
Söderköpings kommun jobbar 

för att öka kunskapen, minska  

trösklarna och uppmuntra fler 

lokala företag att lämna anbud  

till upphandlingar. Ett sätt att 

lyckas med det är att involvera  

näringslivet genom att ställa 

frågor och föra direkta samtal.  

Söderköpings företagare 

uppskattar initiativet, i alla fall 

att döma av mars månads 

välbesökta dialogmöten på  

temat upphandling.

Intresset för att bli avtalsleverantör till  
Söderköpings kommun är stort hos det lokala  
näringslivet, men hindren för att delta i upp-
handlingar har emellanåt känts både svåra och 
höga. Många företagare menar att förfrågnings- 
underlagen är hopplöst krångliga och att små 
företag ändå inte har någon chans. Men nu 
ska det bli ändring på det. Genom förenklade 
underlag, utbildning och dialog hoppas Söder-
köpings kommun på fler lokala leverantörer.

ETT POLITISKT DIREKTIV

Denise Wallin, kommunens upphandlings-
samordnare, berättar att frågan lyfts i 
kommunfullmäktige och varit aktuell länge, 
men att Söderköping nu tar rejäla krafttag för 
att öka andelen lokala anbudsgivare. 

Kanske är det just det snåriga regelverket 
som ibland gör att det är svårt att förstå 
varför kommunen agerar som vi gör i vissa 
upphandlingar, menar Denise.

LIKA FÖR ALLA

Exempelvis måste alla förutsättningar för 
att lämna anbud vara helt och hållet rättvisa 
för alla företagare inom EU. Söderköpings 
kommun får inte gynna lokala företag genom 
att fråga efter specifika kriterier eller rikta sig 
mot en särskild geografisk grupp. Däremot 
kan kommunen göra ett bättre jobb för att dela 
upp inköpen och anpassa underlagen efter vad 
Söderköping faktiskt förbrukar. 

- Vi måste och vill bli bättre på att ställa rimliga 
krav. Söderköping är en liten kommun och 
kan i vissa fall klara oss med liten kapacitet. 
Det leder till att vi faktiskt kan anlita en liten 
leverantör. Det är en av läxorna vi lär, att jobba 
mer med rimlighet och inte fråga efter mer än 
vi behöver. Det räcker förhoppningsvis ganska 
långt, säger Denise. 

TUMME UPP FÖR  
UPPHANDLINGSMÖTE

Företagarna Jenny Rådstam, All-Glas i 
Östergötland och Michael Isa, Skarphagens 
cykel, delade åsikten att upphandlingar lockar 
men känns komplexa och tidskrävande att vara 
med i. Efter dialogmötet är de mer optimistiska. 
Jenny Rådstam hoppas att samarbetet fortsätter. 

- För oss på All-Glas kan det finnas olika 

möjligheter till avtal med kommunen, men för 
att nå dit måste vi veta hur vi lämnar anbud. De 
konkreta tips vi fick om verktyg som e-avrop 
var värdefulla. Jag hoppas att fler lokala företag 
är med i upphandlingarna framåt, säger Jenny.

Michael Isa menar att Söderköping är en lagom 
stor kommun som skulle vara perfekt som 
uppdragsgivare till Skarphagens cykel, men att 

han aldrig riktigt bemästrat kravspecen för en 
upphandling.

- Det är skönt att höra att underlagen ska 
förenklas och bli tydligare. Det har känts som 
om jag behövt anlita en bolagsjurist för att fylla 
i handlingarna, så ska det ju inte vara. Men jag 
har bättre koll efter mötet, nu är det bara att 
trampa på, ler Michael.
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- JAG ÄR MYCKET 
GLAD ÖVER DET
POSITIVA MOT-

TAGANDET, SÄGER DENISE 
WALLIN, UPPHANDLINGS-
SAMORDNARE.

Nu tar vi rejäla  
krafttag för att få fler 

lokala anbudsgivare!

FRÅN ORD TILL (UPP)HANDLING!
- ett ömsesidigt engagemang för fler lokala affärer

Denise Wallin, upphandlingsamordnare och Björn Ekengren, näringslivssamordnare gläds åt den 

stora uppslutningen och intresset från näringslivet.

Michael Isa, Skarphagens cykel och Jenny Rådstam, All-Glas i Östergötland ser positivt på upphandlingar 

efter dagens dialog.

Representanter från drygt 40 företag samlades för att få veta mer om möjligheterna att vara med i 

kommunens upphandlingar.

- I kommunens upphandlingsprogram finns 
målsättningen att öka inköpen från det lokala 
näringslivet. Vi ska erbjuda näringslivet en 
plattform för synpunkter och input och det 
är precis det vi gör nu genom att bjuda in till 
dialogmöte. Jag är mycket glad över det positiva 
mottagandet, säger Denise. 

EN GUIDE I  
LAGSTIFTNINGSDJUNGELN

Sedan en tid tillbaka jobbar Denise Wallin 
centralt i kommunen med strategier, riktlinjer 
och juridiska frågor kring upphandlingar. 
De flesta inköpen görs ute på de olika 
förvaltningarna och här finns Denise för att 
stötta och säkerställa att arbetet sker effektivt 
och inte minst, följer rådande lagar och regler. 

- Lagstiftningen runt upphandlingsfrågor är 
omfattande och oerhört detaljstyrd, det finns 
inget utrymme för godtycke. Men har man koll 
och vet var gränserna går är det inga problem. 

Du hittar mer information på  
www.soderkoping.se/upphandling

@söderköping.se


