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Bildnings- och omsorgsnämnden

Upphandling av lekmaterial
Förslag till beslut
Bildnings- och omsorgsnämnden ger förvaltningschef i delegation att besluta om
samordnad upphandling med Borås stad, fatta tilldelningsbeslut, teckna avtal och att fatta
beslut vid eventuell överprövning i upphandlingen av lekmaterial.
Ärendet
Bollebygd kommun har fått en inbjudan från Borås Stad om att delta i upphandling av
lekmaterial. Upphandlingen avser lekmaterial uppdelat i följande områden:
Leksaker – exempel, spel, pussel, byggklossar, dockor, dockkläder, och bilar.
Hobbymaterial – exempel, pärlplattor, kritor, papper, och leklera.
Idrottsleksaker – exempel, bollar, rockringar, och utrustning för bollsport, band, och
basket.
Både Borås Stad och Bollebygds kommun är i dagsläget med på SKL Kommentus
Inköpscentrals (SKI) ramavtal ”lekmaterial 2013” som avser samma områden. Ramavtalet
gäller till och med
2018-05-18 och SKI planerar att ha ett nytt ramavtal på plats direkt efter utgången. Om
bildnings- och omsorgsnämnden inte vill upphandla lekmaterial tillsammans med Borås
Stad rekommenderas att även fortsättningsvis göra avrop på SKI:s ramavtal.
Förvaltningen har tillsammans med upphandlingsansvarig resonerat kring huruvida en
upphandling med Borås Stad är bra eller inte och ser följande för- och nackdelar med ett
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samarbete:
Fördelar:
- Kommunen får vara med och påverka genom referenspersoner
- Produkterna är mer anpassade för Bollebygd
- Förstärkt samarbete med Borås Stad på fler områden
- Ramavtal som kommunen varit med och påverkat kan bidra till förstärkt avtalstrohet
Nackdelar:
- Större kostnad (SKI:s ramavtal är gratis)
- Tar tid av referenspersoner
- Mindre volymer kan göra att priserna på konkurrensutsatt sortiment blir dyrare
Borås Stad planerar att upphandlingen ska vara klar och avtal tecknade i februari 2018.

Ekonomiska förutsättningar
Borås Stad tar betalt per upphandling som kommunen väljer att delta i. Kostnaden utgår
från ansvarig upphandlares nerlagda tid, antal deltagande parter och storlek på deltagande
kommuner.
Beslutsunderlag
Upphandling av lekmaterial, bildnings- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 201704-10.
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Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Annelie Fischer

Anders Simonsson
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