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Landstingsstyrelsens förslag till beslut
___________________________________________________________________________

Motion 2000:51 av Bengt Cedrenius och Mats Pertoft (mp)
om policy för etisk upphandling
Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz

Ärendet
Motionärerna föreslår att en policy för etisk upphandling för landstinget ska
tas fram.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att uppdra åt landstingsstyrelsens förvaltning att ta fram förslag till lokala
policybestämmelser för landstingets upphandlingar utifrån de eventuella
förändringar av Lagen om offentlig upphandling som för närvarande utreds
att i övrigt anse motionen besvarad.

Motionärernas förslag om policybestämmelser som klargör att landstinget
inte skall företa inköp hos företag som bedrivit eller bedriver olaglig eller
oetisk verksamhet eller bryter mot bestämmelser som strider mot FN:s
konventioner om mänskliga rättigheter, har goda skäl för sig. Det är, som
motionärerna framhåller, nödvändigt att en sådan policy avpassas till Lagen
om offentlig upphandling (LOU).
Regeringen har tillsatt en särskild utredare för framläggande av förslag hur
genomförandet av två centrala EG-direktiv om offentlig upphandling skall
anpassas till svensk rätt. Utredarens förslag skall särskilt beakta den svenska
ståndpunkten beträffande miljöhänsyn och sociala hänsyn.
På grund av statens pågående utredningsförfarande och därmed väntade
förändringar av LOU:s nuvarande regelssystem, torde ett framtagandet av

Bilaga
Motion

FÖRSLAG 2005:24

2
LS 0012-0763

lokala policybestämmelser inom Stockholms läns landsting bäst ske då
pågående regelöversyn slutförts. När så skett torde det dock vara lämpligt att
ett sådant arbete startas inom landstinget.

Behandling i landstingsstyrelsen
Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 26 januari 2005.
Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 15 februari 2005.

Vid behandlingen i landstingsstyrelsen yrkades bifall dels till landstingsrådsberedningens förslag, dels till m- och fp-ledamöternas förslag.

Landstingsstyrelsens beslut fattades utan omröstning.

M- och fp-ledamöterna reserverade sig:
”Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att anse
motionen besvarad.
Stockholms läns landsting ska följa LOU. Det motionären föreslår utreds för
närvarande. En förändring av LOU är att vänta därefter. Det föreligger inget
skäl för Stockholms läns landsting att komplicera upphandlingsförfarandet
mer än det som lagstiftaren kräver.”
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Ärendet och dess beredning
Bengt Cedrenius och Mats Pertoft (mp) har i en motion (bilaga), väckt
den 12 december 2004, föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att uppdra till landstingsstyrelsen att ta fram en policy
för etisk upphandling i Stockholms läns landsting enligt motionens
intentioner.

Ärendet har remitterats till landstingsdirektören.

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 19 oktober 2004 föreslagit
landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att anse motionen
besvarad.
Motionärerna föreslår policybestämmelser som klargör att landstinget inte
skall företa inköp hos företag som bedrivit eller bedriver olaglig verksamhet,
oetisk verksamhet eller bryter mot bestämmelser som strider mot FN:s
konventioner om mänskliga rättigheter.
För närvarande har en särskild utredare tillsatts för framläggande av förslag
hur genomförande av två EG-direktiv skall anpassas till svensk rätt (Europaparlamentets och rådets direktiv PE-CONS 3696/03, MAP 23 CODEC 1760
om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster och Europaparlamentets och rådets direktiv
PE-CONS 3695/03, MAP 22 CODEC 1759 om samordning av förfarandena
vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster),
antagna av parlamentet den 29 januari 2004 och av rådet den 2 februari
2004. Utredarens förslag skall särskilt beakta den svenska ståndpunkten
beträffande miljöhänsyn och sociala hänsyn.
Med hänsyn till pågående utredningsförfarande och väntade förändringar av
LOU:s nuvarande regelssystem torde ett framtagandet av lokala policybestämmelser inom Stockholms läns landsting bäst ske då nuvarande regelöversyn slutförts. Sedan ett förslag framlagts, vilket antas komma att ske
våren 2005, är landstingsstyrelsens fö rvaltning beredd att starta upp ett
arbete med en utformning av de föreslagna riktlinjerna.
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Bilaga
Motionen
Stockholms läns landsting gör många och stora upphandlingar och har därigenom möjlighet att driva på utvecklingen av varor och tjänster i önskad
riktning. Landstinget ställer långtgående miljökrav vid upphandling och har
inom detta område kommit att tjäna som förebild inom offentlig upphand ling.
Vi föreslår att en policy för etisk upphandling för landstinget ska tas fram.
Policyn ska gälla all upphandling av varor, tjänster och entreprenader. På
samma sätt som många stora ekonomiska aktörer, multinationella företag m fl,
har tagit fram eller håller på att ta fram en etisk policy för sina upphandlingar
anser Miljöpartiet att det är väsentligt att SLL tar sitt ansvar och också tar
fram en sådan policy inom ramen för de lagar som gäller på området.
Av policyn ska det framgå att landstinget inte vill göra inköp av eller, där
lagen så kräver, ha upphandlingar med företag som bedriver eller bedrivit
olaglig verksamhet, eller grov oetisk verksamhet, som gäller miljön,
pornografi, alkohol, drog- eller tobakshandel, spel eller strider mot olika
nationella lagar som tagits fram i enlighet med FN:s mänskliga rättighetskonventioner. Policyn ska även främja inköp från leverantörer med utgångspunkt i rättvis handel. Policyn ska givetvis hålla sig inom ramen för LOU
och EU:s upphandlingsdirektiv.

Med hänvisning till vad som ovan anförts hemställer vi
att landstingsfullmäktige uppdrar åt landstingsstyrelsen att ta fram en policy för
etisk upphandling i Stockholms läns landsting enligt motionens intentioner.

Stockholm den 12 december 2000

Bengt Cedrenius

Mats Pertoft

