
Ordförandeförslag 

Kommunstyrelsens ordförande 
Michaela Fletcher 

Datum 2015-09-02 
Dnr KS 2015/0185-100(1) 

O Öst ^ 

Till Kommunstyrelsen 

Svar på motion nr 16/2015 från Marie Ende (S) - Avseende miljö- och 
sociala krav i offentlig upphandling 

Sammanfattning 

I en motion daterad 2015-04-28 föreslår motionären att miljö- och sociala krav ska beaktas och 
ställas i så stor utsträckning som möjligt vid inköp av varor och tjänster i kommunen. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Att anse motionen besvarad med hänvisning till de policys och lagar och regler som kommunens 
upphandlingsenhet och inköpande verksamheter följer, där bland annat miljö- och sociala krav redan 
ställs i de flesta upphandlingar. 

Bakgrund 

Tjänsteutlåtande från Kommunstyrelsens kontor/upphandlingsenheten 2015-08-26 

Michaela Fletcher 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

Kommunstyrelsens kontor/ Till Kommunstyrelsen 
Upphandlingsenheten 
Fredrik Strand 
Datum 2015-08-26 
Dnr KS 2015/0185-100 (I) 

Svar på motion nr. 16/2015 från Marie Ende (S) - Avseende miljö- och 
sociala krav i offentlig upphandling 

Sammanfattning 
I motion från Maria Ende (S) framkommer två att-satser: 
1) Att varor och tjänster som upphandlas för en offentlig finansierad verksamhet ska ha en 
miljömässig eller social märkning i så stor utsträckning som möjligt. 
2) Att en plan tas fram för att uppnå en nivå av inköp av etisk eller miljömässiga hänsyn som idag är 
möjligt samt att en årlig redovisning sker till KS om hur detta ser ut. 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 
besluta 

Motionen anses besvarad med hänvisning till de policyer och lagar och regler som kommunens 
upphandlingsenhet och inköpande verksamheter följer. 

Att-sats 1: Anses besvarad. Idag ställs miljö- och sociala krav i flertalet av våra upphandlingar. 
Kommunen går längre än vad gällande lagar och regler kräver. Som exempel kan anges att 
kommunen har en bilpool bestående av endast miljöbilar och en elbil, att kommunen endast köper 
in ekologisk mjölk samt att kommunen utvärderat flertalet upphandlingar med hänsyn till miljö- och 
sociala krav (leasingbilar, klottersanering, GC-vägar etc.). 
Inför varje upphandling går en arbetsgrupp igenom vad för krav som ska ställas och bland de krav 
som diskuteras finns sociala- och miljökrav. De kraven läggs in när så är lämpligt. 

Att-sats 2: Anses besvarad med hänvisning till förklaring under att-sats 1. 

Bakgrund 
I motion KS 2015/0185-100 (I) anges att vår kommun upphandlar varor och tjänster för cirka 700 
miljoner kronor per år. Pengarna kommer från kommunens invånare i form av skatt och bör således 
spenderas på bästa möjliga sätt. Därför föreslås att vid inköp av varor och tjänster ska miljö- och 
sociala krav beaktas och ställas i så stor utsträckning som möjligt. 

Förvaltningens slutsatser 
Kommunstyrelsens kontor, upphandlingsenheten, har inget att erinra. 
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Tjänsteutlåtande 

Jav^Olof FrimS 
Kommundirektör 

o Österåker 

Fredrik Strand 
Upphandlingschef 

Expedieras 

- Kommundirektören 
- Akt 
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* ) Socialdemokraterna 

Åkersberga den 28 april 2015 
KS #Pi&/o[g5~-/pp 

Miljö- och sociala krav i offentlig 
upphandling 
I Sverige uppskattas offentlig upphandling årligen omsätta omkring 500 miljarder kronor. Det ger en 
stor möjlighet att påverka produktionen av varor och tjänster i en mer hållbar riktning. I Lagen om 

offentlig upphandling (LOU) anges att man bör ställa miljö- och sociala krav i offentlig upphandling. 

Även vår kommun är en stor aktör och upphandlar varor och tjänster för cirka 700 miljoner kronor 
varje år. Och precis som kommunen skriver på hemsidan så kommer pengarna från kommunens 

invånare i form av skatt och att det är viktigt att de spenderas på bästa möjliga sätt. Även de 
offentliga pengar som nyttjas av privata utförare ska användas på ett hållbart sätt och enligt de 

policys och riktlinjer kommunen har. 

Vi har full förståelse att det inte kan över natt förändras men vi vill även att arbetet tas på allvar. En 
plan bör tas fram för att uppnå full effekt i avtalstecknandet etc. och denna plan bör årligen 
uppdateras och redovisas till KS. Ett stöd för samtliga som uppbär offentlig finansiering bör också tas 

fram och hållas uppdaterad. 

Att kommunen skall upphandla varor och tjänster i en mer hållbar riktning ligger väl i linje med 
kommunen nu intensifierade arbete med klimat och hållbarhetsfrågor. 

Mot bakgrund av detta yrkar vi: 

Att varor och tjänster som upphandlas för en offentlig finansierad verksamhet ska ha en 

miljömässig eller social märkning i så stor utsträckning som möjligt. 

Att en plan tas fram för att uppnå en nivå av inköp av etisk eller miljömässiga hänsyn som 

idag är möjligt samt att en årlig redovisning sker till KS om hur detta ser ut. 

För socialdemokraterna 

Marie Ende 


