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Svar på motion om att Gislaveds kommun inte ska upphandla varor från
Israel

Ärendebeskrivning
Curt Vang (K) har lämnat en motion om att Gislaveds kommun inte ska upphandla
varor från Israel.

Kommunstyrelsen beslutade den 10 april 2013 att föreslå kommunfullmäktige att
motionen skulle avslås. Motivet är att införande av upphandlingsvillkor som innebär
bojkott mot en viss nation inte är en fråga som faller inom den kommunala
kompetensen att besluta om.

Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2013 att återremittera ärendet till
kommunstyrelsen för ytterligare utredning. Utredningen ska genomföras dels i
enlighet med motionens yrkande, nämligen att all upphandling i Gislaveds kommun
ska ha ett upphandlingsvillkor som inbegriper att kommunen inte köper några som
helst varor som är från Israel, dels för att göra en översyn avseende etiska regler i
kommunens upphandlingsreglemente.

Därutöver kan konstateras att ett sådant beslut skulle strida mot EU:s
upphandlingsdirektiv och lagen om offentlig upphandling avseende dels principen
om likabehandling, som innebär att alla leverantörer ska behandlas lika, dels
principen om icke-diskriminering, som innebär att det inte är tillåtet att
diskriminera en leverantör, främst på grund av nationalitet. Det är inte tillåtet att
ställa krav som i praktiken innebär att leverantörer inte kan delta i upphandlingen.

Förslaget är att motionen avslås.

Det andra utredningsuppdraget är att göra en översyn av etiska regler i
kommunens upphandlingsreglemente.

Kommunens nu gällande inköpsregler antogs i augusti 2000. Som komplement till
dessa har rekommendationer och kommunens egna kompletterande beslut har
varit vägledande. Under vintern och våren 2013 har dock förslag till dels policy,
dels regler för upphandling och inköp tagits fram av kommunstyrelsekontoret i
samarbete med förvaltningarna.

I förslaget till policy, som avses antas av kommunfullmäktige är formuleringen i
avsnittet om etiska krav:
 Kommunen ska i alla sina inköp och upphandlingar ställa relevanta sociala

och/eller etiska krav.
Detta avses – liksom övriga delar i policyn - att bli förtydligat i förslaget till
Regler för upphandling och inköp, i ett särskilt avsnitt (avsnitt 17).

Genom kommunstyrelsens beslut den 4 juni 2013 om bordläggning av förslaget till
Policy för upphandling och inköp och om återremiss på förslag till Regler för
upphandling och inköp med uppdrag om utredning av avsnittet om sociala och
etiska krav kommer den översyn som återremissen från kommunfullmäktige anger
att bli inkluderad.
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Beslutsunderlag
Motion om att Gislaveds kommun inte ska upphandla varor från Israel, daterad den
9 januari 2013
Kommunstyrelsen den 24 april 2013, § 58
Kommunstyrelsen den 4 juni 2013, § 258
Kommunstyrelsen den 13 augusti 2013, § 323

Yrkande
Curt Vang (K): Följande att-sats ska läggas till utredningsuppdraget: Att det i
Gislaveds kommuns etiska regler ska stå att kommunen i enlighet med FN:s
fördömande av den israeliska ockupationen av palestinsk mark ej ska inhandla
frukter och varor från de av FN-resolutioner utpekade områdena.

Marie Johansson (S): Avslag på Curt Vangs (K) tilläggsyrkande. Bifall till
kommunstyrelsens förslag.

Niclas Palmgren (M), Börje Malmborg (KD) och Åke Ljunggren (S): Bifall till Marie
Johanssons (S) yrkanden.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige antar det. Ordföranden ställer därefter proposition på Curt
Vangs (K) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår det.

Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition:
JA-röst för avslag på Curt Vangs (K) tilläggsyrkande.
NEJ-röst för bifall till Curt Vangs (K) tilläggsyrkande.

Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med 44 JA-röster och 3 NEJ-röster. 1 ledamot är
frånvarande och 1 plats är obesatt.
Kommunfullmäktige har således beslutat att avslå Curt Vangs (K) tilläggsyrkande.

Kommunfullmäktige beslutar

att motionen avslås, samt

att frågan om etiska regler i kommunens upphandlingsreglemente överförs till
den av kommunstyrelsen den 4 juni 2013 beslutade utredningen om Regler
för inköp och upphandling, avsnitt 17 Sociala och etiska krav, särskilt vad
gäller kollektivavtal och meddelarfrihet.

Reservation
Curt Vang (K) reserverar sig till förmån för sitt avslagsyrkande och avlämnar
skriftlig reservation.

Expedieras till:
Kommunstyrelsekontoret


