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Antagna av kommunfullmäktige 2004-04-14, § 30
1§
Dessa bestämmelser reglerar hur kommunen skall arbeta då verksamhet konkurrensutsätts.
2§
Kommunens verksamheter kan vara föremål för anbudsupphandling. Omfattningen bedöms
av den nämnd som ansvarar för respektive verksamhet, om inte kommunfullmäktige har bestämt annat.
Egenregiverksamheten bör normalt beredas tillfälle att inkomma med erbjudande att utföra
den tjänst som blir föremål för anbudsupphandling.
3§
Då en nämnd infordrar anbud skall frågan om anbudsgivarens övertagande av personal, lokaler, inventarier o dyl beaktas.
Hänsyn skall också tas till små och medelstora företags möjligheter att lämna anbud.
En förutsättning härför är att förfarandet inte strider mot lagen (1992:1528) om offentlig upphandling eller lagen om ingripande mot otillbörligt beteende avseende offentlig upphandling
(1994:615) eller annan författning.
4§
Bestämmelser om jäv för förtroendevald eller anställd hos kommunen finns i 6 kap 24-27§§
kommunallagen.
Bestämmelser om jäv för personalföreträdare i ärenden som avser beställning eller upphandling av varor och tjänster, finns i 7 kap 10§ p 6 kommunallagen.
Utöver vad som kan anses följa av dessa bestämmelser bör den som medverkat vid utformningen av ett internt erbjudande, eller som har anknytning till ett kommunalt företag som
lämnar anbud i en upphandling, inte delta i handläggningen av upphandlingsärendet. Den som
deltar i beredningen av ett upphandlingsärende bör heller inte förfara så att förtroendet för
hans eller hennes opartiskhet rubbas.
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När en egenregienhet lämnar ett internt erbjudande skall detta behandlas under samma förutsättningar som ett anbud från en utomstående anbudsgivare.
En nämnd får förkasta samtliga anbud i det fall egenregienheten lämnat det förmånligaste
erbjudandet eller det finns godtagbara skäl att inleda ett nytt upphandlingsförfarande.
6§
Varje nämnd skall se till att i den mån det är möjligt samråd sker med berörda brukare vid
tillämpningen av dessa riktlinjer. Samråd skall också ske med företrädare för berörda arbetstagare.
7§
Varje nämnd skall se till att berörd personal har sådan kompetens som behövs för att konkurrensutsättning skall kunna förberedas och förverkligas.
8§
Kommunalt anställda som vill bilda egna företag med verksamhet som i huvudsak motsvarar
deras tidigare arbetsuppgifter bör ges information och utbildning i den omfattning som kommunstyrelsen bestämmer.
9§
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa riktlinjer avgörs av kommunstyrelsen.

