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Sociala och etiska krav i upphandling
Kommunstyrelsens beslut
Höglandets Affärsstrategiska Råds rekommendation godkänns innebärande
följande:
•

Kommunen kommer att ställa sociala och etiska krav i de upphandlingar
där detta är lämpligt.

•

Kommunen ansluter sig till SKI:s kontrollsystem för sociala och etiska
krav.

•

Finansiering av anslutningsavgiften 23 150 kr/år, sker för 2014 via
kommunstyrelsens oförutsedda medel. (Överförs till verksamhet 92022.)

Upphandlingsavdelningen får uppdraget att inarbeta regler om sociala och
etiska krav i upphandling i Vetlanda kommuns upphandlingspolicy.
Ärendebeskrivning
Höglandets Affärsstrategiska Råd har bland annat till uppgift att arbeta med
strategiska frågor inom inköps- och upphandlingsområdet. Sociala och etiska
krav i upphandlingar har under en längre tid diskuterats i rådet och en särskild
skrivelse har därför utformats och skickats till samtliga kommunstyrelser i
höglandskommunerna.
Lagstiftningen på upphandlingsområdet ger möjlighet att beakta miljöhänsyn
och sociala hänsyn om upphandlingens art motiverar detta. Vad som utgör
dessa typer av hänsyn varierar från upphandling till upphandling.
Det är angeläget att överväga konsekvenserna som olika former av
kravställande kan få i varje enskild upphandling. Det är inte tillåtet att ställa
krav som det i praktiken är omöjligt att kontrollera om leverantören följer eller
inte. Det är därför viktigt att om sociala och etiska krav ska ställas så måste
kommunerna ha tillgång till kontrollsystem för att kunna följa upp om ställda
krav följs. Det finns möjlighet att ansluta kommunen till SKL Kommentus
Inköpscentrals kontrollsystem (SKI).
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Arbetsutskottets förslag
Höglandets Affärsstrategiska Råds rekommendation godkänns innebärande
följande:
•

Kommunen kommer att ställa sociala och etiska krav i de upphandlingar
där detta är lämpligt.

•

Kommunen ansluter sig till SKI:s kontrollsystem för sociala och etiska
krav.

•

Finansiering av anslutningsavgiften 23 150 kr/år, sker för 2014 via
kommunstyrelsens oförutsedda medel.

Upphandlingsavdelningen får uppdraget att inarbeta regler om sociala och
etiska krav i upphandling i Vetlanda kommuns upphandlingspolicy.
Yrkanden
Gunilla Hjelm (C), Jan Johansson (VF) och Tommy Bohman (S) tillstyrker
arbetsutskottets förslag.
---------------

Utdrag:
upphandlingsavdelningen
ekonomikontoret
Margareta Darell
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