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Motion från Mikael Olsson (KD) gällande LOU,
Lagen om offentlig upphandling
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta föreslå kommunfullmäktige:
-

Att avslå motionen.

Sammanfattning av ärendet
Mikael Olsson (KD) har, för Kristdemokraterna i Hörby, inkommit
med en motion gällande lag (2016:1145) om offentlig upphandling,
LOU. Motionären ber kommunstyrelsens ordförande att tillsätta en
utredning för att svara på fem frågor i ämnet. I motionen ställs
följande frågor. Vilka ramavtal/upphandlingar kan Hörby kommun
utnyttja för att undvika att använda LOU? Hur ser nämndernas
rutiner för LOU ut? Har Hörby kommun någon ansvarig tjänsteman
vad gäller LOU? Vid hur många tillfällen användes LOU under
2018? Vid hur många projekt under 2018 användes
ramavtal/upphandling och vad var priset på dessa projekt? Ärendet
återremitterades av Kommunstyrelsen 2019-12-02 till
Kommunstyrelsens arbetsutskott för vidare beredning. De frågor
som förslagsställaren vill ha svar på besvaras i tjänsteskrivelsen.

Beskrivning av ärendet
Mikael Olsson (KD) har, för Kristdemokraterna i Hörby, inkommit
med en motion gällande lag (2016:1145) om offentlig upphandling,
LOU. Motionären ber kommunstyrelsens ordförande att tillsätta en
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utredning för att svara på fem frågor i ämnet. I motionen ställs
följande frågor. Vilka ramavtal/upphandlingar kan Hörby kommun
utnyttja för att undvika att använda LOU? Hur ser nämndernas
rutiner för LOU ut? Har Hörby kommun någon ansvarig tjänsteman
vad gäller LOU? Vid hur många tillfällen användes LOU under
2018? Vid hur många projekt under 2018 användes
ramavtal/upphandling och vad var priset på dessa projekt?
Ärendet återremitterades av Kommunstyrelsen 2019-12-02 till
Kommunstyrelsens arbetsutskott för vidare beredning.
De frågor som motionsställaren vill tillsätta en utredning för att
besvara presenteras nedan.
Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar hur en offentlig
myndighet ska hantera sina upphandlingar. Upphandlingar
definieras i lagen som åtgärder som vidtas i syfte för att anskaffa
varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av
kontrakt.
Vilka ramavtal/upphandlingar kan Hörby kommun utnyttja för att
undvika att använda LOU?
LOU föreskriver olika tröskelvärden för olika kategorier av inköp,
som styr vilka regler som ska tillämpas. Ibland kan
direktupphandlingar göras. Det betyder att den upphandlande
myndigheten, Hörby kommun, kan vända sig direkt till utvalda
leverantörer och begära in offert på det som ska köpas in. Ett enkelt
inköp i en butik bör ses som en direktupphandling, dock inte
konkurrensutsatt.
Sammanfattningsvis kan kommunen i princip inte undvika att
använda LOU, det är de tröskelvärden som fastslås i lagen som avgör
huruvida en direktupphandling kan göras eller inte.
Hur ser nämndernas rutiner för LOU ut?
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Varje nämnd har ansvar för sin egen kravställan, det vill säga vad
man behöver upphandla för att kunna bedriva sin verksamhet. Från
och med 2020 kommer rutiner hur nämnder/förvaltningar ska
hantera sina inköp tydliggöras. Dessa kommer att bli identiska för
hela kommunen.
Har Hörby kommun någon ansvarig tjänsteman vad gäller LOU?
Kommunen har sedan 1 januari 2020 ett avtal om inköpssamverkan
med Östra Göinge kommun. Alla avtal kommer att hanteras av
denna organisation, och avrop kan ske direkt av kommunerna och
deras verksamheter.
Vid hur många tillfällen användes LOU under 2018?
Det är en omöjlig fråga att besvara då alla inköp i hela kommunen på
ett eller annat sätt är kopplade till befintliga ramavtal, nya
ramavtalsupphandlingar eller direktupphandlingar.
Vid hur många projekt under 2018 användes ramavtal/upphandling
och vad var priset på dessa projekt?
Alla projekt som görs i kommunens regi omfattas av ramavtal eller
annan upphandling. I motionen har några särskilda projekt
efterfrågats. Dessa finns i bilaga till denna skrivelse. Dessa projekt
har en löptid på över ett år. Det innebär att de utfall och
prognosticerade utfall som beskrivs inte går att härleda till endast
2018.
Projektens löptid är som följer:
Lågehallarna: december 2016 – pågående
Stationssamhälle 2.0: oktober 2017 – pågående
Hälsans hus: augusti 2016 – september 2018
Skogsgläntans förskola: november 2016 – Pågående
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Investeringar som hanteras som projekt har egna projektkoder för att
kunna stämmas av mot investeringsbudgeten.
Om man vill se hur stort kassaflödet var från
investeringsverksamheten i kommunen under ett år hänvisas läsaren
till årsredovisningen för året i fråga.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Kommunledningsförvaltningen 2020-01-22
Tabell över kostnader och prognosticerade kostnader för fyra projekt
i kommunen
Beslut Kommunstyrelsen 2019-12-02 §292
Tjänsteskrivelse från Kommunledningsförvaltningen 2019-09-23
Motion från Mikael Olsson (KD)
Beslutet skickas till
Kopia av Fullmäktiges beslut skickas till:
Motionsställaren
Kommunledningsförvaltningen

Lena Mårtensson
Stenudd
Kommundirektör

