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Gävles begäran om utträde ur Inköp
Gävleborg samt reviderad förbundsordning
för Inköp Gävleborg.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Bevilja Gävle kommun utträde ur Inköp Gävleborg förutsatt att
avtal tecknas om Gävles utträde mellan Gävle och övriga
medlemskommuner.
2. När syftet med Inköp Gävleborg, som endast förvaltare av avtal
(enligt reviderad förbundsordning), upphört skall Inköp
Gävleborg avvecklas.
3. Anta reviderad förbundsordning för Inköp Gävleborg att gälla
efter Gävle kommuns utträde.
4. Anmoda direktionen för Inköp Gävleborg att så långt som
möjligt underlätta för en avveckling av verksamheten, vilket
bland annat innebär att ge kommunerna fullmakt att teckna
avtal.
5. Från och med att den reviderade förbundsordningen träder i
kraft återkalla uppdragen som ordinarie ledamot och ersättare i
direktionen för Inköp Gävleborg. Till ny ordinarie representant
utses kommunstyrelsens ordförande och som ersättare förste
vice ordförande.

Sammanfattning av ärendet
Gävle kommun har begärt utträde ur inköp Gävleborg. Om övriga
medlemskommuner inte godkänner Gävles utträde samt avtalar med
Gävle om villkoren för detta utträde kommer Inköp Gävleborg att
träda i likvidation, enligt förbundsordningen, i september 2020.
Detta skulle föranleda stora problem då många av de avtal Inköp
Gävleborg har tecknat för medlemskommunernas räkning fortlöper
efter september 2020. Övriga medlemskommuner måste då antingen
förhandla med samtliga avtalsparter (leverantörer) eller vara
avtalslösa inom flera områden.
I förslaget till reviderad förbundsordning, (bilaga 1), kommer Inköp
Gävleborg vara kvar som organisation tills sista avtalet löpt ut eller
annat överenskommits. För att kunna anta en reviderad
förbundsordning måste Gävles begäran om utträde godkännas av
övriga medlemskommuner och avtal om Gävles utträde träffas.
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Forts. § 110
Parallellt med arbetet om Gävles utträde löper uppbyggnaden av ett
nätverkssamarbete i enlighet med beslut i Kommunstyrelsen
2019-02-05. KPMG har i rapporten Nätverkssamarbete
inköp/upphandling lagt en grund för samarbetet samt hur processen
fram till ett väl fungerande nätverkssamarbete skall fortgå.
Samarbetet är baserat på samverkansavtal mellan kommunerna i
nätverket. Samverkansavtal skall vara på plats när den reviderade
förbundsordningen för inköp Gävleborg börjar gälla.
Yrkanden
Ola Wigg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det
antaget.
Beslutsunderlag
1. Fredrik Pahlbergs tjänsteutlåtande 2019-08-27.
2. Kommunstyrelsens § 207/2019-09-10.
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