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Svar på motion om nya upphandlingsregler för kvalitet och miljö 

Carola Gunnarsson (C) inkom den 20 januari 2014 med rubricerad motion. 
Motionären föreslår att det tas fram nya regler för upphandlingen i Sala kommun så 
att kvalitet, arbetsvillkor och omsorg om miljön blir vägledande. 

Motionären skriver att de nya EU-regler om offentlig upphandling som antogs i 
Europaparlamentet i januari 2014 är en seger för kvalitet och miljö. Det öppnas nya 
möjligheter för alla som har reagerat mot krångliga och felaktiga upphandlings
regler att utforma sina krav efter mål som kvalitet och hållbarhet. 

Dessutom kommer de nya EU-reglerna att välkomnas av svenska livsmedels
producenter och andra som levererar varor och tjänster av hög kvalitet. just kvalitet, 
arbetsvillkor och omsorg om miljön ska vara vägledande för offentlig upphandling i 
EU, enligt beslutet i Europaparlamentet Reglerna innebär nya möjligheter för 
upphandlare som vill göra kloka inköp till den lokala och regionala offentliga 
verksamheten. 

Motionären framhåller att det nu krävs beslut på nationell nivå om de kommande 
reglerna i Sverige, så att onödiga byråkratiska bestämmelser och tillägg försvinner. 
De lokala upphandlarna avgör i slutänden inköpa av varor och livsmedel av rätt 
kvalitet så att barn och äldre ska kunna äta bra och näringsriktig mat i skolan och på 
äldreboenden. 

Ekonomikontoret har yttrat sig över motionen. 

Sala kommuns upphandlingsfunktion har genomfört en kartläggning av sin 
verksamhet i syfte att uppnå en strukturerad och effektiv upphandlingsverksamhet 
Målbilden är att uppnå största nytta av befintliga skattemedel samtidigt som 
verksamhetens behov säkerställs med avseende på rätt kvalitet. Detta ska göras 
samtidigt som kommunens ambitioner om miljöhänsyn och social hänsyn uppfylls. 

Ett av de identifierade fokusområdena är att se över upphandlingspolicyn samt 
riktlinjerna för upphandling i Sala kommun då dessa dokument är nära 
sammankopplade. 

Ett annat identifierat fokusområde är verksamhetsutveckling och framtagning av 
mallar. l malltexterna finns planer på att införa fasta texter innehållande social 
hänsyn och arbetsmiljövillkor. Dessa är mindre objektsspecifika än miljökrav och 
därmed mer lämpade att ha som standardtexter. 
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Kommunstyrelsen 

EU:s nya regler kring offentlig upphandling ska vara implementerade i 
medlemsländerna senast våren 2016. Ambitionen är att inför att den nya lagen 
träder i kraft redan ha en policy, riktlinjer och texter införda i malldokument som 
ger Sala kommun möjlighet att snabbt vara anpassade till de eventuellt utökade 
möjligheter som den nya lagen medger. 

Syftet med de nya förslagen är mycket tillfredsställande. Det handlar bland annat om 
att skapa enklare och mer flexibla upphandlingsregler, underlätta för små- och 
medelstora företag att delta i offentlig upphandling och göra det lättare att ställa 
sociala och miljömässiga krav vid upphandling. I grunden bygger EU:s förslag till nya 
regler på den så kallade 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt där EU särskilt 
pekar ut att offentlig upphandling spelar en nyckelroll för att bland annat öka 
tillväxten och stödja en resurssnål ekonomi. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla motionen 

Per-Olov Rapp (S) 
Ordförande kommunstyrelsen 
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Upphandlingsfunktionen har genomfört en kartläggning av sin verksamhet i syfte att 
uppnå en strukturerad och effektiv upphandlingsverksamhet l kartläggningen har 
fokusområden identifierats. Vår målbild är att vi ska uppnå största nytta av 
befintliga skattemedel samtidigt som verksamhetens behov säkerställs med 
avseende på rätt kvalitet. Detta ska göras samtidigt som de ambitioner som 
kommunen har avseende miljöhänsyn och social hänsyn uppfylls. 

Ett av de identifierade fokusområdena är att se över upphandlingspolicyn. l det 
arbetet kommer även en översyn av riktlinjerna för upphandling i Sala kommun att 
ingå då dessa dokument är nära sammankopplade. 

Ett annat identifierat fokusområde är verksamhetsutveckling där en tidig aktivitet 
är framtagande av mallar- l malltexterna finns planer på att införa fasta texter 
avseende social hänsyn och arbetsmiljövillkor då dessa är mindre objektsspecifika 
än miljökrav och därmed är mer lämpade att ha som standardtexter. 

EU:s nya regler kring offentlig upphandling ska vara implementerade i 
medlemsländerna senast våren 2016. Vår ambition är att inför den nya lagens 
ikraftträdande redan ha en policy, riktlinjer och texter införda i malldokument som 
ger oss möjlighet att omedelbart anpassa oss till de eventuella utökade möjligheter 
som den nya lagen medger. 

Sala den 26 februari 2014 

)onas Köping, Upphandlare Per Eriksson, Upphandlare 
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Till kommunfullmäktige i Sala kommun 

Nya upphandlingsregler för kvalitet och miljö 

De nya EV-regler om offentlig upphandling om antogs av Europaparlamentet i 
onsdags är en seger för kvalitet och miljö. Reglerna är fortfarande snåriga och 
onödigt byråkratiska. Men beslutet är definitivt ett steg i rätt riktning. 

Nu öppnas nya möjligheter för alla som har reagerat mot krångliga och felaktiga 
upphandlingsregler att utforma sina krav efter mål som kvalitet och hållbarhet. 

Dessutom kommer de nya EV-reglerna att välkomnas av svenska 
livsmedelsproducenter och andra som levererar varor och tjänster med hög kvalitet. 
Många av dessa företag runt om i hela Sverige ligger redan i dag i framkant när det 
gäller hållbara produkter som tagits fram med hänsyn till kvalitet, arbetsvillkor och 
omsorg om miljön. 

just kvalitet, arbetsvillkor och omsorg om miljön ska vara vägledande för offentlig 
upphandling i EV, enligt beslutet i Europaparlamentet 

Det är bra, och det innebär nya möjligheter för upphandlare som vill göra kloka 
inköp till den lokala och regionala offentliga verksamheten. 

Nu krävs beslut på nationell nivå om de kommande reglerna i Sverige så att onödiga 
byråkratiska bestämmelser och tillägg försvinner. 

Men till sist är det ändå vi som lokala upphandlare som har avgörandet i vår hand. 
Det är upp till oss att köpa in råvaror och livsmedel av rätt kvalitet så att våra barn 
och äldre ska kunna äta bra och näringsrik mat i skolan och på äldreboendet 

Med hänvisning till ovanstående hemställer jag att kommunfullmäktige beslutar att 
uppdra till kommunstyrelsen 

att ta fram nya regler för upphandlingen i Sala kommun så att kvalitet, arbetsvillkor 
och omsorg om miljön blir vägledande. 


