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Policy för upphandling i Österåkers kommun

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Fastställa och anta policy för upphandling i Österåkers kommun

Reservation

Ann-Christine Furustrand (S) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Sammanfattning

Ärendet innebär att gällande styrdokument för upphandling upphävs och
ersätts med ny policy för upphandling 1 Österåkers kommun. Den nya policyn

\

innebär 1 korthet förtydligande av avtalsuppföljning, ansvar och roller.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2021-03-16.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2021-03-10, § 3:19.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förvaltnings

beslutsförslag innebärande att fastställa och anta policy för upphandling 1

Österåkers kommun

Ann-Christine Furusttand (S), Att efter att ha läst förslaget till ny policy för

upphandling 1 Österåkers kommun så anser v1 att det bör stå mer tydliga

riktlinjer angående hur en upphandling bör hanteras. Det finns tyvärr alltför

många exempel på när upphandlade företag inte sköter sig i sitt åtagande Vilket

drabbar dels kommunerna ekonomiskt, dels att anställda får alltför dåliga

arbetsvillkor. Vi yrkar därför på att följande punkter tas med i policyn för

upphandling:
* Att Villkor ställs i enlighet med kollektivavtal för respektive bransch
* Att det ställs krav på god arbetsmiljö.
* Att det ställs kvalitetskxiterier vid upphandling, ex i hemtjänsten att det finns

en tillräcklig personaltäthet, att inte för många olika personer tar hand om
samma brukare och att personal ska ha adekvat utbildning.
* Att det finns rutiner för att kontrollera onormalt låga anbud.
* Att det finns rutiner för att kontrollera nystartade företag.

Forts.
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* Att tillräckliga resurser ges för att kontrollera att upphandlade företag följer

de överenskomna villkoren och att dessa sker löpande.
* Att kommunen får göra oannonserade kontroller av upphandlade aktörer.
* Att kommunen har rätt att häva ingångna avtal när överenskommelser inte

_

efterlevs.

Michaela Fletcher (M) yrkar avslag på Ann-Christine Furustrands (S) yrkande.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletcher

(M) yrkande eller enligt Ann-Christine Furustrands (S) yrkande och inner att

Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande.

Omröstning

Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Michaela Fletchers (M)
yrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej.

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 10 ja-röster, 3 nej-

röster och Tavstår.

Expedieras

Upphandlingsenheten

Akt
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Omröstningsüsta

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 20l9 - 2022)
'

KS 202I-03-22, § 3:28

Patti Ledamöter Tjänstgörande Ersättare J

M Johan Boström X X

M Hampe Klein

I

X X

M Christina Funhammar
\

X X

L Mathias Lindow, 1:e Vice ordf. - Björn P.
\

X

L Ritva Elg X X

C Anne-Li Hilbert X X

KD Arne Ekstrand X X

8 Ann-Christine Fuxustrand, 2:e vice ordf. X
8 Mats Larsson X
RP Roger Johansson X X

SD Anders Borelid X X

V .Francisco Contraras X
MP Michael Solander X
M Mchaela Fletcher, ordförande X X

Ersättare

M Conny Söderström -

M Kenneth thtcrsttöm
' X

M Richard Orgård X
C Björn Pålhammar X
KD Mikael Ottosson X
S Daniel Lundin X
RP Hans Hellberg X
V Erik Dagoberto Lagos -

Resultat 10
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