Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige

§ 76

2017-03-28

Kvalitetsupphandlingar med det lokala näringslivet
i fokus, svar på motion (M)

Dnr KS 2015-1119
Ärende
Christian Gustavsson (M) föreslår i en motion den 21 december 2015
kommunfullmäktige besluta att:
- Samtliga nämnder får i uppdrag att se över sina upphandlingsförfaranden för
att säkerställa att lokala företag och organisationer inte missgynnas eller
diskrimineras av upphandlingskriterier.
- Samtliga nämnder får i uppdrag att se över sina upphandlingsförfaranden och
vidta åtgärder för att låta kvalitet väga tyngre vid bedömning av anbud.
- Kommunledningskontoret får i uppdrag att stödja nämnder att genomföra
innovationsupphandlingar.
Kommunledningskontoret redogör sammanfattningsvis för följande gällande
det första förslaget om diskriminering av lokala företag: I och med de nya
styrdokumenten (policy och riktlinjer) på upphandlingsområdet ska respektive
nämnd redan ta hänsyn till att skapa tillräckligt attraktiva upphandlingar som
såväl stora som små företag vill och kan lämna anbud i, och därmed ej
diskriminera några företag.
Gällande andra förslaget om kvalitet i bedömning av anbud: I och med de nya
styrdokumenten (policy och riktlinjer) på upphandlingsområdet ska kvalitet
redan vara en viktig faktor vid upphandling av anbud genom att hänsyn ska tas
till livscykelkostnad. Dock ska betonas att även uppföljning av kvalitetskraven
måste ske.
Med anledning av ovanstående föreslår kommunledningskontoret därför att
motionen besvaras.
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Gällande tredje förslaget om stöd att genomföra innovationsupphandlingar
arbetar kommunledningskontoret med ett förslag på hur ett stöd till nämnderna
kan utformas för att de ska kunna genomföra innovationsupphandlingar.
Kommunledningskontoret föreslår därför att förslaget om stöd till nämnderna
att genomföra innovationsupphandlingar bifalls.
Kommunstyrelsens beslut den 14 mars 2017, § 105
1. Kommunledningskontorets förslag tillstyrks.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut den 14 mars 2017,
§ 105
1. Motionens första och andra del besvaras med hänvisning till att förslagen
gällande lokala företag och kvalitet regleras i befintliga styrdokument och
därmed ligger uppdraget på respektive nämnd.
2. Motionens tredje förslag, om innovationsupphandlingar bifalls.
3. Kommunledningskontoret får i uppdrag att senast i januari 2018
återkomma med ett förslag till kommunstyrelsen om hur stödet till nämnderna
för att genomföra innovationsupphandlingar kan utformas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-02-16
Motion
Upphandlings- och inköpspolicy KS 2016-324
Upphandlings- och inköpsriktlinjer KS 2016-325
Rutiner för inköp och upphandling i Linköpings kommun KS 2017-79
Yrkanden
Christian Gustavsson (M) och Kristina Edlund (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionens första och andra del besvaras med hänvisning till att
förslagen gällande lokala företag och kvalitet regleras i befintliga
styrdokument och därmed ligger uppdraget på respektive nämnd.
2. Motionens tredje förslag, om innovationsupphandlingar bifalls.
3. Kommunledningskontoret får i uppdrag att senast i januari 2018
återkomma med ett förslag till kommunstyrelsen om hur stödet till
nämnderna för att genomföra innovationsupphandlingar kan
utformas.
__________
Beslutet skickas till:
Motionären
Daniel Czitrom
Kommunstyrelsens diarium (uppdrag)
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