
 

 
Offentlig upphandling handlar i grunden om att skapa mesta möjliga nytta för medborgarnas 

skattepengar. Men det innebär även att säkerställa att den negativa påverkan på människors hälsa och 

miljön blir så liten som möjligt. 

 

Påverkan på hälsa och miljö sker i alla led i en produkts livscykel från det att råmaterialet utvinns, 

vid produktion, distribution och användning fram till avfallshanteringen. Kommunerna ansvarar för 

att det som upphandlas framställs under hållbara och ansvarsfulla förhållanden, oavsett var i världen 

produktionen sker. Offentlig upphandling lyfts som ett av de viktigaste verktygen för att verka för 

genomförandet av FN:s Agenda 2030, och som påverkar såväl lokalt som globalt. Även på EU-nivå 

inom gröna given för cirkulär ekonomi omnämns hållbar upphandling som ett viktigt instrument. 

 

Som ett led i kartläggningen av ett mer hållbart upphandlingsförfarande genomförde Umeå kommun 

projektet Klimathänsyn i upphandling. Projektets slutrapport lyfter ett antal skarpa åtgärdsförslag för 

att Umeå kommuns upphandling ska kunna ta en ökad hänsyn till klimat och cirkulär ekonomi. 

 

Det förslag som lyfts, som mest kritiskt viktigt och en förutsättning för de övriga förslagen, är att 

anställa minst två hållbarhetsstrateger vid Upphandlingsbyrån. I rapporten beskrivs hur kompetens i 

hållbarhetsfrågor saknas i såväl verksamheterna som i Upphandlingsbyrån, och att ett ökat stöd skulle 

behövas. Dessa två hållbarhetsstrateger bör ha ett strategiskt ansvar men även delta praktiskt i 

upphandlingsprocesserna och vara kommunens kunskapskälla och kravställare avseende 

hållbarhetsfrågor. 

 

Vänsterpartiet har prioriterat detta i vårt budgetförslag för 2021 och har även yrkat på att anta 

uppdraget i kommunstyrelsen. Då andra partier ännu inte sett vikten av hållbarhetsstrateger i att 

möjliggöra ett hållbart upphandlingsförfarande lyfter vi detta igen i en motion för att åter väcka frågan. 

 

 

 

att Umeå kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att växla upp kommunens 

hållbarhetsarbete genom att anställa två hållbarhetsstrateger till Upphandlingsbyrån för att 

säkerställa att miljö- och klimathänsyn ställs i nödvändig omfattning i kommunens 

upphandlingar 

 

 


