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Svar på motion nr. 3/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Vid 
upphandling ska samhällsnytta och medborgarnytta påvisas 

Sammanfattning 
Ann-Christine Furustrand (S) hat i en motion väckt i Kommunfullmäktige 2014-02-03 § 1:13, 
föreslagit att inför beslut om upphandling skall samhällsnytta och medborgarnytta påvisas. Om 
samhällsnytta och/eller medborgarnytta ej kan påvisas så skall ingen upphandling utföras. 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 

Motionen anses besvarad med hänvisning till den av Kommunfullmäktige antagna Policy för 
upphandling i Österåkers kommun, 2014-12-15, KF § 9:6, av vilken det bl. a. framgår att vid 
anskaffning av varor, tjänster och entreprenader inom Österåkers kommun ska verksamhetens 
behov vara styrande för kommunens inköp och upphandlingar, vilka ska genomföras på så sätt att 
varor, tjänster och entreprenader anskaffas enligt efterfrågad kvalitet och till en kostnad som 
långsiktigt är mest ekonomiskt fördelaktigt för kommunen. 

Bakgrund 
I motion väckt i Kommunfullmäktige 2014-02-03 § 1:13, framgår följande: 
"All verksamhet som drivs på uppdrag av Österåkers kommun skall hålla en hög kvalitet, bidra till 
att uppfylla Österåkers kommun satta mål, ha en tydlig samhällsnytta och resultera i att det blir 
billigare och ger en högre kvalitet för medborgaren. Ingen verksamhet som inte tydligt kan påvisa 
sådan nytta skall läggas ut på entreprenad.". 

Förvaltningens slutsatser 
Kommunstyrelsens kontor gör bedömningen att den av Kommunfullmäktige antagna Policy för 
upphandling i Österåkers kommun, 2014-12-15, KF § 9:6, vid sidan av gällande lagstiftning inom 
upphandlingsområdet, utgör ett styrande dokument vars syfte är att säkerställa att kommunen vid 
varje upphandling av varor och tjänster och entreprenader sker enligt gällande lagar, till bästa 
hushållning med kommunala medel samt bidrar till en hållbar utveckling. Policyn reglerar vidare att 
inköp och upphandlingar ska genomföras på så sätt att varor, tjänster och entreprenader anskaffas 
enligt efterfrågad kvalitet och till en kostnad som långsiktigt at: mest ekonomiskt fördelaktigt för 
kommunen och dess invånare. Den analvs av samhällsnytta uch medborgarnytta, som motionären 

> varför någon ytterligare reglering ej är 
nödvändig. / fl 
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Policy för upphandling 

Inledning och syfte 
Denna policy för upphandling är ett styrande dokument vars syfte är att säkerställa att 
kommunens anskaffning av varor, tjänster och entreprenader sker enligt gällande lagar, till 
bästa hushållning med kommunala medel samt bidrar till en hållbar utveckling. 
Anskaffning innebär förutom köp även andra betalningsmodeller som exempelvis leasing 
och hyra. 

Österåkers kommuns upphandlingar styrs av lagen om offentlig upphandling, LOU, samt 
i tillämpliga fall av lag om upphandling, LUF, med därtill hörande ändringar. För tjänster 
inom hälsovård och sociala tjänster gäller som alternativ lag om valfrihetssystern, LOV, 
när så beslutas, varvid denna policy ska beaktas i tillämpliga delar. 

» Utgångspunkter för upphandlingsverksamheten 
Vid anskaffning av varor, tjänster och entreprenader inom Österåkers kommun ska 
verksamhetens behov vara styrande för kommunens inköp och upphandlingar. 
Inköp och upphandlingar ska genomföras på så sätt att varor, tjänster och entreprenader 
anskaffas enligt efterfrågad kvalitet och till en kostnad som långsiktigt är mest: ekonomiskt 
fördelaktigt för kommunen. 

Förhållningssätt 
Österåkers kornmun ska i alla inköps- och upphandling:;--;!(nationer agera affärsmässigt, 
objektivt och på ett affärsetiskt riktigt sätt. All upphandling ska utnyttja de 
konkurrensmöjligheter som finns. Vid upphandling ska hänsyn tas till kommunens övriga 
policyer. 

* Ruriner 
I Ipphandlifigar ska ske enligt fastställda rutiner, se Tillämpningsanvisningar ull policyn för 
upphandling. Förfrågningsunderlag ska utformas på ett sådant sätt att även små och 
medels tota företag har möjlighel alt konkurrera i upphandlingar när så är möjligt. Där så 
är lämpligt kan sociala- och miljömässiga krav ställas i upphandlingen. 

,0 Samordnad upphandling-
Upphandlingar kan där så är lämpligt genomföras i samverkan med närliggande 
kommuner för att nå skalfördelar och minska det adrrunistradva arbetet. 

'» Avrop från externa ramavtal 
Vid behov och där så är lämpligt kan avrop ske från externa ramavtal exempelvis från 
SKL, kammarkollegiet etc. 

* Avtalstrohet 
Inköp ska alltid ske från befintliga avtal. Upphandlingsenheten ska mäta förvaltningarnas 
avtalstrohet samt arbeta för att alltid ha en hög avtalstrohet. 
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