MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2022-03-15

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Bolmen kl. 08:00-14:00

Beslutande ledamöter

Ronny Löfquist (S) (ordförande), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande), Stina
Isaksson (SD), Tommy Edenholm (KV) (1:e vice ordförande), Krister Mattsson
(S), Bengt-Åke Torhall (L), Lisa Mogren (V), Håkan Bengtsson (C), Nina
Larsson (S) ersätter Hanna Kjellin (S), Johnny Winther (SD), Victoria Strand (S)
ersätter Bo-Gunnar Åkesson (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Lirim Mazreku (KV)
Malin Thydén-Kärrman (S)
Kerstin Alexén (SD)
Bo Wahlén (V)
Ewa Gunnarsson (SD)
Fredrik Engberg (L)

Övriga närvarande

Emma Gröndahl (kommunchef)
Lars Tingsmark (ekonomichef)
Jenny Hagesjö (kanslichef)
Linda Backsten (kommunsekreterare)

Utses att justera

Nina Larsson (S)
Anna Roos (C)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

§47

Sekreterare

.................................................
Linda Backsten

Ordförande

................................................
Ronny Löfquist (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Nina Larsson (S)

……………………………………….
Anna Roos (C)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
2022-03-15

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Datum för anslags
nedtagande

Kommunhuset
.................................................
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Kommunstyrelsen

§47

Revidering av riktlinje för upphandling och inköp
(2022 KS0110)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta Riktlinje för upphandling
och inköp enligt bifogat förslag daterat 2022-02-16.
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att upphäva Riktlinje för
upphandling och inköp antagen 2019-11-28, kommunfullmäktige § 198.
Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har granskat gällande Riktlinje för upphandling och inköp och
funnit behov av att förnya riktlinjen. Målsättningen har varit att förenkla för verksamheterna
och göra upphandlingsprocessen mer förutsägbar och transparant. I föreslagen riktlinje
klargörs därför i stora drag hur upphandlingsprocessen ska se ut och hur nämnderna och de
olika verksamheterna ska samarbeta för att uppnå ett bra upphandlingsunderlag utifrån
resurser och kompetenser.
Förslagen riktlinje innehåller samma hållbarhetskrav som tidigare och har uppdaterats med ett
kapitel om informationssäkerhet. Bestämmelser om uppföljning föreslås utgå eftersom
upphandlingar följs upp i internkontrollplan. Riktlinjen har rensats bl.a. från redogörelse av
gällande lagstiftning.
Handlingar i ärendet
 §39 KSAU Revidering av riktlinje för upphandling och inköp
 Tjänsteskrivelse - Riktlinje för upphandling och inköp
 Riktlinje upphandling
 Riktlinje för upphandling och inköp 2019-10-02
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Riktlinje för upphandling och inköp
enligt bifogat förslag daterat 2022-02-16.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att upphäva Riktlinje för upphandling och
inköp antagen 2019-11-28, kommunfullmäktige § 198.
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Arbetsutskottet beslutar att följande skrivning läggs till under punkt 3 med andemeningen att:
" Upphandling bör ske i så god tid att bästa möjliga villkor kan uppnås. Att
leverantör/anbudsgivare inte begränsas eller gynnas av oskälig kort tid till önskad
uppstart/leverans"
Yrkande
Stina Isaksson (SD) yrkar att:
1. Under punkt 3 stryks texten "Upphandling bör härigenom kunna ske i så god tid att
bästa möjliga villkor kan uppnås. Syftet ska också vara att leverantör/anbudsgivare
inte begränsas eller gynnas av oskäligt kort tid till önskad uppstart/leverans" och
ersätts med "Inställelsetiden bör anpassas så att god kvalité kan uppnås inom varje
upphandlat område".
2. Under punkt 5 under avsnittet Miljö stryks texten "Upphandlingsfunktionen ska
tillsammans med verksamheten eller referensgruppen prioritera miljöanpassade
lösningar så långt detta är möjligt och förenligt med gällande lagstiftning".
3. Under punkt 5 under avsnittet Miljö stryks texten "När ett upphandlingsdokument
eller ett avtal utformas ska, när så är möjligt, krav ställas på att leverantören innehar en
miljöpolicy vid avtalets start".
4. Under punkt 5 under avsnittet Social och etisk stryks texten "Leverantören anställer
eller erbjuder praktik eller traineeplatser till personer som står långt ifrån
arbetsmarknaden".
Ronny Löfquist (S), Anna Roos (C) och Håkan Bengtsson (C) yrkar avslag på Stina Isakssons
fyra ändringsyrkanden.
Ronny Löfquist (S), Anna Roos (C) och Håkan Bengtsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets
förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande frågar först om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Stina Isakssons första
ändringsyrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen avslår Stina Isakssons första
ändringsyrkande.
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Stina Isakssons andra
ändringsyrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen avslår Stina Isakssons andra
ändringsyrkande
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Stina Isakssons tredje
ändringsyrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen avslår Stina Isakssons tredje
ändringsyrkande.
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Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Stina Isakssons fjärde
ändringsyrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen avslår Stina Isakssons fjärde
ändringsyrkande.
Ordförande frågar till sist om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets förslag till
beslut. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till
beslut.
Reservation
Stina Isaksson (SD) och Johnny Winther (SD) reserverar sig till förmån för Stina Isakssons
fyra ändringsyrkanden.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Paragrafen är justerad
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