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Sammanfattning
Ledamoten Gunilla Bhur och ersättaren Eshag Najmeddin, båda (v), har i en skrivelse av den 24 januari 2008 om egenregianbud vid upphandling och konkurrensutsättning föreslagit att förvaltningen ges två uppdrag. Förvaltningen fick vid
nämndens sammanträde samma dag i uppdrag att bereda skrivelsen. Det första
föreslagna uppdraget omfattar ”att redovisa om några sakskäl talar mot att egenregianbud utarbetas vid upphandling”. Det andra föreslagna uppdraget omfattar ”att
under upphandlingsprocessen inom aktivitetsplanen 2008 inkludera egenregianbud”. Förvaltningen redovisar i sitt svar hur förvaltningens upphandlingsprocess
vid egenregianbud bereds utifrån stadens anvisningar för egenregianbud samt den
av nämnden antagna aktivitetsplanen. Förvaltningen anser att egenregianbud i
princip inte ska lämnas vid upphandlingar. Emellertid anser förvaltningen att undantag bör göras när det finns stor risk att endast enstaka anbud kan komma att
lämnas. Syftet är härvidlag att främja en konkurrens som förväntas bidra till det
ekonomiska och kvalitetsmässiga utfallet av konkurrensutsättningen.

Bilaga
1. Skrivelse från Gunilla Bhur och Eshag Najmeddin, båda (v), inlämnad 200801-24
2. Anvisningar för egenregianbud, SLK, Förnyelseavdelningen 2007-04-02
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Skrivelsen
Gunilla Bhur och Eshag Najmeddin (båda v) har till nämnden den 24 januari 2008
inkommit med en skrivelse som handlar om konkurrensutsättning i stadens upphandlingsprocess (bilaga 1). I skrivelsen anförs sammanfattningsvis att om en
verksamhet ska konkurrensutsättas är det ”viktigt att processen inkluderar ett
egenregianbud så att personal vid berörda verksamhet ges möjlighet att konkurrera
vid upphandling. Annars får inte nämnden och dess upphandlingsgrupp ett tillräckligt brett underlag för en bedömning av om det är ekonomiskt och kvalitetsmässigt
sett riktigt eller inte att lägga ut en verksamhet på entreprenad.” Mot denna bakgrund önskar skribenterna att förvaltningen ges i uppdrag :
att redovisa om några sakskäl talar mot att egenregianbud utarbetas vid
upphandling
att under upphandlingsprocessen inom aktivitetsplanen 2008 inkludera
egenregianbud.
Förvaltningen fick vid nämndens sammanträde den 24 januari 2008 i uppdrag att
bereda skrivelsen.
Förvaltningens synpunkter
Inom staden har stadsledningskontoret utfärdat anvisningar till stadens nämnder
vid beslut om att delta med egenregianbud eller inte samt att ge vägledning till
dem som skall utforma ett sådant anbud (bilaga 2). Nämnden bör ställa sig frågan
om de mål som förväntas uppnås genom upphandlingen nås bättre genom att egenregianbud läggs. Underlaget för nämndens bedömning dokumenteras i tjänsteutlåtandet som ligger till grund för beslutet om upphandling.
Förvaltningens aktivitetsplan, som utgör bilaga till verksamhetsplanen, omfattar
en förteckning på de verksamhetsupphandlingar i konkurrens som förvaltningen
bedömer är möjliga att genomföra under kommande år. I aktivitetsplanen anförs
följande beträffande egenregianbud: ”Förvaltningen kommer vid varje enskild
upphandling att föreslå om egenregianbud från förvaltningen ska lämnas eller ej.
Då nämnden uppdrar till förvaltningen att lämna egenregianbud kommer extern
och/eller intern konsult att anlitas för att säkerställa att jäv ej föreligger.”
Kommunfullmäktige har beslutat att all verksamhet som inte är myndighetsutövning och strategiska ledningsfunktioner ska upphandlas i konkurrens eller erbjudas
genom valfrihetssystem. Om förvaltningen lämnar ett egenregianbud vid en upphandling och detta anbud antas, avbryts formellt upphandlingen och en s.k. intraprenad inrättas. Härigenom har inte en upphandling i egentlig mening genomförts.
Mot denna bakgrund bedömer förvaltningen att egenregianbud i princip inte ska
lämnas vid upphandlingar. Emellertid anser förvaltningen att undantag bör göras
när det finns stor risk att endast enstaka anbud kan komma att lämnas. Syftet är
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härvidlag att främja en konkurrens som förväntas bidra till det ekonomiska och
kvalitetsmässiga utfallet av konkurrensutsättningen.
__________________

