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KSAU § 1/23
Riktlinje för inköp
KS2022.0436

Behandlat av Datum Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-01-26 1/23

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta Riktlinje för inköp.
Denna riktlinje ersätter tidigare Riktlinje för inköp i Skövde kommun KS12/0237 §173.

Bakgrund
Riktlinjen som ersätts är fastställd 2013. Därefter har det skett en rad förändringar, bland 
annat avseende organisation, styrning och roller inom Upphandlings- och inköpsprocessen. 
Ny lagstiftning har tillkommit genom Lag (2018:1277) om elektroniska fakturor. Därtill har 
förändringar skett i Lag (2016:1145) om offentlig upphandling.

Införandet av ett nytt e-handelssystem har medfört förändrade arbetssätt. Med utgångspunkt 
i ovanstående förändringar finns därmed ett behov att anta ny riktlinje.

Riktlinje för inköp är framtagen av en arbetsgrupp på upphandlings- och inköpsenheten. Vid 
framtagandet har en omvärldsbevakning genomförts med 10 kommuner och myndigheter. 
Förslaget till riktlinje har varit ute på remiss hos sektorerna och synpunkterna har beaktats 
vid slutversion.

Det som tillkommit i den föreslagna nya riktlinjen är bland annat avtalsuppföljning, 
bisysslor och representation, diarieföring av avtal, leasing samt nya tröskelvärden och 
rutiner vid direktupphandlingar.

Tillägg på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 26 januari
I Riktlinje för inköp, avsnitt 2.3 Kommunens nämnder görs en redaktionell ändring:
Meningen ”Respektive nämnd ansvarar för direktupphandling av enskilda behov inom sitt 
verksamhetsområde samt för att berörda inköpsavtal hålls ordnade” ersätts med ” Respektive 
nämnd ansvarar för att berörda inköpsavtal hålls ordnade”.

Handlingar
Riktlinje för inköp.docx
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Skickas till
Samtliga nämnder
Samtliga sektorchefer
Ekonomichef
Chef avdelning ekonomi och verksamhetsstyrning
Upphandlingschef
Chef inköpsenheten
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KSAU § 2/23
Avgift för tillsyn av tobaksfria nikotinprodukter
KS2022.0446

Behandlat av Datum Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-01-26 2/23

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om ändring av socialnämndens
reglemente som innebär att socialnämnden fullgör kommunens uppgifter avseende Lag
(2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om att ny tillsynsavgift för tillsyn av
försäljningen införs på 2,5 % av prisbasbeloppet. Beloppet avrundas till jämna hundra 
kronor uppåt och revideras årligen av ansvarig nämnd.

Bakgrund
Socialnämnden har den 8 december beslutat att föreslå kommunfullmäktige att besluta om 
ändring av socialnämndens reglemente som innebär att socialnämnden fullgör kommunens 
uppgifter avseende Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter, samt om att ny 
tillsynsavgift för tillsyn av försäljningen införs på 2,5 % av prisbasbeloppet (1 300 kronor). 

Den 1 augusti 2022 trädde en ny lag i kraft rörande tobaksfria nikotinprodukter (Lag 
(2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter). Dessa produkter har fram till dess helt saknat 
reglering och därmed kunnat köpas av alla. Den största förändringen för allmänheten är att 
det införs en åldersgräns. Lagstiftningen innehåller även regler om märkning, 
marknadsföring med mera. Försäljningen skall anmälas till kommunen som därmed också 
fått tillsynsansvaret att reglerna i lagstiftningen följs. Tillsynen av försäljningen bedöms 
kunna jämställas med tillsynen av tobak och e-cigaretter och bör genomföras samtidigt. 
Kostnaden bör därför vara likvärdig 2,5% av prisbasbeloppet (2022 1300 kronor). 

Tillägg på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 26 januari
Förslag till beslut ändras till:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om att ny tillsynsavgift för tillsyn av
försäljningen införs på 2,5 % av prisbasbeloppet. Beloppet avrundas till jämna hundra 
kronor uppåt och revideras årligen av ansvarig nämnd.

Tidigare formulering:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om att ny tillsynsavgift för tillsyn av
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försäljningen införs på 2,5 % av prisbasbeloppet (1 300 kronor). Beloppet avrundas till 
jämna hundra kronor uppåt och beloppet revideras årligen.

Handlingar
SON § 72/22 Avgift för tillsyn av tobaksfria nikotinprodukter

Skickas till
Sektor socialtjänst
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KSAU § 3/23
Remittering av motioner och medborgarförslag
KS2022.0032

Behandlat av Datum Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-01-26 3/23

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om remittering och beredning av 
medborgarförslag och motion enligt nedan.

Bakgrund
Kommunfullmäktige har beslutat att lämna följande medborgarförslag till kommunstyrelsen 
för beredning och avgörande.

- Medborgarförslag om installation av trappa mellan Skolvägen och 
Billingsdalskolans parkering samt förlängning av trottoar Skolvägen. (KS2022.0261) 
Medborgarförslaget ska beredas av beredningen för samhällsbyggnad i samråd med 
sektor service.

Kommunfullmäktige har beslutat att lämna följande motioner till kommunstyrelsen för 
beredning.

- Motion om att avskaffa hälsoscheman (KS2022.0440)
Motionen ska remitteras till vård- och omsorgsnämnden som i samråd med HR-
enheten ska inkomma med ett yttrande.

Handlingar
Medborgarförslag om installation av trappa mellan Skolvägen och Billingsdalskolans 
parkering samt förlängning av trottoar Skolvägen                                                                                                                                                    
Motion om att avskaffa hälsoschema (SP)

Skickas till
Handläggare demokratistöd
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KSAU § 4/23
Valärende (ombud till Kommuninvest föreningsstämma 
2023)
KS2023.0042

Behandlat av Datum Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-01-26 4/23

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse Theres Sahlström (M), kommunstyrelsens 
ordförande, till ombud och Maria Vaziri, ekonomichef, till ersättare på Kommuninvests 
föreningsstämma 2023.

Bakgrund
Skövde kommun är medlem i Kommuninvest och årligen hålls en föreningstämma för alla 
medlemmar. I år hålls stämman den 30 mars med möjlighet att delta både i fysiskt och 
digitalt format. Mot denna bakgrund föreslås Theres Sahlström (M), kommunstyrelsens 
ordförande, till ombud och Maria Vaziri, ekonomichef, till ersättare på Kommuninvests 
föreningsstämma 2023.

Handlingar
        

Skickas till
Theres Sahlström (M)
Maria Vaziri, ekonomichef
Kommuninvest
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Informationer
Theres Sahlström (M), Torbjörn Bergman (SP), Marie Hjärtqvist (S) och Ulrica Johansson 
(C) deltog på Skaraborgsdagarna 25 januari.

Theres Sahlström (M) och Torbjörn Bergman (SP) deltog på samverkansmöte med 
Trafikverket den 23 januari.

Theres Sahlström (M), Johan Ask (S) och Björn Söderlundh (SP) närvarade på invigningen 
av utställningen Översiktsplan 2040.

Johan Ask (S) och Björn Söderlundh deltog på samrådsmöte, Översiktsplan 2040 den 18 
januari.

Theres Sahlström (M) och Torbjörn Bergman (SP) deltog på samrådsmöte, översiktsplan 
2040 den 24 januari.

Theres Sahlström (M), Johan Ask (S) och Torbjörn Bergman (SP) deltog på möte med 
Frösve föräldraförening den 11 januari.
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