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Dnr 11.586‐05

Reviderat förslag till ny inköpspolicy för Luleå kommun‐
koncern
Bilagor:
Inköpspolicy
Inköpsriktlinjer
Kommunstyrelsens arbets‐ och personalutskott har 2011‐08‐29 §159 beslutat
att återremittera ärendet om förslag till ny inköpspolicy för Luleå kommun till
ekonomikontoret för översyn av:



innehållet i de sociala kraven
vad som ska regleras i policyn respektive riktlinjerna

Ekonomikontoret har vissa förändringar i förslaget med anledning av
återremissen och föreslår följande förändringar/tillägg i den föreslagna
inköpspolicyn (bilaga)
Avgränsning
Inköpsprocessen för varor och tjänster är på många sätt olik processen för
byggentreprenader med tillhörande konsulttjänster. Av den anledningen
omfattas inte fastighetsförvärv samt bygg‐ och anläggningsentreprenader med
tillhörande konsulttjänster av denna policy.
Sociala krav
Det är inom offentlig upphandling inte tillåtet att ställa krav på att en vara ska
ha ett visst märke eller certifikat, utan även andra likvärdiga märkningar
måste accepteras som verifikat. Däremot kan man efterfråga särskilda
kriterier, som exempelvis att leverantören ska säkerställa att produktionen har
skett på ett sådant sätt som är förenligt med ILO:s kärnkonventioner om
grundläggande rättigheter i arbetslivet.
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Av den anledningen läggs följande till i inköpspolicyn:
” Därtill ska leverantör eller underleverantör säkerställa att produktionen av
upphandlade varor har skett på ett sätt som är förenligt med ILO:s
kärnkonventioner om grundläggande rättigheter i arbetslivet.”
Inköpsriktlinjer
Inköpsriktlinjerna kompletterar inköpspolicyn genom att beskriva hur
inköpspolicyn praktiskt ska tillämpas för kommunens inköpsprocess av varor
och tjänster.
Inköpsriktlinjerna bifogas för kännedom.

Arbets‐ och personalutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbets‐ och personalutskott förslår kommunstyrelsen
rekommendera kommunfullmäktige besluta att
‐
anta bifogat förslag till inköpspolicy för Luleå kommunkoncern.
_____

Yrkanden
Nina Berggård (V) yrkar följande tillägg till inköpspolicyn
‐

att det i inköpspolicyn tas med en paragrafstext om att Luleå
kommunkoncern ej sluter avtal med företag (riskkapitalbolag eller
liknande) som har kopplingar till så kallade skatteparadis.

Carola Lidén (C) yrkar återremiss för att göra en gemensam översyn av
upphandlingspolicyn och miljöpolicyn så att dessa överensstämmer med
Vision 2050.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda förslag.

Kommunstyrelsens förlag
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbets‐ och personalutskottets
förslag.

Reservationer
Nina Berggård (V) och Carola Lidén (C) reserverar sig mot beslutet.
_____

Yrkanden
Bertil Bartholdson (V) och Nina Berggård (V) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag med följande tillägg:
Luleå kommun förväntar oss att våra leverantörer uppvisar hög affärsetik, att
de följer gällande nationella lagar och att de inte på något sätt medverkar i
korruption, bestickning eller utpressning. Våra leverantörer får ej ha koppling
till företag baserade i så kallade ʺskatteparadisʺ.
Thomas Olofsson (FP), Anette Asplund (KD) och Karl Petersen (S) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag med följande tillägg under ”Sociala krav”, efter
”sexuell läggning”: ålder, religion eller annan trosuppfattning.
Carola Lidén (C) och Marie‐Anne Björn (C) yrkar återremiss för att göra en
gemensam översyn av upphandlingspolicyn och miljöpolicyn så att dessa
överensstämmer med Vision 2050.
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Jonas Brännberg (RS) yrkar bifall till policyn med följande tillägg.
Att inköpspolicyn kompletteras med en text om krav om att meddelarfrihet,
i likhet med den som gäller i kommunen, även ska gälla den kommunala
verksamhet som utförs av andra.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
‐ anta bifogat förslag till inköpspolicy för Luleå kommunkoncern med
följande tillägg under ”Sociala krav” efter ”sexuell läggning”: ålder,
religion eller annan trosuppfattning.

Reservationer
Centerpartiets, miljöpartiets och vänsterpartiets ledamöter reserverar sig mot
beslutet.
_____

Beslutsexpediering
Samtliga förvaltningar
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