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Sammanfattning

I motion nr 25 /2020 väckt i Kommunfullmäktige 2020-12-04, § 8: 14 föreslår

motionären att alla upphandlingar inom Österåkers kommun som (överstiger

ett belopp av 'l()0tkr ska göras av oberoende professionella upphandlare med
hjälp av kommunens tjänstemän. Denna tjänst föreslås köpas in av kommunen.
Upphandlingen ska sedan presenteras i berörda nämnd där sedan beslut tas.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå

Kommunfullmäktige besluta

Anse motion nr 25 /2020 besvarad med hänvisning till att inga ytterligare

åtgärder behöver vidtas då tillräckligt god upphandlingskompctens ñnns inom
upphandling och inköpscnhctcn och att en rättssäker upphandlingsproccss

därmed kan säkerställas.

Bakgrund

Bakgrund till motionen är att motionären menar att en bra upphandling som
gynnar båda parter inte alltid är helt lätta och risken för fel och onödiga

kostnader för kommunen kan uppstå. Vissa upphandlingar löper även under

flera år och kan vara svåra att komma ur.

Förvaltningens slutsatser

När en upphandlandc myndighet inom offentlig sektor ska genomföra en

upphandling och sedermera ett inköp måste de följa vissa bestämmelser för att

på bästa sätt ta tillvara konkurrensen på marknaden och hushålla med
skattemcdlen. Utöver lagstiftningen finns grundläggande principer till stöd vid

genomförandet av en upphandlingsproccss som bl.a. bygger på objektivitet och
transparens.
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Upphandüngslagsdftningen är en procedurlagstiftning. Det innebär att reglerna

anger hur de upphandlandc organisationernas inköp ska gå till och ger lite

utrymme för flexibilitet. För upphandlingar över '100 000 kronor föreligger en

dokumentationsplikt vilket i praktiken innebär att varje upphandling över

100 000 kronor ska gå att härleda till en dokumentation och en transparens

inför det beslut som den upphandlandc myndigheten har fattat om tilldelning

av leverantör. Detta för att säkerställa att valet av leverantör baseras på en
affärsmässig grund och att tilldelning sker till den leverantör som erbjuder den
bästa varan eller tjänsten till de bästa villkoren.

Österåkers kommuns upphandling- och inköpsenhet har säkerställt att såväl

upphandlingsteknisk samt upphandlingsjuridisk kompetens ñnns inom
enheten. På så vis kan kommunen på ett effektivt samt rättssäkcrt sätt

genomföra upphandlingar i enlighet med gällande lagar och praxis.

I Österåkers kommun har inköp och upphandlingsenheten ett wärfunkrioncllt

samarbete med olika enhctcr/ förvaltningar för att på så vis säkerställa att de

krav som ställs ska tillgodose det behov som ñnns. Enheten arbetar också

initialt med marknadsdialog i form av request for information, RFI, och
leverantörsdialcg inför genomförandet av en upphandling för att bättre kunna
möta den utveckling som sker på marknaden inför genomförandet av en

upphandling.

Lipphandlings- Och inköpsenhctcn har fått till uppgift att centraliscra ansvaret

för kommunens direktupphandlingsproccss, ansvaret har tidigare legat ute på

verksamheterna, för att på så Vis säkerställa en rättssäkcr och effektiv hantering

av kommunens direktupphandlingar.

Detta innebär i praktiken att alla upphandlingar över 100 000 kronor kommer
att genomföras av upphandlare anställda på upphandlings- och inköpsenhctcn.

Upphandlings- och inköpscnhctcn anser med anledning av det ovan angivna

att det inte är nödvändigt att anlita sådan konsulthjälp som motionären

föreslår, då kompetens redan ñnns inom enheten. Ett sådant beslut skulle leda

till en Ökad kostnad för kommunen och inte per automatik en högre kvalité.

Motionärcns förslag att beslut avseende upphandling ska tas i nämnd skulle

leda till att en Ökad administrativ hantering för kommunen samt en märkbar
påverkan av tidsåtgången kopplat till genomförandet av ett inköp.

Gällande den risk som motionären belyser i motionen vad gäller avtal som
löper över flera år samt svårigheten att komma ur avtalen, har förvaltningen

följande att anföra. Den problematik som motionären redogör för är av

avtalsrättslig karaktär. Österåkers kommun tillämpar i regel en skrivelse i

avtalsvillkorcn om uppsägning och möjlighet till hävning av kontrakt varför

förvaltningen inte anser detta vara ett problem.

Med detta svar anses denna motion vara besvarad utan att tillägg om Vidare

utredning eller handläggningsplan behöver vidtas.
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