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Motion till Hylte kommunfullmäktige angående revidering av
dokumentet upphandling och inköp.
I dokumentet kring riktlinjer för upphandling och inköp finns texten "Leverantören
anställer eller erbjuder praktik eller traineeplatser till personer som står långt ifrån
arbetsmarknaden. Lika möjligheter för kvinnor och män ska gälla för ökad
jämställdhet. Social integration för att verka för att inkludera utsatta grupper i
samhället, och att öka förutsättningarna för det civila samhällets organisationer
att delta vid offentlig upphandling." Vi menar att den här texten direkt försvårar
eller omöjliggör för små och medelstora företagare att lämna anbud, det kommer
också att innebära en fördyrning för kommunen då entreprenörerna förmodligen
kommer att lägga på en viss summa på anbudet för att täcka det här
kostnaderna. Att vi ska ta hänsyn till den sociala aspekten vid upphandling finns
redan med sedan tidigare i dokumentet och det finns ingen anledning till att gå in
och detaljstyra på det här sättet. I dokumentet står också att vi ska ställa krav på
att leverantören har en miljöpolicy, det menar vi på intet sätt ska få styra vilka
entreprenörer som ska kunna lämna anbud och inte. För att istället öka
möjligheten för våra lokala entreprenörer att kunna delta vid upphandlingar vill vi
att man ser över riktlinjerna för upphandling och utreder om man istället kan
ändra inställelsetiden vid upphandling. Detta påverkar inte
likabehandlingsprincipen negativt då alla entreprenörer har olika långt till olika
upphandlare. Det gynnar även miljön då vi håller det så nära som möjligt och vi
behåller mer av skattekronan i kommunen.
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Motivering

Förslag till beslut
Mot bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta att
- att ge KLK i uppdrag att se över riktlinjerna för upphandling och inköp och
utreda möjligheten att korta ned inställelsetiden vid upphandling.
-

att ge KLK i uppdrag att se över riktlinjerna för upphandling och inköp och
vikta upphandlingen, i enlighet med SKRs riktlinjer.

- att bjuda in upphandlingsmyndigheten samt konkurrensverket för att prata
om upphandling och dess processer, detta är kostnadsfritt.
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