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Tid: 16:00–18:02.  
Plats: Förvaltningens lokaler. 
Paragrafer: 54-65. 

Närvarande 
Ledamöter 
Ordförande Gustaf Göthberg (M) §§ 54-62, 1:e vice ordförande Ditte Nörby (L) och 
andre vice ordförande Eva Ternegren (MP). Magnus Kindmark (S), Håkan Eriksson (V), 
Tomas Holst (D) §§ 54-62, Carina Karlevid-Cajander (S) och Johan Marzelius (M). 

Tjänstgörande ersättare  
Eva-Li Saarväli (D), Björn Oxe (M) §§ 63-65 och Roy-Lennart Winqvist (L) §§ 63-65. 

Övriga ersättare 
Oskar Andersson (S), Jesper Berglund (V), Åke Persson (S) och Elisabet Linde (S). 

Övriga närvarande 
Förvaltningsdirektör Henrik Karlsson, Nämndsekreterare Emelie Herou. 
Förvaltningscontroller Malin Offerle, Avdelningschef Hållbarhet Linda Nilsson, 
Avdelningschef Kund- och tjänstedialog Susanne Fägersten Sabel, Avdelningschef 
Upphandling Iqbal Musaji, Ekonomicontroller Jonas Birgersson, HR-ansvarig Catrin 
Linnarsson, Kommunikationsansvarig Karin Svenner, Specialist sund konkurrens Cecilia 
Strandberg §§ 54-58 samt Interncontroller In-Anna Knutsdotter och Interncontroller 
Laura Lizama från Visselblåsarfunktionen i Göteborgs Stad. 

Personalföreträdare 
Carolina Engelbrektsson, Vision. 

Justeringsdag: 2022-06-22  
 

Underskrifter 
 

Sekreterare 
Emelie Herou 
 
Ordförande   Justerande 
Gustaf Göthberg (M) §§ 54-62 Eva Ternegren (MP)  
Ditte Nörby (L) §§ 63-65  
 

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2022-06-23  
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§ 54 
Val av justerare 
Eva Ternegren (MP) utses att jämte mötets ordförande justera protokollet. Justeringsdag 
blir den 22 juni. 

§ 55 
Anmälan av jäv 
Ingen ledamot eller tjänstgörande ersättare anmäler jäv. 

§ 56 
Fastställande av dagordning 

Beslut 
Inköps- och upphandlingsnämnden fastställer dagordningen utan ändring. 

§ 57  
Presentation av visselblåsarfunktionen, 
Stadsledningskontoret  

Beslut 
Inköps- och upphandlingsnämnden noterar informationen. 

Ärendet 
In-Anna Knutsdotter och Laura Lezama från Stadens visselblåsarfunktion, informerar 
nämnden om sitt arbete. 

§ 58 
Fördjupning Kund och tjänstedialog  

Beslut 
Inköps- och upphandlingsnämnden noterar informationen. 
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Ärendet 
Susanne Fägersten Sabel informerar nämnden om arbetet i förvaltningens nya avdelning 
Kund och tjänstedialog.  
 
Mötet ajourneras kl. 17.02 – 17.17 

§ 59 
Information om beslut angående att EU:s 
sanktionsförordning ska gälla även upphandlingar utanför 
det direktivstyrda området  

Beslut 
Inköps- och upphandlingsnämnden noterar informationen.  
 
Ärendet 
Henrik Karlsson informerar nämnden om att förvaltningen tagit beslut om att EU:s 
sanktionsförordning ska gälla även upphandlingar utanför det direktivstyrda området. 
 

§ 60, 0110/22 
Svar på remiss: Motion av Johan Zandin (V), Jenny 
Broman (V) och Gertrud Ingelman (V) om att utreda 
försäljning av överbliven mat i Göteborgs Stads 
verksamheter 

Beslut 
1. Inköps- och upphandlingsnämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som 
eget yttrande. 
2. Inköps- och upphandlingsnämnden tar inte ställning till förslagen/ frågeställningarna i 
motionen som rör hur konceptet med klimatlåda kan användas i staden och vilka 
verksamheter som i så fall kan pröva konceptet. 
 
Ärendet 
Nämnden har fått en begäran om yttrande avseende en motion om att utreda försäljning 
av överbliven mat i Göteborgs Stads verksamheter. Motionen innehåller två 
frågeställningar som rör hur konceptet med klimatlåda kan användas i staden och vilka 
verksamheter som i så fall kan pröva konceptet. 
 



 

 

Inköps- och upphandlingsnämnden 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2022-06-15 

Protokoll 220615 4 (6) 
   
   

Handlingar 
1. Tjänsteutlåtande den 20 maj 2022 
2. Motion om att utreda försäljning av överbliven mat i Göteborgs Stads verksamheter   
 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 
 
Yrkande 
Inköps- och upphandlingsnämnden är enig om att yrka bifall till förvaltningens förslag. 

Propositionsordning 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag och finner att 
det är nämndens beslut.  

§ 61, 0072/22  
Svar på remiss: Motion av Helena Norin (MP) och Karin Pleijel 
(MP) om att inrätta ett kemikaliecentrum 

Beslut 

Inköps- och upphandlingsnämnden tillstyrker att Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag 
att inrätta ett kemikaliecentrum som ska hjälpa stadens invånare och verksamheter att 
tillsammans nå målet om en hälsosam livsmiljö, med de synpunkter som redogörs för i 
förvaltningens tjänsteutlåtande.  

Ärendet 
Nämnden har fått en remiss av Helena Norin (MP) och Karin Pleijel (MP) om att Miljö- 
och klimatnämnden får i uppdrag att inrätta ett kemikaliecentrum som ska hjälpa stadens 
invånare och verksamheter att tillsammans nå målet om en hälsosam livsmiljö. 
 

Handlingar 
1. Tjänsteutlåtande den 24 maj 2022 
2. Motion om att inrätta ett kemikaliecentrum.    
 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 
 
Yrkande 
Eva Ternegren (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
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Propositionsordning 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag och finner att 
det är nämndens beslut.  

§ 62, 0097/22 
Svar på remiss: Motion angående krav på fullvärdiga svenska 
kollektivavtal i alla Göteborgs Stads upphandlingar av bygg- 
och anläggningstjänster 
 

Beslut 
Inköps- och upphandlingsnämnden beslutar att återremittera motionen om att införa krav 
på kollektivavtal i Göteborgs stads upphandlingar av bygg- och anläggningstjänster till 
förvaltningen. 
 
Ärendet 
Nämnden ombeds komma med ett yttrande över en motion skriven av Jonas Attenius (S), 
Camilla Widman (S), Magnus Kindmark (S) och Ingrid Andreae (S) som handlar om att 
införa krav på fullvärdiga svenska kollektivavtal i alla Göteborgs Stads upphandlingar av 
bygg- och anläggningstjänster. 

Handlingar 
1. Tjänsteutlåtande den 30 maj 2022 
2. Motion angående krav på fullvärdiga svenska kollektivavtal i alla Göteborgs Stads 
upphandlingar av bygg- och anläggningstjänster 
3. Yrkande från (S) om att tillstyrka motionen 
4. Yttrande från (V) 
 
Yrkanden 
Johan Marzelius (M) och Gustaf Göthberg (M) yrkar att motionen ska återremitteras till 
förvaltningen för vidare utredning. 
Tomas Holst (D) och Eva-Li Saarväli (D) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
Magnus Kindmark (S) yrkar i första hand bifall till yrkande från (S) och i andra hand att 
motionen ska återremitteras till förvaltningen för vidare utredning. 
Håkan Eriksson (V) förklarar med hänvisning till partiets ingivna yttrande att (V) 
kommer att avstå från att delta i omröstningen. 

Propositionsordning 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta att återremittera motionen till förvaltningen 
och finner att det är nämndens beslut.  
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§ 63 
Förvaltningsdirektörens information 

Beslut 
Inköps- och upphandlingsnämnden noterar informationen. 

Ärendet 
Förvaltningsdirektör Henrik Karlsson informerar vid mötet om:  

-Status kring övertagande av tjänsteområde inköp   

-Ekonomisk status med reviderad prognos kring överskott  

-Kontakt till Polismyndigheten för förtroendevalda  

-Svar på fråga från nämnd om genmodifierade livsmedel   

-Status kring stämning från Front Advokater AB mot Göteborgs stad   

-Bordläggning i kommunstyrelsen av beslut om Handlingsplan för ökad 

beställarkompetens  

-Överprövningsläget   

 

§ 64 
Anmälningsärenden 

Beslut 
Inköps- och upphandlingsnämnden noterar informationen. 

Ärendet 
Följande ärenden anmäls till Inköps- och upphandlingsnämnden på dagens sammanträde:  

1. Redovisning av delegationsbeslut, dnr. 0041/21 
2. Postlista 2022-04-09–2022-06-06. 

§ 65 
Rapport från ledamöter 
Ingen ledamot har något att rapportera. 
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