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Sala kommuns upphandlingsfunktion 

Inledning 

Kommunstyrelsen beslutade 2012-08-20, §167 att uppdra till kommunchefen att 
utreda möjligheterna till samverkan i lämplig form med andra kommuner f aktörer 
beträffande bia upphandling. 

Upphandling i Västmanland 

Det finns ingen samordnad upphandling i Västmanland. Visst samarbete finns mel
lan KAK-regionen och Örebro läns landsting i ett kommunalförbund. Kommunerna 
Avesta, Hedemora, Norberg och skinnskatteberg samarbetar genom en inköpscen
tral i Avesta kommun. 

Inköpscentral 

Med inköpscentral avses en upphandlande myndighet som ingår ramavtal om byg
gentreprenader, varor eller tjänster som är avsedda för andra upphandlande myn
digheter eller som medverkar vid en upphandling i egenskap av ombud åt flera 
upphandlande myndigheter. 

I de fall inköpscentralen agerar ombud är det de upphandlande myndigheterna som 
anlitat inköpscentralen som är ansvariga för att reglerna följs. 

Avesta kornmuns inköpscentral 

Inköpscentralen är organisatoriskt underställd kommunkansliet Inköpscentralen 
har fem anställda, en upphandlingschef, tre upphandlare och en upphandlingsassi
stent Upphandlingschefen kommer att sluta sin anställning. Vid en utökning behö
ver ytterligare upphandlare anställas. 

Inköpscentralen agerar enbart på uppdrag av beställarna. Det är alltså beställa
ren/beställarna som bestämmer om det ska göras en upphandling. 

De i samarbetet ingående kommunerna har i respektive kommunfullmäktigen beslu
tat om policys och riktlinjer. Policys och riktlinjer är desamma i respektive kommun. 
Enligt inköpscentralen är det svårt att samarbeta om man inte har likadana styrdo
kument 



jämförelse mellan inköpsjupphandlingspolicy, riktlinjer upphandling 

I en jämförelse mellan kommunernas policys och riktlinjer och Salas policy och rikt
linjer finns skillnader som påverkar Salas ambition i styrningen av upphandling. 
Hanteringen av beställda upphandlingar förutsätter att det hos beställande kommun 
finns kvar upphandlingskompetens, viss administration och engagemang i styrning
en av inköpscentralen på tjänstemannanivå 

Kostnadsjämförelse 

Fördelningen av inköpscentralens kostnader bygger på befolkningsandelen den 
första november. Salaskulle vid en samverkan stå för 32% av kostnaderna, lika stor 
andel som Avesta. l en jämförelse mellan Salas kostnader och inköpscentralens 
kostnader utökad med en upphandlare är differensen i sammanhanget marginell till 
fördel att behålla upphandlingsfunktionen i Sala. 

slutsats 

Med beaktande av ovanstående bör Sala behålla sin upphandlingsfunktion och inom 
ramen för denna utöka det externa samarbetet. 

Samarbete /utveckling i bibehållen organisation 

Kommunen fortsätter delta i upphandlingar annonserade av SKL Kommentus In
köpscentral. Möjlighet finns också att kommunen vid enskilda upphandlingar sam
arbetar med andra myndigheter. I vissa upphandlingar kan konsulthjälp bli aktuell. 

En viktig del i upphandlingsarbetet är uppföljning av träffade avtal och att analysera 
köptroheten. Detta arbete kommer fortsätta och intensifieras. I arbetet kommer 
även revisionsrapporten "Nämndernas upphandlingsverksamhet" att beaktas. 

Kontakter kommer att tas med kommunens bolag för att undersöka möjligheten till 
utökat samarbete. 
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