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Inriktning och omfattning
Kommunkoncernen Sundbybergs stads upphandlingspolicy anger den övergripande
inriktningen och de huvudprinciper som gäller för alla inköp och upphandlingar av varor,
tjänster och entreprenader inom kommunkoncernen1. Policyn utgör ett komplement till
gällande lagstiftning.
Kommunkoncernen Sundbybergs stad ska ha en samordnad, effektiv och väl fungerande
inköpsverksamhet. Upphandlingen ska präglas av affärsmässighet och en helhetssyn som
bidrar till en hållbar utveckling för staden.

Strategisk upphandling för ett hållbart Sundbyberg
Kommunkoncernen Sundbybergs stads övergripande mål tar sikte på en hållbar utveckling
i enlighet med de globala målen i Agenda 2030. En utveckling som tar hänsyn till dagens
behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter.
Kommunkoncernen Sundbybergs stad upphandlar varor, tjänster, IT och entreprenader för
ett par miljarder kronor varje år. Genom att ställa väl avvägda krav på leverantörer på det
som upphandlas ska upphandlingsverksamheten bidra till stadens ekonomiska, sociala och
miljömässiga hållbara utveckling.
Kommunkoncernen Sundbybergs stads upphandlingar ska kännetecknas av hög kvalitet,
affärsmässighet, god ekonomisk hushållning och effektiv användning av stadens
gemensamma resurser. Väl genomförda upphandlingar och inköp ökar nyttan för
medborgarna och bidrar till ett resurseffektivt samhälle.
All upphandling ska präglas av en helhetssyn som syftar till långsiktigt hållbara affärer för
staden.

Samordnad upphandling för ett hållbart Sundbyberg
Samordnad upphandling är av strategisk betydelse för kommunkoncernen Sundbybergs
stad som helhet för att uppnå bästa möjliga affärsvillkor samt att aktivt påverka kvalitet
och en hållbar utveckling. Samordningen minimerar de administrativa kostnaderna för
stadens inköp och upphandlingar. I de fall behoven sammanfaller inom
kommunkoncernen Sundbybergs stad ska, där så är lämpligt, upphandlingsarbetet
samordnas.
Kommunstyrelsen ansvarar för stadens samordnade upphandlingar.
Nämnder och styrelser ansvarar för att:
•
•
•

Personal som handlägger inköp och upphandlingsärenden har relevant kunskap om
gällande lagstiftning, policys och riktlinjer
Medverka i och verka för samordnad upphandling
Använda de gemensamma ramavtalen

Lagstiftning och regler
Vid köp, leasing och hyra av varor, tjänster och entreprenader ska
upphandlingslagstiftning, annan relevant lagstiftning samt stadens policy och riktlinjer
tillämpas. Stadens regler mot mutor och jäv ska tillämpas.
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Sundbybergs stad, Sundbybergs stadshus AB och dess helägda bolag
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Hållbar utveckling
Kommunkoncernen Sundbybergs stads upphandlingsverksamhet ska bidra till en hållbar
utveckling och är ett viktigt verktyg för att skapa ett hållbart samhälle. Avvägningar mellan
vilka krav som ska ställas beror på vilken vara, tjänst eller entreprenad som ska
upphandlas. Krav som ställs ska noggrant analyseras utifrån eventuella konsekvenser
avseende ekonomisk hållbarhet.
Vid bedömning om vilka hållbarhetskrav, ska följande frågor övervägas:
•
•
•
•

Relevans – vilken miljö och /eller socialpåverkan har produkten/tjänsten?
Potential – Finns det potential för förbättringar avseende miljömässig- och/eller social
hållbarhet?
Ekonomi – Vilka konsekvenser innebär de krav som ställs på miljömässig- och eller
social hållbarhet avseende kostnader?
Styrbarhet – Kan krav i upphandlingen bidra till sådana förbättringar avseende socialoch miljömässig hållbarhet samt hur kan de följas upp?

Ekonomisk hållbarhet
Kommunkoncernen Sundbybergs stads medel ska användas på ett kostnadseffektivt och
hållbart sätt. Upphandlingar ska bidra till stadens övergripande mål om ekonomisk
hållbarhet och genomföras affärsmässigt med ett hela staden perspektiv.
Kommunkoncernen Sundbybergs stad ska uppfattas som en bra och attraktiv affärspartner
av leverantörsmarknaden och värna om en sund konkurrens. Deltagande i upphandlingar i
Kommunkoncernen Sundbybergs stad ska vara enkelt och tydligt och inbjuda såväl stora
som små samt erfarna och mindre erfarna anbudsgivare.
Kommunkoncernen Sundbybergs stad ska arbeta för att främja nytänkande i syfte att
kunna möta framtida utmaningar inom välfärd och tillväxt samt efterfråga långsiktigt
hållbara lösningar. Detta ska ske bland annat genom att genomföra nytänkande
upphandlingar inom relevanta områden där förslag på nya på lösningar efterfrågas.

Social hållbarhet
Kommunkoncernen Sundbybergs stad ska arbeta strategiskt och aktivt för att bidra till
Kommunkoncernen Sundbybergs stads övergripande mål om social hållbarhet. I
upphandlingar ska hållbarhetskriterier för sociala krav finnas med.

Arbetsvillkor och mänskliga rättigheter
Vid upphandling ska krav på kollektivavtalsliknande villkor samt mänskliga rättigheter
ställas. Avtalsleverantören ansvarar alltid för kraven gentemot eventuella
underleverantörer och avtalsleverantören ska regelbundet och systematiskt redovisa hur
man följer upp kraven i alla led.
De varor som köps in ska vara producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden
och där korruption i produktionsledet motverkas. Särskild hänsyn ska tas till
Internationella arbetsorganisationen, ILO:s, åtta grundläggande konventioner om
mänskliga rättigheter i arbetslivet, FN:s konventionen för mänskliga rättigheter för
personer med funktionsnedsättningar, FN:s barnkonvention samt tillverkningsländernas
nationella lagstiftning om arbetarskydd, arbetsmiljölagstiftning och arbetsrätt när den
innebär ett starkare skydd.

Tillgänglighet
Genom att ställa krav på tillgänglighet ska staden vid upphandling bidra till att personer
med funktionsnedsättning aktivt kan medverka i och vara en del av samhället.
Utgångspunkten ska vara en universell utformning, att så många som möjligt ska kunna
använda det som upphandlats.
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Miljömässig hållbarhet
Kommunkoncernen Sundbybergs stad ska arbeta strategiskt och aktivt för att bidra till och
uppnå miljömässig hållbarhet vid upphandling. De leverantörer kommunen ingår avtal
med ska bidra till att stadens övergripande miljömål uppnås. I upphandlingar ska
hållbarhetskriterier för miljökrav finnas med.
Kommunkoncernen Sundbybergs stad ska genom miljökrav bidra till:
•
•
•
•

Hållbar konsumtion – Minskad mängd avfall, minskat matsvinn, främja återbruk,
ökad andel ekologiska livsmedel samt utfasning av farliga ämnen
Hållbar energianvändning - Minskad och effektiv energianvändning samt energi från
förnybara källor
Hållbar mark- och vattenanvändning – Bevara markanvändningens kapacitet för ekosystem, klimatanpassning och rekreation samt hållbart nyttjande av naturresurser.
Hållbar mobilitet – Minskade utsläpp från användning av fossila drivmedel

Hållbarhetskrav i upphandlingsdokument
Kommunkoncernen Sundbybergs stads styrande dokument är utgångspunkten vid
utformning av hållbarhetskrav. Vid utformningen används hållbarhetskriterier från till
exempel Upphandlingsmyndigheten eller annan väl ansedd branschorganisation.

Aktiv avtalsförvaltning och uppföljning
En förutsättning för att de önskvärda effekterna med upphandling ska kunna uppnås är att
kommunkoncernen Sundbybergs stad använder och följer de avtal som tecknats.
Uppföljning av avtal och avtalstrohet är nödvändigt för att utveckla
upphandlingsverksamhet inom kommunkoncernen Sundbybergs stad. Kommunstyrelsens
strategiska ansvar gällande upphandling innebär att de årligen ska ta fram ett
upphandlingsbokslut.
Uppföljning av avtal och avtalstrohet ska göras regelbundet under avtalsperioden.
Uppföljningen ska säkerställa att hela staden får de varor, tjänster, IT eller entreprenader
enligt de krav som denna policy stipulerar, kriterier och till den kvalitet samt kostnad som
beställts. Ansvaret för uppföljningen av avtalen ligger hos den nämnd eller styrelse som
enligt delegationsordningen ansvarar för upphandlingen.

Relaterade styrdokument
•
•
•
•

Lag (2016:1145) om offentlig upphandling
Lag (2008:962) om valfrihetssystem
Regler för Sundbybergs stad gällande hantering av mutor.
Nämndernas delegationsordningar
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