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Medborgarförslag om att Norrköping kommun i sina 
upphandlingar ska ställa krav på varor och tjänster 
ska vara klimatneutrala 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

Sammanfattning 

Förslaget till ny formulering i riktlinje för upphandling och inköp bör 

hanteras inom, den av kommunstyrelsen beslutade översynen och således 

pågående arbetet med en ny riktlinje för upphandling och inköp. 

Beskrivning av ärendet 

Förslagsställarna framför följande: ”Vi vill att Norrköpings kommun i 

sina upphandlingar ska ställa krav på att samtliga varor och tjänster ska 

vara klimatneutrala, eller ha så liten påverkan på klimatet som möjligt.” 

Motivet för förslaget kan i korthet sammanfattas att det är nödvändigt 

att hela samhället ställs om för att minska klimatpåverkan. För 

kommunens räkning föreslås att en anpassning av kommunens riktlinje 

för upphandling och inköp genomförs genom att ovan angivna citat 

läggs till. Kommunen  ska enligt förslaget anpassa sina inköp genom att 

kravställa varor/tjänster som innebär en minskad klimatpåverkan. 

Kommunens minskade klimatpåverkan vid inköp bidrar till Sveriges 

möjlighet att målen i Paris-avtalet .   

 

Kommunens befintliga riktlinje för upphandling och inköp 

Det finns följande text i punkten ett i riktlinje för upphandling och 

inköp: Upphandlingar och inköp ska bidra till att skapa en hållbar 

utveckling i samhället. Av punkten nio framgår vidare: Upphandlings- 

och inköpsverksamheten ska genom relevanta krav och kriterier underlätta 

uppfyllandet av kommunala beslut och mål vad gäller bland annat sociala 

och etiska frågor samt miljö och klimat.  

Kommunen ställer mot bakgrund av ovanstående redan i dag 

hållbarhetskrav vid upphandling, i första hand används 
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upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier. Vilka krav som är möjliga 

att ställa i respektive upphandling avgörs i huvudsak av 

verksamhetsbehovet, tillgängliga varor/tjänster på marknaden samt budget. 

Kommunstyrelsen beslutade den 25 augusti 2020 § 401 att tillsätta en 

politisk arbetsgrupp med uppgift att ta fram ett förslag på en ny riktlinje 

för upphandling och inköp. Medborgarförslaget bör hanteras inom 

ramen för det pågående arbetet med ny riktlinje för upphandling och 

inköp.  

 

Ekonomiska konsekvenser 

Om förslaget genomförs skulle det kunna innebära betydande ekonomiska- 

och verksamhetskonsekvenser. Då förslaget omfattar samtliga varu-och 

tjänsteområden är det inte praktiskt genomförbart att beskriva kostnads-

och verksamhetskonsekvenser på ett övergripande sätt. Omfattningen på 

de ekonomiska konsekvenserna beror på hur formuleringen: ”eller ha så 

liten påverkan på klimatet som möjligt” ska tolkas.  
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