbil exempelvis Överkalix, Övertorneå. Rangordnad leverantör nummer ett i Pajala respektive Korpilombolo är OKQ8 - Qstar. Nuvarande ramavtal löper till 2022-04-15 och upphör sedan. Inköpscentralen har upphandlat nytt
ramavtal som ersätter nuvarande med avtalsstart 2022-03-25 och löper som längst till
2026-03-24. De rangordnade Ramavtalsleverantörerna för produktområde 2 är:
1 OKQ8 finns i Pajala
2 St1 Sverige AB finns i Pajala
3 Qstar och finns i Korpilombolo
Det nya ramavtalet omfattar offentliga myndigheters behov av drivmedel via bensinstation, gasstation, laddpunkt eller annan anläggning – bemannade såväl som obemannade. Produktområdena är:
1. Laddning – normalladdning, snabbladdning, supersnabbladdning
2. Biodrivmedel samt fossila drivmedel – Etanol E85, HVO100, B100, övrig biodiesel,
bensin, diesel
3. Fordonsgas – Biogas Bas, Biogas 100
Tyvärr finns inte idag någon anläggning i Pajala kommun som har till försäljning produktområdena 1 och 3 och därav har inga anbud inkommit för dessa delområden.
Addas upphandling är uppdelat i mindre geografiska anbudsområden – per kommun.
Respektive anbudsgivare har angett sina antal anläggningar inom respektive geografiska anbudsområde och utbudet av drivmedel som erbjuds på respektive anläggning.
I ramavtalet avsåg Adda att anta högst fem leverantörer i rangordning för respektive
produktområde per geografiskt anbudsområde förutsatt att det fanns så många anbud
som uppfyllde deras krav i underlaget.
Adda har tecknat ramavtal med de leverantörer vilkas anbud har det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet. Den leverantören som har den högsta rabatten inom sitt
geografiska anbudsområde och produktområde är rangordnad som nummer ett och
sedan följer leverantör i fallande ordning.
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§ 23 forts.
Avrop/köp sker löpande genom avropsförfarandet rangordning. Med detta avses tankning eller laddning av fordon och kommunen ska då i första hand vända sig till den
leverantör som rangordnats som nummer ett inom varje geografiskt anbudsområde
och produktområde. I vissa situationer kan rangordningen frångås, t.ex. då den leverantör som är nummer ett i rangordningen inte har anläggning på samtliga orter där
kommunen har verksamhet, eller om drivmedel med bättre miljöprestanda efterfrågas. Detta gör att kommunen erhåller rabatt på sin tankning även på de orter som
finns utanför Pajala kommun exempelvis vid tjänsteresa till grannkommun förutsatt
att rangordnade ramavtalsleverantörer finns på orten dit man färdas.
Förutom ovanstående produktområden ingår Övriga produkter såsom automattvätt,
hyra av släp, hyra av bil, tillbehör, smörjolja, spolarvätska, torkarblad, AdBlue och
andra trafikprodukter. Övriga produkter kommer att kunna köpas mot den rabatt som
lämnas av anbudsgivaren förutsatt att anbudsgivaren har en bemannad station på orten där sådant finns till försäljning. OKQ8 har valt att inte lämna någon rabatt för Övriga produkter. Qstar har ingen butik och har därav inte lämnat någon rabatt.
Pajala kommun har efter upphandling tecknat avtal med lokal leverantör för korttidshyra av fordon från Pajala och detta avtal är civilrättsligt bindande för kommunen och
får inte frångås. Men vid korttidshyra av fordon från annan ort än i Pajala kommun
finns då möjlighet till det inom detta ramavtal.
Uppskattat totalt värde av berörda inköp i Sektorerna under ramavtalstiden 2022-0325—2026-03-24 är baserat på kommunens inköpsstatistik i tidigare ramavtal i SEK
exklusive moms:
Diesel
7 845 233
Bensin
144 086
Trafikprodukter
45 983
Biltvätt
431
Smörjmedel
93 757
Totalt:
8 129 490
Ekonomiska konsekvenser
Pajala kommuns nuvarande ramavtal upphör 2022-04-15 som nyttjas via Adda Inköpscentral. Behovet är återkommande och därav ska offentlig myndighet upphandla
detta enligt lag. Om berörda verksamheter i kommunen inte har avtal för dessa inköp
kommer verksamheterna att betala verkligt pris för drivmedel som finns på marknaden idag utan någon rabatt. Exempelvis är literpriset för GoEasy Diesel 24,92 kr per
liter 2022-03-22 hos OKQ8. Rabatten i nuvarande ramavtal hos rangordnad leverantör nummer ett i Pajala, OKQ8, på diesel är 110 öre per liter. I det nya ramavtalet är
rabatten hos OKQ8 130 öre per liter. Pajala kommuns nuvarande fordonspark består i
huvudsak av fordon som drivs med diesel.
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§ 23 forts.
Vid tidigare upphandlingar av samma behov som har utförts av Lapplands Kommunalförbund deltog Pajala kommun tillsammans med Kiruna, Gällivare, Jokkmokks
kommuner. Samtliga kommuner beslutade sig då för att inte delta i samordnad upphandling via förbundet och i stället avropa Adda Inköpscentrals ramavtal där rabatter
var större på grund av större volymer. Adda Inköpscentrals uppskattning av värdet av
deras upphandling är 3,2 miljarder kronor exklusive moms och även Addas uppskattade värde baserar sig på gjorda köp från nuvarande ramavtal. Skillnaden i volym är
avsevärd om Pajala kommun skulle själva upphandla detta jämfört med volymen i Addas upphandling. Volym i denna typ av upphandling har en stor påverkan på vilka rabatter som lämnas.
Om kommunen står utan avtal från 2022-04-15 och fortsatta köp görs utan regelrätt
upphandling innebär det att kommunen gör sig skyldig till otillåtna direktupphandlingar. Således skulle inte Pajala kommun följa upphandlingslagstiftningen och tillsynsmyndigheten kan vid kontroll ansöka i domstol om att en myndighet som har
gjort otillåtna direktupphandlingar ska betala en upphandlingsskadeavgift, ett slags
böter som betalas till staten. Upphandlingsskadeavgiften uppgår till mellan 10 000
och 10 miljoner kronor, men får inte överstiga tio procent av upphandlingens värde.
Hur stor avgiften Konkurrensverket ansöker om beror på omständigheterna i det enskilda fallet.
Förvaltningens förslag till beslut
Att Pajala kommun anmäler sig på ramavtalet Stationstankning 2021 med start 202204-15 med omedelbar justering.
Beslutsunderlag
Ramavtalet Stationstankning 2021
_____
Protokoll skickas till
Berörda sektorer
Central Inköpssamordnare
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Gemensam avsiktsförklaring om samverkan före, under och efter samhällsstörningar i Norrbottens län
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet beslutar
1. att bifalla remissen och underteckna avsiktsförklaringen
2. att fortsatt samverka kring det vidare arbetet med framtagande av strategidokument
Ärendet
Gemensam avsiktsförklaring ersätter delvis den tidigare remitterade
Regional överenskommelse om samverkan före, under och efter samhällsstörning i
Norrbottens län (2021-09-16, 457-4596-2019), som avslogs av AU den 2020-12-07.
I det tidigare dokumentet fanns samverkansstrategier beskrivna som flera av Norrbottens kommuner fann problematiska, inte minst gällande förvirrade uppdrag, mandatnivåer och syften, samt att det stora antal arbetsgrupper som skulle verka under dess tak
hade utgjort en orimlig arbetsbelastning för en säkerhetssamordnare i en mindre kommun. Pajala kommun, liksom många andra, avstod den gången från att underteckna strategin och den drogs då tillbaka av Länsstyrelsen Norrbotten för omarbetning. I oktober
2021 skickades remissen ut på nytt, men flera av de tidigare påpekade bristerna kvarstod
och kommunerna nekade åter att skriva på, utan hänvisade till tidigare anmälda brister i
form och språk såväl som innehåll.
En arbetsgrupp bestående av representanter från både Länsstyrelsen och kommunerna
tillsattes för att tillsammans ta fram ett nytt förslag. I detta försökte vi ta fasta på de invändningar som tidigare förekommit, tillsammans med den nya inriktningen att avsiktsförklaringen ska frikopplas från strategin. Genom att skilja avsiktsförklaringen från samverkansstruktur och strategidokument får vi en grund att bygga vidare på, utan att i ett
enda svep låsa fast oss i avtalade samverkansformer och strategibeslut. Samtliga kommuner har ställt sig positiva till detta i samband med underhandsremissen och vi tror att det
är en bra väg framåt.
Förvaltningens förslag till beslut
Att Allmänna utskottet beslutar
1. att bifalla remissen och underteckna avsiktsförklaringen
2. att fortsatt samverka kring det vidare arbetet med framtagande av strategidokument
Beslutsunderlag
Missiv Gemensam avsiktsförklaring om samverkan före, under och efter samhällsstörningar i Norrbottens län
Remiss Gemensam avsiktsförklaring om samverkan före, under och efter samhällsstörningar i Norrbottens län
Tidigare tjänsteskrivelse
_____
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