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Kommunstyrelsen

Svar på motion angående revidering av dokumentet
upphandling och inköp
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion. I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta
följande.
 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.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har givit kommunledningskontoret i uppdrag att lämna ett förslag till
svar på motionen.
Kommunledningskontoret vill framföra följande vad det gäller inställelsetiden, första att-satsen. Att av
de grundläggande principerna i LOU följer att man inte får ställa krav som gör att man diskvalificerar
anbudsgivare p.g.a. geografiskt läge. Man ska också ställa krav enligt proportionalitetsprincipen d.v.s.
krav ska ha ett naturligt samband med produkten eller tjänstens behov. En övervägning görs alltid i
den enskilda upphandlingen vilken inställelsetid som är möjlig och som tillgodoser behovet.
Vad det avser andra att-satsen i motionen så viktas upphandlingar där det passar och är affärsmässigt
lämpligt utifrån verksamhetens behov och då baserat på de grundläggande principerna. Kommunens
riktlinjer är förenliga med SKR:s råd och vägledningar.
I tredje att-satsen föreslås att upphandlingsmyndigheten och konkurrensverket ska bjudas in. Hylte
kommuns upphandlingsfunktion är medlemmar i SOI (Sveriges offentliga inköpare) som är en
nätverksförening för alla upphandlare i Sverige. En gång om året ses alla för att ta del av nyheter och
samverka kring alla frågor som är aktuella inom området. I länet har alla kommuner nätverk
tillsammans för att hantera gemensamma upphandlingar och samverka kring upphandlingsfrågor i
allmänhet. Vidare finns möjlighet att ha kontakt med både upphandlingsmyndigheten och SKR för
gratis rådgivning i enskilda frågor och denna möjlighet utnyttjas vid behov. Upphandlingsfunktionen
känner sig trygg med dessa nätverk för att hänga med i utvecklingen i upphandlingsfrågan. Men
kommer framöver ha med sig frågan om ytterligare utbildningsinsatser och utveckling av
upphandlingsfunktionen.
Kommunledningskontoret anser att motionen, med stöd av ovanstående, ska anses besvarad.
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Ekonomisk konsekvens av beslutet
Beslutet har ingen ekonomisk påverkan.

Beslutet skickas till
-

Lars Tingsmark
Tf Kommunchef

Jenny Hagesjö
Kanslichef
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