Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-09-14

Sid

Kommunfullmäktige

Dnr KS-2020-105

§ 129.

Antagande av inköps- och upphandlingspolicy för
Östhammars kommun

Beslut
Kommunfullmäktige antar inköps- och upphandlingspolicy för Östhammars kommun.
(Bilaga 3)
Ärendebeskrivning
Föreligger förslag till inköps- och upphandlingspolicy för Östhammars kommun.
Syftet med denna policy är att bidra till att uppnå kommunfullmäktiges prioriterade mål
(kommunens mål) såväl som de nationella inköpsstrategiska målen. Upphandling som ett
strategiskt verktyg ska bidra till att kommunens ekonomiska resurser nyttjas effektivt.
Inköps- och upphandlingspolicyn beslutas och revideras av kommunfullmäktige i
Östhammars kommun.
Beslutsunderlag
Förslag till inköps- och upphandlingspolicy
Ärendets behandling
Förvaltningen fick i uppdrag att revidera inköpspolicyn av kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-02-11, § 71.
Vid arbetsutskottet diskuterades vissa justeringar, som förts in i dokumentet innan utskick till
kommunstyrelsen.
Fullmäktige 2021-04-27, § 68, beslutade att återremittera ärendet för ytterligare utredning av
arbetsrättsliga förhållanden. (Majoritetsåterremiss.)
Vid beredning i kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-25, § 100, yrkade Ylva Lundin
(SD) att ärendet ska återremitteras. Yrkandet avslogs. Ylva Lundin (SD) reserverade sig och
lämnade skriftlig reservation:
Längden på det här dokumentet (3 sidor) är i strid med kommunens eget regelverk för
styrande dokument som säger att en policy ska vara kortfattad; ”normalt ett fåtal rader,
aldrig mer än en sida”. Om kommunledningen förväntar sig att organisationen ska följa de
egna styrdokumenten, måste man nu föregå med gott exempel och återremittera detta
dokument så att administrationen kan se till att det följer de interna regelverken.
Dokumentet föreskriver på flertal ställen att LOU och svensk lagstiftning i övrigt ska följas
vid upphandlingar. Det bör vara en självklarhet att kommunen ska följa Sveriges lagar och
att man därför inte behöver skriva ett policydokument för varje lag som ska följas, något som
annars leder till en oändlig byråkrati.
Avsnittet om ekologisk och social hållbarhet pålägger organisationen en enorm
undersökningsplikt och leder till oförutsägbara konsekvenser och måste därför utgå. Exempel
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på val som undandras politisk styrning med ovannämnda formulering är att tjänstemännen
vid elupphandlingen valt ett nationellt kriteriesystem som exkluderar kärnkraftsproducerad el
samt att man vid bilupphandling premierar elbilar. Begreppet social hållbarhet innehåller
dessutom element som pekar mot en socialistisk samhällsordning, något som inte stöds av
folkflertalet.
Vi yrkar återremiss för korrigeringar i enlighet med ovanstående.
Vid beredning i kommunstyrelsen 2021-06-01, § 143, yrkade Ylva Lundin (SD) att ärendet
återremitteras med samma motivering som på arbetsutskottet. Kommunstyrelsen beslutade att
avslå yrkandet. Ylva Lundin (SD) och Bo Persson (SD) reserverade sig till förmån för eget
yrkande. Pär-Olof Olsson (M), Lennart Owenius (M) och Lars O. Holmgren (BoA) avstod
från att delta i beslutet. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige var: Kommunfullmäktige
antar inköps- och upphandlingspolicy för Östhammars kommun. Beslutet innebär även att
fullmäktige godkänner Riktlinje för upphandling samt direktupphandling som
kommunstyrelsen antagit 2021-04-13, § 95.
Kommunfullmäktige behandlade ärendet 2021-06-15, § 98. Ylva Lundin (SD) och Pär-Olof
Olsson (M) yrkade återremiss. Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet med
motivering: Enligt nyligen antagna riktlinjer ska ett policydokument rymmas på en sida, för
att vara en tydligt grund för framtagande av riktlinjer. Kommunstyrelsen har att anta nya
riktlinjer under försommaren. En samlad översyn av policy och riktlinjer motiverar en
återremiss.
Vid beredning i arbetsutskottet 2021-08-24, § 170, yrkade Margareta Widén Berggren (S) och
Tomas Bendiksen (S) bifall. Pär-Olof Olsson (M) avstod från att delta i beslutet.
Vid beredning i kommunstyrelsen 2021-08-31, § 212, yrkade Pär-Olof Olsson (M), Lennart
Owenius (M), Lars O. Holmgren (BoA), Irmeli Bellander (L) och Ylva Lundin (SD): I enligt
med nyligen antagna riktlinjer ska ett policydokument rymmas på en sida, för att vara en
tydligt grund för framtagande av riktlinjer. Majoriteten har inte hörsammat oppositionens
yrkande om en samlad översyn av policyn och riktlinjer. Margareta Widén Berggren (S) yrkar
bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen biföll bifallsyrkandet. Pär-Olof Olsson
(M), Lennart Owenius (M), Lars O. Holmgren (BoA), Irmeli Bellander (L) och Ylva Lundin
(SD) reserverade sig mot beslutet.
Dagens sammanträde
Yrkanden
Ylva Lundin (SD) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Margareta Widén Berggren (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på bifallsyrkandet mot avslagsyrkandet och finner att
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.
Votering
Votering begärs.
Ja-röst för Margaretha Widén Berggrens (S) bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag.
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Nej-röst för Ylva Lundins (SD) avslagsyrkande till kommunstyrelsens förslag.
Resultat (se voteringsrapport för detaljer):





Ja
Nej
Avstår
Frånvarande

27
20
1
1

Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
Samtliga sektorer, sektorchefer
Samtliga verksamheter under sektorerna, verksamhetschefer
Webbredaktör för publicering på kommunens webbplats, sida styrande dokument
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