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§ 190 Upphandlingspolicy
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:



Anta förslag till upphandlingspolicy för Hörby kommun.
Inköpspolicy daterad 2011-06-20 och bilaga fordonspolicy upphör att
gälla i och med detta beslut.

Reservation mot beslutet
Socialdemokraterna reserverar sig skriftligen mot beslutet.
Vänsterpartiet reserverar sig skriftligen mot beslutet.
Miljöpartiet reserverar sig skriftligen mot beslutet.
Yrkanden
Ordförande yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att:



Anta förslag till upphandlingspolicy för Hörby kommun.
Inköpspolicy daterad 2011-06-20 och bilaga fordonspolicy upphör att
gälla i och med detta beslut.

Sandra Vighagen (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Renaldo Tirone (S) yrkar som ett tilläggsyrkande att under rubriken ”Mål och
förhållningssätt” lägga till följande stycke: Kommunens upphandlingar ska ske
med inriktningen att företag med antagna kollektivavtal vid utförande av
tjänster och/eller levererande av varor prioriteras
Stefan Borg (SD) yrkar avslag på Renaldo Tirones (S) tilläggsyrkande.
Eva Märta Grankvist (V) yrkar bifall till Renaldo Tirones (S) tilläggsyrkande.
Anette Börjesson (MP) yrkar bifall till Renaldo Tirones (S) tilläggsyrkande.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Sandra Vighagen
(KD) under proposition och finner att detta bifalles.
Ordförande ställer proposition på Renaldo Tirones (V) tilläggsyrkande med
bifallsyrkande från Eva Märta Grankvist (V) och Anette Börjesson (MP)
under proposition mot avslagsyrkande från Stefan Borg (SD) och finner att
Stefan Borgs (SD) yrkande bifalles.
Omröstning begärs.
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Omröstning
Den som vill avslå Renaldo Tirones (S) tilläggsyrkande röstar ”Ja” och den
som vill bifalla Renaldo Tirones (S) röstar ”Nej”. Då omröstningen utfaller 28
Ja-röster, 8 Nej-röster och 5 som avstår beslutar kommunfullmäktige att avslå
tilläggsyrkandet. Ledamöterna röstar enligt nedan:


Ja-röster: Cecilia Bladh in Zito (SD), Stefan Borg (SD),
Sten-Erik Månsson (SD), Astrid Lofs (SD), Mona Olin (SD), Leif
Rosvall (SD), Marie Friberg (SD), Mattias Kihl (SD),
Christina Nilsson (SD), Peter Johansson (SD), Anders Hansson (SD),
Mårten Svensson (SD), Lars-Göran Ritmer (M), Anette Persson (M),
Anders Malmgren (M), Sven-Ingvar Sigvardsson (M),
Bengt Hedlund (SPI), Bengt Bengtsson (SPI), Jonas Engman (SD),
Mattias Jeppsson (M), Percy Hallquist (SPI), Mikael Olsson (KD),
Sandra Vighagen (KD), Jens Rosberg (L), Marie Keismar (L),
Hans Frank (L), Marie Dahlén (L), Johan Ohlin (SD)



Nej-röster: Henrik Andersson (S), Tommy Hall (S),
Renaldo Tirone (S), Per Persson Landqvist (S), Anders Johansson (S),
Lillemor Widh (S), Anette Börjesson (MP), EvaMärta Granqvist (V)



Avstår: Paul Jönsson (C), Ingela Brickling (C), Anders Larsson (C),
Gunvor Håkansson (C), Alling Svensson (C)

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-09-14 § 207
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-02 § 293
Tjänsteskrivelse, KLF, 2020-07-08
Upphandlingspolicy, daterad 2020-07-08
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och förvaltningar
Kansli
Ekonomi
Upphandlingsenheten
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Reservationer
Reservation från Anette Börjesson (MP)
MiljöPartiet de Gröna i Hörby reserverar sig mot beslutet att anta
Upphandlingspolicyn i föreslaget skick.
Att nöja sig med det arbetarskydd som gäller i de länder där varorna tillverkas är inte
tillräckligt för att uppfylla de krav en kommun bör ha som eftersträvar jämlikhet och
en rättvis
konkurrens.
Det finns fortfarande länder som inte uppfyller FN:s krav på mänskliga rättigheters
olika delar vilket borde vara minimikravet i alla upphandlingar
Vi anser därmed att Socialdemokraternas tilläggsyrkande ger en bättre grund för en
rättvis upphandling och ställer oss bakom det.

_____
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