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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: Upphandling av Konferenstjänster för Öckerö Kommun. 

Öckerö Företagarförening vill med denna skrivelse uppmana Öckerö Kommun Pll en ökad 
förståelse avseende Företagares villkor i en liten Kommun.   

Bakgrunden Pll vår begäran är den nyligen avslutade upphandlingen av Konferenstjänster 
etc. 

Av Göteborgs Stad hemsida framgår: hVps://avtalsnyheter.goteborg.se/2021/12/03/nyV-
ramavtal-for-bokningstjanst-for-konferenser/ 

AV ramavtal har tecknats med Svenska Möten som omfaVar: 

”Vad ingår i ramavtalet?
Ramavtalet omfaVar eV heltäckande koncept för bokning av externa konferensanläggningar 
för stadens möten i form av en bokningstjänst. 

Leverantören ska kunna erbjuda bokning av följande typer av konferenser och Pllhörande 
akPviteter: 

• Flerdagarskonferens (med eller utan övernaVning, förtäring, konferenslokaler och 
Pllhörande utrustning) 

•Dagkonferens (inkluderar förtäring, konferenslokaler och Pllhörande utrustning) 

• Enbart lokal med Pllhörande utrustning 

•Digitala konferenser 

• Julbord 

Vilka beställer från ramavtalet? 

Bl a 

•Öckerö kommun inklusive bolag 

•Öckerö FasPghets AB 

•Öckerö Rederi AB” 
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Vi har inte lyckats få Pllgång Pll själva avtalet, så en första fråga är: 

Vad ingår enligt Öckerö Kommun i avtalet: 

- Samtliga externa Konferenser? 

o Kan lokala företag for`arande arrangera Kommunala Konferenser/möten? 

- Samtliga Julbord? 

o Kan lokala företag for`arande arrangera Julbord Pll Kommunens 
förvaltningar? 

  Frågeställningar Cll Öckerö Kommun med anledning av upphandlingen 

EV flertal Kommuner som ingår i Göteborg regionens upphandling har avståV från aV delta i 
upphandlingen av Konferenstjänster men inte Öckerö Kommun.  

Vilken är anledningen? 

Från Kommunala tjänstemän har det framställts som aV deVa är en möjlighet för lokala 
företagare aV ansluta sig Pll Svenska Möten och därmed få Kommunala konferenser på sina 
anläggningar. Enligt uppgib är anslutningsavgiben ca 75 000 sek och däreber en årlig avgib 
på ca 50 000 sek. Därutöver ställer Svenska Möten krav på ”Svanen märkning” ca 20 000 sek, 
samt en årlig omsäVningsavgib.  För samtliga potenPella företag i Öckerö Kommun som kan 
leverera Konferenstjänster och Julbord innebär deVa en omfaVande avgib. 

Har anslutningsavgiben tagits in i bedömningen före avtalstecknandet? 

I samband med upphandlingen av Julgåva svarade Öckerö Kommun i en skrivelse från 
2022-02-09, 

 ” Vi vill börja med aV tacka för era synpunkter i samband med upphandlingen av julgåva Pll anställda 
i Öckerö kommun! Öckerö kommun arbetar konPnuerligt med aV utveckla upphandlings- och 
inköpsarbetet. Som en del av det vill vi vara med och bidra Pll aV främja det lokala näringslivet när så 
är möjligt enligt gällande lagsPbning. En vikPg del i deVa är aV förbäVra dialogen med företagen i 
kommunen och vi vill med deVa brev bjuda in Pll en fortsaV kommunikaPon och dialog..” 

Hur främjas det lokala näringslivet av denna upphandling? 

Eber KommunfullmäkPges beslut om målsäVning av 900 nya jobb i Kommunen, hur bidrar 
denna upphandling? 

Hälsningar  

Styrelsen i Öckerö Företag 

gm  

Gunnar Ström 
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