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Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående ordning och reda i 

kommunens upphandlingar  

 
Varje år köper samlat den offentliga sektorn varor, tjänster och entreprenader för över 630 miljarder 

kronor. Täby kommun som har en mycket hög andel upphandlad verksamhet upphandlade 2017 varor, 

tjänster och konsulter för mycket stora summor. Här ryms alltifrån inköp av förbrukningsmaterial, 

måltidsupphandlingar, konsulttjänster och stora byggentreprenader. 

 

Offentlig upphandling omgärdas av detaljerade regler och lagar på både EU- och nationell nivå.  

En fungerande upphandlingsverksamhet kan förutom att tillse att kommunen och dess medborgare får 

god kvalitet i tjänster och varor minska skattefusket och även förbättra arbetsvillkor, konkurrens och 

kvalitet. Fusk inom upphandlad verksamhet bidrar till att villkoren på arbetsmarknaden dumpas och 

konkurrensen snedvrids på bekostnad av företagare som följer lagar och regler. Dessutom skapar det 

förutsättningar för att den internationella organiserade brottsligheten ska få fotfäste i landet. 

Upphandlingen ska och kan vara ett viktigt verktyg för att nå social, ekonomisk och ekologisk 

hållbarhet. Tidigare har vi Socialdemokrater motionerat om att Täby kommun bör införa Vita jobb 

modellen för att förbättra upphandlingarna av tjänster i kommunen.  

 

Kommunens egna upphandlingar och leverantörsavtal är ett betydelsefullt instrument i kommunens 

utveckling. Täby kommun har en upphandlingspolicy, antagen av kommunstyrelsen den 12 april 2010, 

som gäller för alla Täby kommuns kommunala verksamheter och avdelningar samt kommunala bolag.  

I Täby kommuns upphandlingspolicy beskrivs syftet med policyn samt riktlinjer: 

  

 ”- Att säkerställa att varor, tjänster och entreprenader köps med rätt kvalitet till lägsta kostnad och 

med minsta möjliga miljöpåverkan.   

-Att säkerställa att upphandling sker i enlighet med gällande lagstiftning Att tydliggöra och ge 

vägledning i upphandling.  

- Att långsiktigt medverka till en marknadssituation som präglas av hållbara och sunda affärer  

- Att underlätta för små och medelstora företag att lämna anbud till kommunen.” 

 

Sex år i rad har LO i Stockholms län kartlagt kommunernas arbete med och hantering av 

upphandlingar genom en enkät som kommunerna själva får fylla i. Enkäten blir till grund för en årlig 

rapport ” Upphandlingsindex Stockholms län 2017 En granskning av kommunernas rutiner för inköp 

och upphandling” som publiceras årligen. Det är 26 kommuner i Stockholms län. Enkäten 

adresserades till ansvarig för upphandling och 25 kommuner har svarat. Täby kommun är 2017 en av 

de svarande kommunerna.  

 

Sammanfattningsvis lyfts i rapporten fram att: 

Drygt tre av tio kommuner uppger att de har rutin för att hantera anbud som är väsentligt lägre än 

övriga vid upphandling. Sex av tio uppger att de har en metod för att kontrollera nystartade företag 

som lämnar anbud. Var tionde kommun uppger att de alltid ställer krav på kollektivavtal vid 

upphandling. Nära fyra av tio kommuner svarar dock att de ställer kollektivavtalsliknande villkor. När 

det handlar om att ställa krav på underleverantörer är bilden likartad.  Drygt sex av tio svarar att de 

inte bedömer att kommunen har tillräckliga resurser att genomföra tillfredsställande kontroller av att 

de företag som upphandlats följer lagar och förordningar. Detta pekar på att flera kommuner i länet bör 

prioritera sitt arbete med kontroll. 

 

 



 

   

 

Mot bakgrund av Täby kommuns upphandlingsverksamhet och Täby kommuns angivna svar i 

rapporten ” Upphandlingsindex Stockholms län 2017 En granskning av kommunernas rutiner för 

inköp och upphandling” ställer jag och önskar svar på följande frågor till kommunstyrelsens 

ordförande: 

 

 

- På frågan i enkäten: ”Vid offentliga upphandlingar, genomför kommunen kontroller av att 

underleverantörer till de företag som ska upphandlas följer lagar och förordningar?” så är 

svaret från Täby kommun: JA – kontroller genomförs av alla underleverantörer. På vilket vis 

kontrollerar Täby kommuns 100% av alla upphandlingars underleverantörer? 

 

- På frågan i enkäten: ”Kontrollerar er kommun regelbundet att de företag ni tecknat avtal med 

också följer dessa? ” är svaret från Täby kommun. ”Kontroller görs i de flesta fall.” Varför 

kontrolleras inte alltid att tecknade avtal följs? 

 

- I Täby kommuns upphandlingspolicy saknas skrivningar om kollektivavtal och 

kollektivavtalsliknande villkor. I ovan nämnda enkät svarar Täby kommun att krav på 

kollektivavtal ställs aldrig och krav på kollektivavtalsliknande villkor ställs i vissa fall. Hur 

arbetar då Täby kommun med att tillse att verka mot lönedumpning och för att vi ska ha 

schyssta villkor på den svenska arbetsmarknaden? 

 

- Hur anser kommunstyrelsens ordförande att Täby kommun följer sin egen 

upphandlingspolicy? Tex med avseende på ” Att långsiktigt medverka till en 

marknadssituation som präglas av hållbara och sunda affärer”? 
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