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Ramavtal för Basfordon för samhällets räddningstjänst  
Bas 1,2,3 och 4 
Rubricerade avtal mellan Statens Räddningsverk, affärsenheten och företa-
gen Autokaross i Floby AB, Sala Brand AB, Räddningsfordon Arvika samt 
Scania Sverige AB, Södertälje, upphör att gälla fr o m den 30 juni 2002. 
Räddningsverket har för avsikt att snarast genomföra en ny upphandling. 
Under mellantiden torde beställning enligt tidigare prislista kunna verkstäl-
las hos resp företag. 

Den planerade upphandlingen kommer att genomföras enligt reglerna i ”La-
gen om offentlig upphandling”. Som underlag för upphandlingen kommer 
”Teknisk specifikation Basfordon för samhällets räddningstjänst Bas 1, 2, 3 
och 4” att användas.  

För att upphandlingen skall gälla även för kommunala räddningstjänster 
måste Räddningsverket ha en fullmakt av varje kommuns räddningsnämnd 
som eventuellt i framtiden önskar köpa ett Basfordon. Fullmakten, se bilaga, 
skall sändas till Räddningsverket, affärsenheten, senast den 15 maj 2002 och 
ger Räddningsverket rätt att genomföra upphandlingen enligt gällande be-
stämmelser. 

Insänd fullmakt ger Räddningsverket, som tidigare angetts, rätt att genom-
föra upphandlingen men innebär inte någon skyldighet för kommunen att 
köpa Basfordon. Om kommunen däremot önskar köpa ett Basfordon enligt 
Räddningsverkets avtal behöver ingen upphandling genomföras utan kom-
munen kan genom att åberopa gällande avtal mellan Räddningsverket och 
aktuell påbyggare beställa ett Basfordon direkt av påbyggaren enligt fast-
ställd prislista. 
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Räddningsverket och Svenska Kommunförbundet svarar, liksom tidigare, för 
dels kontroll av att beställt fordon uppfyller alla i kravspecifikationen upp-
ställda krav, dels att gällande kravspecifikation hålls aktuell. 

För ytterligare upplysningar i ärendet kan kontakt tas med Anders Wiik, 
Räddningsverket, tfn 054-13 52 16, Lars Larsgården, Räddningsverket,  
tfn 054-13 51 49 eller Tore Lundmark tfn 0418-470 717. 
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