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KONKURRENSPROGRAM FÖR BROMÖLLA KOMMUN 
 
§ 1  
Dessa bestämmelser har till ändamål att utnyttja ökad konkurrens som ett medel för att nå hög 
effektivitet och god kvalitet på kommunens tjänster.  
 
I detta syfte bör kommunala uppgifter fullgöras så de kan lösas så bra och kostnadseffektivt som 
möjligt. Hänsyn skall tas till brukarnas och personalens berättigande intressen. 
Konkurrensneutralitet skall eftersträvas. 
 
§ 2  
Samtliga kommunala verksamhetsgrenar utom de som anges i 3 § skall i skälig omfattning vara 
föremål för konkurrensutsättning.  
 
Egenregiverksamheten skall därvid beredas tillfälle att inkomma med erbjudande att utföra den 
tjänst som blir föremål för anbudsupphandling.   
 
§ 3 
Uppgifter som innefattar myndighetsutövning omfattas ej av bestämmelsen i 2 §. 
 
Bestämmelserna avser ej följande verksamheter  
• vård och omsorg inom kommunstyrelsens verksamhetsområde 
• följande inom kommunstyrelsens verksamhetsområde 
- familjedaghem  
pedagogisk verksamhet inom 
- förskola  
- skolbarnomsorg  
- grundskola  
- särskola.  
• valnämnd  
• överförmyndare. 
 
§ 4  
Resultaten av genomförda konkurrensutsättningar ska redovisas i samband med bokslutet varje år.  
 
§ 5  
Då anbud infordras ska frågan om anbudsgivarens övertagande av personal, lokaler, inventarier  
och dylikt beaktas. 
 
Hänsyn skall också tas till små och medelstora företags möjlighet att lämna anbud. 
 
En förutsättning härför är att förfarandet inte strider mot upphandlingslagstiftningen.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
§ 6  
Om jäv för förtroendevald eller anställd hos kommunen finns bestämmelser i 6 kap  
24-27§§ kommunallagen. 
 
Om jäv för personalföreträdare i ärenden som avser beställning eller upphandling av varor och 
tjänster finns bestämmelser 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 inte heller på annat sätt förfara så att förtroendet till hans opartiskhet 
rubbas. 
 
§ 7  
Vid upphandling i konkurrens skall en referenskalkyl för egenregi upprättas. Kalkylen skall redovisa 
samtliga relevanta kostnader. Kommunstyrelsen utfärdar närmare anvisningar i fråga om 
kalkylmetoder. 
 
§ 8 
Kommunstyrelsen skall se till att samråd vid tillämpningen av detta program sker med företrädare 
för berörda arbetstagare. 
 
§ 9 
Kommunstyrelsen skall informera det lokala näringslivet om innebörden av detta 
konkurrensprogram. 
 
Företrädare för det lokala näringslivet kan av kommunstyrelsen begära upplysningar i fråga som rör 
tillämpningen av detta program. 
 
§ 10  
Frågor om tolkning och tillämpning av detta program avgörs av kommunstyrelsen. 
 
§ 11  
En översyn av detta program ska ske vid varje ny mandatperiod efter val till kommunfullmäktige.  
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