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§ 269
Svar på motion om att se över kravställningar vid
upphandlingar för att gynna lokala företag
(KSKF/2017:330)
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.

Reservation
Kim Fredriksson (SD) reserverar sig muntligt emot beslutet till förmån för
Sverigedemokraternas förslag.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 10
oktober 2017. Av skrivelsen framgår att Kim Fredriksson (SD) har den 25 april
2017 inkommit med en motion. Motionären föreslår att Eskilstuna kommun ser
över samtliga kravställningar vid kommande upphandlingar i syfte att gynna de
lokala företagen. Motionären hänvisar till att policybeslut och andra
inriktningsbeslut medför höga krav som gör att lokala producenter inte kan möta
anbudsförfrågan, vilket kan ses som missgynnande av dessa.

Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 27 april 2017 §, 140 beslutat
att motionen ska remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
I vilken mån de antagna besluten särskilt missgynnar lokala företag, är svårt att
bedöma. Dock har det uttalats kritik mot att kommunens många och ibland
motstridiga mål kan försvåra formulering av upphandling och för lokala
leverantörer att lämna anbud.
Kommunledningskontorets bedömning
Upphandlingslagstiftningen innebär att alla företag, lokala eller inte, ska ha samma
förutsättningar att lämna anbud. Kommunen får således inte gynna eller missgynna
någon leverantör. Vilket framgår av LOU (2016:1145);
”4 kap. Allmänna bestämmelser
Principer för offentlig upphandling
2 § En upphandling får inte … utformas i syfte att begränsa konkurrensen så att
vissa leverantörer gynnas eller missgynnas på ett otillbörligt sätt.”
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Upphandlingsenheten har fått direktiv att belysa frågan om kommunens
målkonflikter genom det pågående arbetet med produktgruppsstrategier samt i
Årsplan 2018. Med beaktande av upphandlingslagstiftningsramar kommer därför
en översyn att göras i syfte att underlätta för leverantörer att delta i kommunens
upphandlingar på lika villkor.
Kommunledningskontoret föreslår att motionen avslås.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag, innebärande
att motionen avslås.
Kim Fredriksson (SD) yrkar på följande, Sverigedemokraternas förslag:
Att Eskilstuna kommun ser över samtliga kravställningar vid kommande
upphandlingar för att underlätta för lokala företag.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:
 Jimmy Janssons (S) yrkande om att bifalla kommunledningskontorets förslag,
innebärande att motionen avslås.


Kim Fredrikssons (SD) yrkande om eget förslag, Sverigedemokraternas
förslag.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att han ställer de två
förslagen mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen
beslutat enligt Jimmy Janssons (S) yrkande, att bifalla kommunledningskontorets
förslag, innebärande att motionen avslås.
______
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§ 286
Svar på motion om att se över kravställningar vid
upphandlingar för att gynna lokala företag
(KSKF/2017:330)
Beslut
Ärendet bordlägges till kommunfullmäktiges sammanträde den 14 december 2017
på grund av tidsbrist.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 10
oktober 2017. Av skrivelsen framgår att Kim Fredriksson (SD) har den 25 april
2017 inkommit med en motion. Motionären föreslår att Eskilstuna kommun ser
över samtliga kravställningar vid kommande upphandlingar i syfte att gynna de
lokala företagen. Motionären hänvisar till att policybeslut och andra
inriktningsbeslut medför höga krav som gör att lokala producenter inte kan möta
anbudsförfrågan, vilket kan ses som missgynnande av dessa.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 27 april 2017 §, 140 beslutat att
motionen ska remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
I vilken mån de antagna besluten särskilt missgynnar lokala företag, är svårt att
bedöma. Dock har det uttalats kritik mot att kommunens många och ibland
motstridiga mål kan försvåra formulering av upphandling och för lokala
leverantörer att lämna anbud.
Kommunledningskontorets bedömning
Upphandlingslagstiftningen innebär att alla företag, lokala eller inte, ska ha samma
förutsättningar att lämna anbud. Kommunen får således inte gynna eller missgynna
någon leverantör. Vilket framgår av LOU (2016:1145);
”4 kap. Allmänna bestämmelser, Principer för offentlig upphandling, 2 § En
upphandling får inte … utformas i syfte att begränsa konkurrensen så att vissa
leverantörer gynnas eller missgynnas på ett otillbörligt sätt.”
Upphandlingsenheten har fått direktiv att belysa frågan om kommunens
målkonflikter genom det pågående arbetet med produktgruppsstrategier samt i
Årsplan 2018. Med beaktande av upphandlingslagstiftningsramar kommer därför
en översyn att göras i syfte att underlätta för leverantörer att delta i kommunens
upphandlingar på lika villkor.
Kommunledningskontoret föreslår att motionen avslås.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 7 november 2017, § 269, att
motionen avslås.
______

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Motion om att se över kravställningar vid upphandlingar för att
gynna lokala företag
Varje år upphandlar Eskilstuna kommun varor och tjänster för väldigt mycket pengar. Genom
olika antagna handlingsplaner, policydokument och andra inriktningsbeslut utformas
kravställningarna till vilka varor och tjänster som ska upphandlas. Två exempel på tydliga
krav som politiken i Eskilstuna har beslutat om är kravmärkta kök i skolan och mål om 50 %
ekologiska inköp av livsmedel inom kommunen. När dessa krav debatterades i
kommunfullmäktige pratade styrande partier sig riktigt varma över dessa och sa att de slog ett
slag för miljön. Dessa orimligt tuffa krav har vi sverigedemokrater varit kritiska mot. Detta
med anledning av att tjänstemännen som hanterar upphandlingarna flaggat för att de nämnda
målen kan leda till att lokala producenter slås ut vid anbudsförfarandet då de inte kan leverera
mängden ekologiskt producerat livsmedel till vinnande anbud.
Mot bakgrund av detta är det väldigt anmärkningsvärt att majoritetens företrädare stod som
stora frågetecken och beklagade sig när Skånemejeri vann upphandlingen och inte Arla som
har stor andel mjölkproducenter i Mälardalen. Det är beklagligt att majoritetens naivitet nu
lett till att mjölken istället för att köpas från närliggande producenter körs i dieseldrivna
lastbilar som spyr ut miljöfarliga avgaser hela vägen från Skåne.
Det är dags att släppa de storsinta visionerna om fina politiska mål som totalt saknar
verklighetsförankring och missgynnar lokala företag och klimatet. Samtliga politiska beslut
som fattas behöver i samråd med upphandlingsavdelningen ses över för att gynna de lokala
företagen i Eskilstuna eller mälardalsregionen.

Mot bakgrund av detta yrkar jag på följande:
-

Att Eskilstuna kommun ser över samtliga kravställningar vid kommande
upphandlingar i syfte att gynna de lokala företagen.

För Sverigedemokraterna Eskilstuna

Kim Fredriksson

Kommunstyrelsen
Kommunledningskontoret
Ekonomi och kvalitet
Gunnar Ekdahl, 016-710 52 61
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KSKF/2017:330

Kommunstyrelsen

Svar på motion om att se över kravställningar vid
upphandlingar för att gynna lokala företag
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.

Sammanfattning
Kim Fredriksson (SD) har den 25 april 2017 inkommit med en motion.
Motionären föreslår att Eskilstuna kommun ser över samtliga kravställningar vid
kommande upphandlingar i syfte att gynna de lokala företagen. Motionären
hänvisar till att policybeslut och andra inriktningsbeslut medför höga krav som gör
att lokala producenter inte kan möta anbudsförfrågan, vilket kan ses som
missgynnande av dessa.
I vilken mån de antagna besluten särskilt missgynnar lokala företag, är svårt att
bedöma. Dock har det uttalats kritik mot att kommunens många och ibland
motstridiga mål kan försvåra formulering av upphandling och för lokala
leverantörer att lämna anbud.

Ärendet
Upphandlingslagstiftningen innebär att alla företag, lokala eller inte, ska ha samma
förutsättningar att lämna anbud. Kommunen får således inte gynna eller missgynna
någon leverantör.
Vilket framgår av LOU (2016:1145);
”4 kap. Allmänna bestämmelser
Principer för offentlig upphandling
2 § En upphandling får inte ….. utformas i syfte att begränsa konkurrensen så att
vissa leverantörer gynnas eller missgynnas på ett otillbörligt sätt.”
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Upphandlingsenheten har fått direktiv att belysa frågan om kommunens
målkonflikter genom det pågående arbetet med produktgruppsstrategier samt i
Årsplan 2018. Med beaktande av upphandlingslagstiftningsramar kommer därför
en översyn att göras i syfte att underlätta för leverantörer att delta i kommunens
upphandlingar på lika villkor.
Kommunledningskontoret föreslår att motionen avslås.
KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Pär Eriksson
Kommundirektör

Tommy Malm
Ekonomidirektör
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§ 140
Motion om att se över kravställningar vid
upphandlingar för att gynna lokala företag
(KSKF/2017:330)
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Kim Fredriksson (SD) har den 25 april 2017 lämnat in en motion om att se över
kravställningar vid upphandlingar för att gynna lokala företag.
Motionären yrkar på följande:
 Att Eskilstuna kommun ser över samtliga kravställningar vid kommande
upphandlingar i syfte att gynna de lokala företagen.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

