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Svar på Interpellation av Theo Papaioannou (Vägv) till kommunstyrelsens ordförande
om varför Lagen om offentlig upphandling (LOU) inte nämns i handlingsplanen för att
förstärka den interna kontrollen och öppenheten inom Göteborgs Stads förvaltningar
och bolag
Theo Papaioannou (Vägv) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om varför
Lagen om offentlig upphandling (LOU) inte nämns i handlingsplanen för att stärka den interna
kontrollen och öppenheten inom Göteborgs Stads förvaltningar och bolag. Kommunstyrelsens
ordförande har överlåtit till mig att svara.
Theo Papaioannou (Vägv) ställer i sin interpellation två frågor och jag besvarar dem i turordning
nedan.
1. Varför nämns inte LOU i handlingsplanen?
Svar: LOU nämns inte som begrepp i handlingsplanen men det ska inte råda några tvivel om att LOU
är en central del i inköps- och upphandlingspolicyn som tas upp i handlingsplanen under rubriken
”Riktlinjer och Policies”. Det är stort fokus på LOU i denna policy.
2. Vad gör kommunen för att förbättra så att inköpsfunktionerna inom kommunen följer LOU?
Svar: Lagen om offentlig upphandling är en viktig grund i stadens inköps och upphandlingspolicy,
dels för att säkerställa att inköp och upphandling sker i enlighet med gällande lagstiftning men också
att stadens egna riktlinjer följs. Detta är den viktigaste grunden i arbetet med att se till att kommunen
följer lagen om offentlig upphandling men flera kompletterande åtgärder har också vidtagits i syfte att
genomföra förbättringar.
Samtliga bolag inom Framtidenkoncernen har nu beslutat att de är upphandlande myndigheter enligt
LOU, kommunens övriga bolag har varit det sedan tidigare. Framtidenkoncernen ska nu utbilda
samtliga projektledare i LOU. Under 2010 har Upphandlingsbolaget också genomfört utbildningar
kring inköpsfrågor där ca 2400 personer har deltagit. I den nya stadsdelsnämndsorganisationen finns
det dessutom numera en obligatorisk personalfunktion, i form av ansvarig inköpsekonom, med ansvar
för det grundläggande kompetensstödet inom förvaltningen. Kommunstyrelsen har därutöver beslutat
om ett kommungemensamt system för stadens inköp (WINST). Detta gemensamma system ger oss
förutsättningar att säkerställa insyn i hur inköps- och upphandlingspolicyn följs, ha god ekonomisk
kontroll samt att få till en bättre samordning av stadens samlade resurser. Systemet ökar också
möjligheten till en bättre leverantörskontroll.
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