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Motion om upphandling av varor och tjänster –
förslag till svar
Dnr 2018/51‐109
Harald Hjalmarsson (M) och Erik Torbrand (M) har 31 januari 2018 lämnat in en motion
om upphandling av varor och tjänster. Motionärerna yrkar att de kommunala bolagens
ägardirektiv ska förtydligas så att det framgår att köp av varor och tjänster mellan de
kommunala bolagen ska upphandlas. Och att kommunen rutinmässigt bjuder in till
informationsträffar om offentlig upphandling och aktuella upphandlingar.
Kommunstyrelsens förvaltning skriver föreslår i sitt yttrande 22 oktober 2018 att bifalla
motionen vad gäller information till företag om offentlig upphandling. Vidare skriver
förvaltningen att en eventuell ändring av ägardirektiven hanteras i samband med
kommande ordinarie översyn av ägardirektiven.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen i den del som avser information till företag om offentlig
upphandling,
att frågan om en eventuell ändring i ägardirektiven hanteras i samband med kommande
ordinarie översyn av ägardirektiven, samt
att motionen om upphandling av varor och tjänster därmed anses besvarad.

Yrkande
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen
bifallit yrkandet.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen i den del som avser information till företag om offentlig
upphandling,
att frågan om en eventuell ändring i ägardirektiven hanteras i samband med kommande
ordinarie översyn av ägardirektiven, samt
att motionen om upphandling av varor och tjänster därmed anses besvarad.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 22 oktober 2018
Harald Hjalmarsson (M) och Erik Torbrands (M) motion 31 januari 2018
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Motion om upphandling av varor och tjänster –
förslag till svar
Harald Hjalmarsson (M) och Erik Torbrand (M) har för den moderata fullmäktigegruppen
31 januari 2018 inkommit med en motion om upphandling av varor och tjänster.
Motionärerna pekar på att ingen offentlig upphandling görs vid köp mellan de kommunala
bolagen inom kommunkoncernen och att man därför inte kan veta om bästa kvalitet och
pris gäller. Det finns också risk att privata företag i kommunen diskrimineras.
Motionärerna yrkar att kommunfullmäktige förtydligar ägardirektiven så att det framgår
att köpta varor och tjänster ska upphandlas och att detta även gäller köp av varor och
tjänster mellan de kommunala bolagen. Motionärerna föreslår vidare att kommunen
rutinmässigt bjuder in företagen till informationsträffar där de får veta hur en offentlig
upphandling fungerar och veta om vilka upphandlingar som är aktuella.

Beredning av ärendet
Under hösten 2018, i samband med detaljbudgetarbetet, kommer den årliga översynen av
ägardirektiven att göras. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att frågeställningen kring
ett eventuellt förtydligande av ägardirektiven tas upp i samband med ordinarie översyn av
ägardirektiven.
I Policy för kommunal säljverksamhet som fastställdes av KF 2018-06-18, § 125 åtar sig
Västerviks kommun och bolagen att årligen föra dialog med representanter för det lokala
näringslivet. När det gäller informationsinsatser kring hur offentlig upphandling fungerar
så görs det idag, men i begränsad omfattning. Personal från Inköpscentralen har till
exempel deltagit i träffar med det lokala näringslivet för att tala om offentlig upphandling.
Inköpscentralen är positiv till att komma och informera på företagarträffar, men även att
bjuda in till egna träffar. När den nya företagslotsen är på plats borde det underlätta
dialogen med det lokala näringslivet.

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen i den del som avser information till företag om offentlig upphandling,
att frågan om en eventuell ändring i ägardirektiven hanteras i samband med kommande
ordinarie översyn av ägardirektiven, samt
att motionen om upphandling av varor och tjänster därmed anses besvarad.
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