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Till Öckerö Kommun 

Kommunalrådet Jan Utbult 

1:e vice ordförande i kommunstyrelsen Jennie Wernäng 

2:e vice ordförande i kommunstyrelsen Maria Brauer 

Kommundirektören Rickard Vidlund 

Ekonomichefen Oskar Nilsson 

 

Ärende: Tillämpningen av Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) i Öckerö Kommun 

 

Öckerö Företagarförening vill med denna skrivelse uppmana Öckerö Kommun till en ökad 
förståelse avseende Företagares villkor i en liten Kommun, samt föreslå ett antal 
förändringar i Öckerö Kommuns Upphandlingspolicy i enlighet med LOU. 

 

Bakgrunden till vår begäran är den nyligen avslutade upphandlingen av Julgåva till Öckerö 
Kommuns anställda, samt uppmärksammade oklarheter kring hur upphandlingar skall 
genomföras och brister i Kommunens befintliga Upphandlingspolicy från 2014-09-18. 

Upphandling av Julgåva presentkort 0140/21 

Upphandlingen av årets Julgåva genomfördes elektroniskt via verktyget Tendsign. 36 Företag blev 
inbjudna och svar inkom från 2 av 36 tillfrågade. Vi ifrågasätter upphandlingsprocessen i relation till 
Upphandlingspolicyn. 

1. Vid upphandlingen introducerades ett elektroniskt hjälpmedel som var tvingande för 
anbudsgivning. Detta har inte ”underlättat för små och medelstora företag” enl Policyn. 
Policyn beskriver inte att ett elektroniskt verktyg skall användas.  

2. Den totala inköpssumman understiger maxbeloppet vid direktupphandling (617 000) med 
konsekvensen att processen inte ”präglas av effektivitet och kompetens”. 

3. Ett flertal krav i upphandlingsdokumentet är inte relevanta för upphandlingen och strider 
mot policyn ”ställa relevanta krav, vara tydliga, behandla anbudsgivare lika”. 

4. Avsändare av upphandlingsdokumentet var Tendsign – inte Öckerö Kommun, vilket inneburit 
att mailet i vissa fall hamnat som ”spam” eller inte uppfattats som en upphandling från 
Öckerö Kommun. 

Förslag till åtgärder inför kommande upphandlingar 

1. Inför varje upphandling bör ett email skickas till inbjudna företag från Öckerö Kommun där det 
informeras om upphandlingen och hur processen ser ut. 

2. I samband med Upphandlingen bör inbjudna företag bjudas in till en informationsträff samt en 
kort utbildning i det elektroniska verktyg som Kommunen har valt. Öckerö Företag erbjuder sig 
att delta som oberoende part vid behov. 

Behov av uppdatering till nuvarande Upphandlingspolicy 

Öckerö Företag anser att det finns ett behov att uppdatera befintlig Upphandlingspolicy med 
följande skrivningar. 
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1. Upphandling och inköp i Öckerö Kommun baseras på en helhetssyn med utgångspunkt från 
Kommuninvånarnas gemensamma bästa. 

2. Digitalt upphandlingsverktyg kan användas vid upphandling med krav på email 
kommunikation/information till inbjudna företag. Standardiserade mallar ska i möjligaste mån 
användas för att säkerställa kvaliteten på anbudsförfrågan, det skapar en trygghet och enkelhet 
för leverantören genom ökad igenkänning. 

3. Kommunen ska sträva efter att skapa förutsättning för små och medelstora företags medverkan i 
upphandling. I samma syfte ska kommunen pröva att dela upp kontraktet i mindre delar och 
beakta effekterna av samverkan med inköpscentraler och/eller andra upphandlande 
myndigheter/enheter. 

4. Med hjälp av tidig dialog kan vi öka leverantörers förståelse för kommunens behov och vår egen 
kunskap om vilka lösningar som marknaden kan erbjuda. Detta hjälper oss i utformandet av 
kravställningen. 

5. Kommunen ska sträva efter att det som köps in blir ekonomiskt fördelaktigt ur ett 
totalkostnadsperspektiv, dvs utöver anskaffningsvärdet skall eventuella resor med bil och 
personalkostnader samt även kostnaden för hantering och användandet av varan eller tjänsten 
inkluderas. 

 

Hälsningar  

 

Styrelsen i Öckerö Företag 

gm  

Gunnar Ström 

 

 

 

 


