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Revidering av kommunens inköpspolicy för Luleå
kommunkoncern
Bilaga:
Reviderad inköpspolicy för Luleå kommunkoncern

Ärendebeskrivning
Ekonomikontorets inköpsavdelning har upprättat förslag till revidering av
kommunens inköpspolicy för Luleå kommunkoncern.
Krav på annan social hänsyn
I enlighet med den av kommunfullmäktige fastställda policyn för Socialt
företagande (beslutad 2011-04-26) föreslår ekonomikontoret följande
revidering av den kommunala inköpspolicyn:
En avtalsbestämmelse avseende insatser för unga 16 – 24 år som riskerar socialt
utanförskap, tillämpas vid entreprenadupphandlingar med tillhörande tjänster där
kommunstyrelsen beslutat att avtalsbestämmelserna ska tillämpas.
Avgränsning
Ekonomikontoret föreslår i samråd med tekniska förvaltningen att
kommunens inköpspolicy även bör innefatta konsulttjänster och
entreprenader inom mark, - anläggnings, - och byggsektorn. Därför föreslår
ekonomikontoret att nuvarande avgränsning i inköpspolicyn tas bort i denna
revidering.
Meddelarfrihet
Kommunfullmäktige har 2012-01-30 § 107 beslutat att bifalla motionen om
meddelarfrihet. Ekonomikontorets inköpsavdelning föreslår följande
revidering av den kommunala inköpspolicyn:
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Vid upphandling av kommunal verksamhet är det av väsentlig betydelse för Luleå
kommun att leverantörens anställda omfattas av meddelarfrihet, liknande den
grundlagsskyddade meddelarfrihet som gäller för kommunens anställda inom
motsvarande verksamhetsområde. Detta innebär bland annat att leverantören
förbinder sig att, med undantag för vad som nedan anges, inte ingripa mot eller
efterforska den som lämnat meddelande för offentliggörande i tryckt skrift,
radioprogram eller motsvarande. Förbindelsen gäller inte de delar av leverantörens
verksamhet som inte omfattas av detta avtal.
Gäller det enligt lag eller författning särskilda undantag som utgör hinder för
uppgiftslämnande, exempelvis lagen om skydd för företagshemligheter, ska det som
sagts ovan inte gälla.
Kommunen har rätt att häva avtalet i förtid om leverantören i väsentligt avseende
eller vid upprepade tillfällen brutit mot ovan angiven förbindelse.

Förslag till beslut
Ekonomikontoret föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta att
-

anta bifogad reviderad inköpspolicy för Luleå kommunkoncern.

Arbets- och personalutskottet
Ekonomikontoret presenterar en reviderad upplaga av inköpspolicyn och
förslaget till beslut. I ärendebeskrivningen finns ett stycke om krav på annan
social hänsyn som utgår från dagens ärende men som återkommer i en senare
revidering.

Proposition
Ordföranden ställer ekonomikontorets förslag daterat 2012-10-29 under
proposition och finner att arbets- och personalutskottet bifaller förslaget.
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Arbets- och personalutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta att
-

anta bifogad reviderad inköpspolicy daterad 2012-10-29 för Luleå
kommunkoncern.

_____

Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer arbets- och personalutskottets förslag under proposition
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
-

anta bifogad reviderad inköpspolicy daterad 2012-10-29 för Luleå
kommunkoncern.

_____
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