
1(3)

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK 
Hållbarhetschef 
Gregor Hackman 

Kommunstyrelsen 
2022-01-24 

Svar på motion: Upphandlingspolicy med miljö- 
och hållbarhetsinriktning 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen, Upphandlingspolicy med miljö- och 
hållbarhetsinriktning, inte föranleder några ytterligare åtgärder. 

Sammanfattning 

Eva Lindau och Janne Boman, båda (S), har i en motion till fullmäktige den 14 
juni 2021 krävt att en revidering görs av kommunens upphandlingspolicy. De 
menar att Täby kommuns upphandlingspolicy saknar miljö- och hållbarhets-
inriktning och yrkar att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att 
snarast revidera kommunens upphandlingspolicy i syfte att styra mot en 
ekologisk, men också ekonomisk och social hållbarhet. 

I kommunen finns flera styrdokument som vägleder kommunens nämnder och 
bolag till hållbara val i verksamheten. Ett sådant dokument är den styrande 
alliansens politiska inriktning i verksamhetsplanen som lyfter fram hållbar 
utveckling som ett centralt mål för hela kommunens verksamhet. Ett annat är 
kommunens miljöprogram. Kommunens upphandlingspolicy syftar till att bland 
annat säkerställa att anskaffning bidrar till hållbara och sunda affärer. I policyn 
hänvisas till andra riktlinjer för mer information om genomförande av 
anskaffningar. Upphandlingspolicyn styr hur upphandlingen ska hanteras inte 
hur kraven ska ställas vid inköp. Vägledning för krav och kravnivåer står att finna 
i andra dokument. Bedömningen är detta upplägg är mer ändamålsenligt än att 
arbeta in miljö- och hållbarhetsinriktningen i själva upphandlingspolicyn.  
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Ärendet 

Eva Lindau och Janne Boman, båda (S), har i en motion till fullmäktige den 14 
juni 2021 krävt att en revidering görs av kommunens upphandlingspolicy. I 
motionen yrkas att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att snarast 
revidera kommunens upphandlingspolicy i syfte att styra mot en ekologisk, men 
också ekonomisk och social hållbarhet. Motionärerna hänvisar i sin 
argumentation till Upphandlingsmyndigheten som menar att de tre 
dimensionerna av hållbarhet; den miljömässiga, den sociala och den ekonomiska, 
ska ingå i upphandlingar. Vidare lyfts Uppsala och Växjö fram som föredömen då 
dessa arbetat in hållbarhet i sina upphandlingsregler. Slutligen menar de att en 
tuff och tydlig upphandlingspolicy som kan påverka marknaden i hållbar 
inriktning är ett viktigt verktyg i strävan att rankas högt bland miljökommuner. 

Täby kommun har liksom Uppsala och Växjö höga miljöambitioner, men i Täby 
organiseras styrningen genom styrdokument på ett annat sätt än i dessa 
kommuner.  

Täby kommuns Upphandlingspolicy är ett kortfattat dokument som reglerar 
bland annat grundläggande principer vid anskaffning samt ansvar och roller. 
Policyn syftar till att säkerställa att anskaffning bidrar till hållbara och sunda 
affärer. Den hänvisar till andra riktlinjer för mer information om genomförande 
av anskaffningar. I kommunen finns styrdokument och riktlinjer som 
kompletterar Upphandlingspolicyn och vägleder kommunens nämnder och bolag 
till hållbara val i verksamheten. Ett sådant dokument är den styrande alliansens 
politiska inriktning i verksamhetsplanen som lyfter fram hållbar utveckling som 
ett centralt mål för hela kommunens verksamhet. Ett annat exempel är 
kommunens miljöprogram.  

Upphandlingspolicyn styr hur upphandlingen ska hanteras, inte hur kraven ska 
ställas vid inköp. Vägledning för krav och kravnivåer står att finna i andra 
dokument. Bedömningen är detta upplägg är mer ändamålsenligt än att, såsom 
motionärerna kräver, ”arbeta in miljö- och hållbarhet i upphandlingsreglerna”.  

En upphandlingspolicy, likt Växjös, som föreskriver att alla upphandlingar ska 
prioritera en så liten miljöpåverkan som möjligt, riskerar att vägleda till 
kostsamma inköp i strid med god ekonomisk hushållning. Kraven vid 
upphandling bör dock inte styras kategoriskt i upphandlingspolicyn. En 
sammanvägd bedömning behöver göras av många aspekter i en upphandling, allt 
från funktionskrav till pris. Hänsyn behöver också alltid tas till den 
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marknadssituation som råder vid respektive upphandling, inte minst för att 
beakta den ekonomiska dimensionen av hållbarhet. 

I stället för att kategoriskt ställa miljökrav vid upphandling arbetar Täby 
kommun med att identifiera de upphandlingsområden där bäst miljö- och 
hållbarhetsnytta kan åstadkommas genom relevanta krav som inte riskerar leda 
till höga merkostnader. 

Ekonomiska överväganden 

Förslag till beslut medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.  

Katarina Kämpe 
Kommundirektör 

Gregor Hackman 
Hållbarhetschef 

Bilaga 

– Motion Upphandlingspolicy med miljö- och hållbarhetsinriktning, daterad 
den 14 juni 2021
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