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O. 5 
UPPHANDLINGSPOLICY FÖR LOMMA KOMMUN FRÅN OCH MED 
2016-10-15 
 
Upphandlingspolicy för Lomma kommun anger mål för upphandling och inköp, miljökrav 
och sociala/etiska krav samt de regler, som under iakttagande av gällande författningar och 
anvisningar om offentlig upphandling m.m. gäller för kommunens upphandlingsverksamhet. 
Endast krav som kan kontrolleras får ställas i upphandlingar. 
 
Lomma kommun har, genom utmärkelsen FairTrade City, åtagit sig att agera som en etisk 
konsument. Det betyder att produkter som uppfyller kraven för ”Rättvisemärkt” eller 
motsvarande ska finnas att tillgå i kommunens avtal. 
 
Upphandlingar ska genomföras så att kommunen erhåller varor, tjänster och entreprenader 
med rätt funktion och kvalitet, som uppfyller miljö- och etiska krav. Totalkostnaden ska vara 
så låg som möjligt – när så är möjligt ska kostnadsanalysen baseras på livscykelkostnad. 
 
Upphandlings- och inköpsverksamheten ska organiseras på ett effektivt sätt, så att arbetet kan 
utföras rationellt. Kommunstyrelsen fastställer upphandlingsorganisationen i Anvisningar för 
upphandlingsverksamheten. 
Direktupphandlingar ska genomföras på ett affärsmässigt sätt och följa gällande riktlinjer för 
direktupphandling. 
 
Miljömål och etiska/sociala mål  
Till år 2020 ska minst 50 % av alla upphandlade produkter (varor och tjänster) vara märkta 
med tredjeparts miljömässiga och sociala hållbarhetscertifieringar, såsom 
Bra miljöval (naturskyddsföreningen), EU Ecolabel (Miljömärkning Sverige), FairTrade 
Sverige, KRAV, Certifierat Hållbart Fiske MSC, Svanen (Miljömärkning Sverige), TCO 
Certified (TCO Development) eller likvärdigt. 
 
Miljökrav 
Nationella modeller för hållbarhetskrav/miljökrav ska användas i första hand vid upphandling. 
Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier vid offentlig upphandling, inom respektive 
produktområde, ska följas. 
Miljöhänsyn ska tas vid alla inköp av både varor och tjänster. Särskilt fokus på miljöhänsyn 
ska tas vid inköp av livsmedel, drivmedel, el, kemiska produkter, byggvaror, IT, fordon och 
transporter. Särskilt fokus ska också läggas på att minska utsläpp av mikroplaster från 
material och anläggningar. 
 
Sociala/etiska krav 
Vid all upphandling ska bedömning göras av om det föreligger risk för brott mot mänskliga 
rättigheter och grundläggande arbetsvillkor i produktionskedjan. 
Med detta avses 

• ILO:s åtta kärnkonventioner nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182 
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• FN:s barnkonvention, artikel 32 
• Den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet  
• Den arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön, och det socialförsäkringsskydd 

som gäller i tillverkningslandet 
 
Lomma kommun ska vara ansluten till SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) för 
stickprovsinspektioner i leverantörskedjan. 
 
 
 
 
       __________________________________________ 


