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Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Södertörns upphandlingsnämnd Protokoll 2 (24)

Sammanträdesdatum
2017-04-03

Plats och tid Lokal Huvudskär, Haninge kommunhus
Måndag 2017-04-03, kl. 13.30–14.45

Beslutande Liselott Vahermägi, ordförande (S)
Raymond Svensson, vice ordförande (C)
Kjell Bjerrehorn (L)

Ersättare Harry Bouveng (M)
Mikko Svensson (S)
Jeanette Hellmark (M)

Övriga 
deltagande

Mikael Blomberg, upphandlings- och inköpschef
Rebecca Band, kommunsekreterare
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Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Södertörns upphandlingsnämnd Protokoll 3 (24)

Sammanträdesdatum
2017-04-03

Justeringens 
plats och tid

Kansliet, 2017-04-12

Paragrafer 10 - 19

Sekreterare
Rebecca Band

Ordförande
Liselott Vahermägi (S)

Justerare
Raymond Svensson (C)
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Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Södertörns upphandlingsnämnd Protokoll 4 (24)

Sammanträdesdatum
2017-04-03

ANSLAG/BEVIS

Justeringen av Södertörns upphandlingsnämnds protokoll 
tillkännages genom anslag. Datum då anslaget sätts upp och tas 
ned framgår nedan.

Beslutande organ Södertörns upphandlingsnämnd

Sammanträdesdatum 2017-04-03

Datum då anslaget 
sätts upp

2017-04-05 avseende § 15-16 (omedelbar justering)
2017-04-13 avseende § 10-14, 17-19

Datum då anslaget
tas ned

2017-04-27 avseende § 15-16 (omedelbar justering)
2017-05-05 avseende § 10-14, 17-19

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunstyrelsens kansli, Haninge kommunhus

Underskrift
Rebecca Band, sekreterare
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Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Södertörns upphandlingsnämnd Protokoll 5 (24)

Sammanträdesdatum
2017-04-03

Innehållsförteckning

Ärende Sida
§ 10 Godkännande av dagordning .................................................................................6
§ 11 Val av justerare.......................................................................................................7
§ 12 Information..............................................................................................................8
§ 13 Ekonomisk uppföljning............................................................................................9
§ 14 Införande av läsplattor och digitala möteshandlingar i Södertörns 

upphandlingsnämnd .............................................................................................10
§ 15 Remiss: Klimat- och miljöpolitiskt program för Haninge kommun.........................13
§ 16 Remiss: Kemikalieplan för Haninge kommun .......................................................18
§ 17 Delegationsbeslut .................................................................................................22
§ 18 Meddelanden ........................................................................................................23
§ 19 Remiss: Näringslivsstrategi för Haninge kommun ................................................24
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Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Södertörns upphandlingsnämnd Protokoll 6 (24)

Sammanträdesdatum
2017-04-03

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 10 Godkännande av dagordning

Förslag till beslut
Södertörns upphandlingsnämnd beslutar
1. Dagordningen godkänns.

Södertörns upphandlingsnämnds beslut
1. Dagordningen godkänns med tillägg av ett nytt remissärende: 

Näringslivsstrategi för Haninge kommun
__________
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Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Södertörns upphandlingsnämnd Protokoll 7 (24)

Sammanträdesdatum
2017-04-03

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 11 Val av justerare

Förslag till beslut
Södertörns upphandlingsnämnd beslutar
1. Södertörns upphandlingsnämnds vice ordförande Raymond 

Svensson utses att jämte ordföranden justera nämndens 
protokoll onsdag 2017-04-12.

Södertörns upphandlingsnämnds beslut
1. Södertörns upphandlingsnämnds vice ordförande Raymond 

Svensson utses att jämte ordföranden justera nämndens 
protokoll onsdag 2017-04-12.

__________
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Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Södertörns upphandlingsnämnd Protokoll 8 (24)

Sammanträdesdatum
2017-04-03

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 12 Information

Muntlig information:
- Nämndens beredningsprocess
- Politikerutbildning i Nynäshamn den 28 april
- Pågående rekryteringar och omorganisation
- Almegas upphandlingsdag

Förslag till beslut
Södertörns upphandlingsnämnd beslutar
1. Informationen läggs till handlingarna.

Södertörns upphandlingsnämnds beslut
1. Informationen läggs till handlingarna.
__________
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Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Södertörns upphandlingsnämnd Protokoll 9 (24)

Sammanträdesdatum
2017-04-03

Justerare Utdragsbestyrkande

Dnr SUN 2017/5

§ 13 Ekonomisk uppföljning

Den ekonomiska redovisningen föredras muntligen av 
upphandlingschefen. Se bifogad bilaga.

Underlag för beslut
- Ekonomisk uppföljning, period 2017-02-01 – 2017-02-28

Förslag till beslut
Södertörns upphandlingsnämnd beslutar
1. Uppföljningen godkänns.

Södertörns upphandlingsnämnds beslut
1. Uppföljningen godkänns.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Nynäshamns kommun
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Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Södertörns upphandlingsnämnd Protokoll 10 (24)

Sammanträdesdatum
2017-04-03

Justerare Utdragsbestyrkande

Dnr SUN 2017/35

§ 14 Införande av läsplattor och digitala 
möteshandlingar i Södertörns 
upphandlingsnämnd

Sammanfattning
I Haninge kommun har läsplattor och digitala utskick av 
möteshandlingar införts eller är på väg att införas i 
kommunstyrelsen, socialnämnden, grund- och förskolenämnden, 
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, 
äldrenämnden och Södertörns överförmyndarnämnd. Även 
Södertörns upphandlingsnämnd har uttryckt önskemål om att införa 
läsplattor och digitala utskick av möteshandlingar i nämnden.
Inköpskostnaden för en Ipad är ca 5 200 kr exkl moms. Därutöver 
tillkommer en kostnad för mobilt bredband med 150 kr/mån (2 GB 
surfmängd) alternativt 450 kr/mån (obegränsad surfmängd), 
beroende på behov. Det är också möjligt att inte ha något 
abonnemang alls och enbart vara uppkopplad där det finns tillgång 
till wifi.
Kommunstyrelseförvaltningen uppskattar att 3-5 Ipads med 
abonnemang behöver införskaffas, då några av nämndens 
ledamöter och ersättare samt tjänstemän redan har en Ipad som 
arbetsverktyg i annat kommunalt uppdrag. Detta skulle innebära en 
inköpskostnad om 15 000-26 000 kr (beroende på antal) samt en 
abonnemangskostnad om 450-2 250 kr/mån (beroende på antal 
samt val av abonnemang). Vid ny mandatperiod kan behovet se 
annorlunda ut.
Åtkomst till nämndhandlingar i Ipaden sker genom applikationen 
Meetings, som är kopplad till Haninge kommuns 
ärendehanteringssystem W3D3. Appen Meetings laddas ned gratis 
och det tillkommer inte någon användarkostnad. I Meetings kan 
man bland annat förstora dokument samt göra anteckningar, post-
it-noteringar och överstrykningar. Det går även att dela handlingar 
och anteckningar med andra. Det finns en sökfunktion som 
möjliggör sökning på nyckelord, möten, i dokument och i 
anteckningar.
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Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Södertörns upphandlingsnämnd Protokoll 11 (24)

Sammanträdesdatum
2017-04-03

Justerare Utdragsbestyrkande

Vad gäller säkerhetsaspekten sker inloggning i Meetings med 
autentisering i form av s k tvåfaktorsinloggning. Meetings har 
funktioner för krypterad filöverföring och dokument med känslig 
information raderas automatiskt efter nedladdning. Det går också 
att reglera hur långt före och efter mötet som sekretesshandlingar 
ska vara tillgängliga för nämnden. Övriga nämnder i kommunen 
som infört Meetings har bedömt att lösningen är så pass säker att 
den kan användas för att hantera handlingar och ärenden som 
omfattas av sekretess.
Kommunens revisorer har redan idag Ipads och kommer att kunna 
ta del av nämndens handlingar via Meetings. Nämndhandlingar 
som inte omfattas av sekretess kommer även fortsättningsvis att 
publiceras på haninge.se för att tillgängliggöra dem för 
allmänheten.

Förvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att Ipads införskaffas till de 
ledamöter i Södertörns upphandlingsnämnd som inte redan har en 
Ipad i annat kommunalt uppdrag. Vidare föreslår förvaltningen att 
pappersutskick av handlingar till nämnden sker parallellt med 
publicering i Meetings vid ett eller två sammanträden och att 
pappersutskicken därefter upphör. Vid införande av Ipads och 
Meetings avser kommunstyrelseförvaltningens kansli att 
genomföra utbildningsinsatser där behov finns.

Förslag till beslut
Södertörns upphandlingsnämnd beslutar
1. Ipads införskaffas till de ledamöter i Södertörns 

upphandlingsnämnd som inte redan har en Ipad som 
arbetsverktyg genom annat kommunalt uppdrag.

2. Pappersutskick av sammanträdeshandlingar upphör senast 
2017-12-31.

Södertörns upphandlingsnämnds beslut
1. Ipads införskaffas till de ledamöter i Södertörns 

upphandlingsnämnd som inte redan har en Ipad som 
arbetsverktyg genom annat kommunalt uppdrag.

Page 11 of 117



Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Södertörns upphandlingsnämnd Protokoll 12 (24)

Sammanträdesdatum
2017-04-03

Justerare Utdragsbestyrkande

2. Pappersutskick av sammanträdeshandlingar upphör senast 
2017-12-31.

__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Kansliet
För kännedom: Revisorer, Nynäshamns kommun
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Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Södertörns upphandlingsnämnd Protokoll 13 (24)

Sammanträdesdatum
2017-04-03

Justerare Utdragsbestyrkande

Dnr SUN 2017/15

§ 15 Remiss: Klimat- och miljöpolitiskt program för 
Haninge kommun

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2016-03-21, § 57 om direktiv för ett 
nytt klimat- och miljöpolitiskt program för Haninge kommun. 
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag och 
förslaget har remitterats till Södertörns upphandlingsnämnd för 
yttrande.

Förvaltningens synpunkter
Upphandling Södertörn ser positivt på att upprätta och anta ett 
klimat- och miljöpolitiskt program för Haninge kommun. 
Programmet kommer att stärka möjligheterna för Upphandling 
Södertörn att genomföra miljöanpassad upphandling. Programmet 
är omfattande och täcker det mesta. Upphandling Södertörn ser att 
programmet kommer att ställa större krav på kunskap hos berörda 
verksamheter och enheter och med detta kommer ett utökat behov 
av samarbete mellan enheter/verksamheter för att lyckas verkställa 
programmets intentioner.
Kravställande i upphandlingsprocessen
Enligt gällande policy och riktlinjer för upphandling åvilar ansvaret 
för att ställa krav vid upphandling den förvaltning/verksamhet som 
har att upphandla. Upphandling Södertörn vill därför förtydliga att 
merparten av de avtal som kan komma att påverkas av det klimat- 
och miljöpolitiska programmet sällan har en tydlig 
uppdragsgivare/ägare, utan i merparten av upphandlingarna flera 
uppdragsgivare/ägare. De flesta avtalen som upphandlas är 
nämligen ramavtal av s.k. nämndövergripande karaktär, d.v.s. att 
det är flera nämnder/förvaltningar, såväl inom Haninge som för 
både Haninge och Nynäshamn, som har att tillämpa avtalen. Vidare 
kan Upphandling Södertörn konstatera att 
förvaltningarnas/verksamheternas representanter som deltar i en 
upphandling saknar kunskap för att ställa miljökrav vid 
upphandling. Frågan om ansvar och resurs för att ställa miljökrav 
överlag vid upphandling bör således diskuteras i särskild ordning.
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Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Södertörns upphandlingsnämnd Protokoll 14 (24)

Sammanträdesdatum
2017-04-03

Justerare Utdragsbestyrkande

 
Upphandling Södertörns uppdrag i förhållande till 
kommunspecifika krav
Att samordna upphandlingar mellan kommunerna är ett av 
Upphandling Södertörns primära syften. I strategi och budget 2017 
anges att Upphandling Södertörn har i uppdrag att fullgöra de 
samverkande kommunernas uppgifter med samordnad upphandling 
av varor och tjänster för kommunernas verksamheter i syfte att nå 
rätt kvalitet till lägsta möjliga kostnad/bästa affärsmässiga villkor. 
För det fall att kraven i respektive kommun spretar för mycket kan 
det komma att bli nödvändigt att aktualisera frågan kring hur 
nämnden ska hantera detta vid genomförandet av upphandling, 
särskilt om kraven spretar inom miljöområdet. Miljökrav är i 
dagsläget fortfarande kostnadsdrivande. Beroende på hur 
upphandlingen genomförs kan således policys, program, planer och 
riktlinjer antagna i den ena men inte andra kommunen komma att 
påverka kostnadsbilden i avtal som ska tillämpas gemensamt av 
båda organisationerna. Alternativet som står Upphandling 
Södertörn till buds är att genomföra upphandlingen som två olika 
upphandlingar, vilket skulle vara resursdrivande då antalet 
upphandlingar att genomföra inom aktuella områden dubbleras. En 
nackdel med att inte genomföra upphandlingarna samordnat är 
även att köpkraften i de större volymerna inte går att ta tillvara i 
form att bättre kvalitet och bättre priser.
Upphandling Södertörn ser att frågan kring hur egna policys, pro-
gram, planer och riktlinjer ska hanteras i förhållande till uppdraget 
att samordna kommunernas upphandlingar bör diskuteras i särskild 
ordning för att inte tappa varken affärsmässiga fördelar eller driva 
intern resursåtgång för genomförande.
Styrning genom upphandling och/eller mål och indikatorer samt 
uppföljning
En annan fråga som aktualiseras med anledning av antagande av 
styrdokument i särskild ordning är på vilket sätt arbetet för att 
uppnå uppsatta mål och indikatorer skall bedrivas. Organisationen 
kan välja att styra vid upphandling genom att exkludera produkter 
som inte är önskvärda. Detta innebär att verksamheten automatiskt 
vid inköp kommer att bidra till att uppnå uppsatta mål och 
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Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Södertörns upphandlingsnämnd Protokoll 15 (24)

Sammanträdesdatum
2017-04-03

Justerare Utdragsbestyrkande

indikatorer oaktat vid varje tillfälle gällande ekonomiska 
förutsättningar. Ett annat alternativ är att i upphandlingen efterfråga 
både önskvärda produkter och ”mindre önskvärda produkter” och 
således överlåta ansvaret för att styra verksamheten mot uppsatta 
mål och indikatorer till nämnd/förvaltning/verksamhet som ett led i 
den ordinarie uppföljningsprocessen.
Behov av upphandling
Upphandling Södertörn bedömer att många etappmål kommer att 
vara beroende av att (ny) upphandling sker. För att kunna stödja 
verksamheterna i att uppnå satta mål så är det viktigt att behov av 
upphandling kommuniceras i god tid före genomförande så att 
resurs för upphandling ska kunna allokeras för genomförande.
Nedan följer kommentarer avseende specifika delar i programmet:
Hållbar konsumtion och resurseffektiva kretslopp
Målet om hållbar konsumtion och resurseffektiva kretslopp har bra 
och tydliga etappmål mot ekologiska inköp av livsmedel, 
processtruktur för hållbarhetsfrågor i upphandlingar, 
matavfallshanteringen och kemikalieaspekten. I målbeskrivningen 
nämns det även att kommunen kan bidra till en hållbar 
livsmedelsförsörjning genom att ställa krav på bland annat 
djurskydd och antibiotikaanvändningen i djuruppfödningen.
Ekologiska livsmedel
Etappmålet om ekologiska livsmedel har en indikator på andelen 
inköpt kött. Kött kan visserligen vara ekologiskt, men indikatorn 
lämpar sig bättre om målet är hållbara livsmedelsinköp. Ska 
etappmålet ändras så kan även andra indikatorer komma att bli 
aktuella.
Indikatorn för andelen ekologiska livsmedel är satt till 60 % år 
2022, vilket är positivt. Upphandling Södertörn noterar att 
kommunen har en ambition att öka andelen ekologiska livsmedel i 
snabbare takt än det nationella målet om 60 % till år 2030.
Ämnen på EU:s kandidatförteckning
Vad avser frågan om att inhämta information om ämnen som 
innefattas på EU:s kandidatförteckning så behöver det förtydligas 
huruvida information ska efterfrågas på produktnivå eller mer 
generellt. Upphandling Södertörn bedömer att denna hantering kan 
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Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Södertörns upphandlingsnämnd Protokoll 16 (24)

Sammanträdesdatum
2017-04-03

Justerare Utdragsbestyrkande

komma att bli administrativt betungande. Många av de avtal som 
kommer att beröras av programmet innefattar flera tusen produkter. 
För det fall att denna information skall inhämtas på produktnivå för 
alla produkter så är det viktigt att överväga vad kommunen ska 
göra med denna information och vem som ska hantera detta.
För att nå etappmålet kommer det att krävas en närmare styrning 
och uppföljning, se ovan.
Processtruktur
Upphandling Södertörn ser framtagandet av en processtruktur för 
att hantera hållbarhetsfrågor i upphandling som mycket positivt. 
Det är i denna del viktigt att i särskild ordning överväga dels vem 
som ansvarar för kravställande, dels vem som har mandat att 
avväga lämpliga nivåer. Förslagsvis bör detta diskuteras i särskild 
ordning.
Svar på formella frågor
1. Är de föreslagna etappmålen på rätt nivå för att uppnå 
programmets mål?
Svar:
Upphandling Södertörns bedömning är att det bitvis saknas 
relevanta etappmål. Huruvida etappmålen är på rätt nivå är svårt att 
bedöma.
2. Är den föreslagna ansvarsfördelningen lämplig?
Svar:
Se kommentarer ovan avseende:
Kravställande i upphandlingsprocessen
Styrning genom upphandling och/eller mål och indikatorer samt 
uppföljning
3. Vilka större åtgärder kan bli aktuella för att respektive etappmål 
ska uppnås? Vilka kostnader kan dessa åtgärder tänkas medföra?
Svar:
Se kommentarer ovan avseende:
Upphandling Södertörns uppdrag i förhållande till 
kommunspecifika krav.
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Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Södertörns upphandlingsnämnd Protokoll 17 (24)

Sammanträdesdatum
2017-04-03

Justerare Utdragsbestyrkande

Underlag för beslut
- Förslag till klimat- och miljöpolitiskt program i Haninge kommun 
inklusive missiv och bilaga 1-2

Förslag till beslut
Södertörns upphandlingsnämnd beslutar
1. Remissyttrandet godkänns och överlämnas till 

kommunstyrelsen i Haninge kommun.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Södertörns upphandlingsnämnds beslut
1. Remissyttrandet godkänns och överlämnas till 

kommunstyrelsen i Haninge kommun.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Kommunstyrelsen (Haninge kommun)
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Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Södertörns upphandlingsnämnd Protokoll 18 (24)

Sammanträdesdatum
2017-04-03

Justerare Utdragsbestyrkande

Dnr SUN 2017/39

§ 16 Remiss: Kemikalieplan för Haninge kommun

Sammanfattning
Kommunfullmäktige i Haninge beslutade 2014-12-08, § 196, att ta 
fram en plan för utfasning av farliga kemikalier i kommunala 
verksamheter. Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett 
förslag och förslaget har remitterats till Södertörns 
upphandlingsnämnd för yttrande.

Förvaltningens synpunkter
Upphandling Södertörn ser positivt på att upprätta och anta en 
kemikalieplan för Haninge kommun. Planen kommer att stärka 
möjligheterna för Upphandling Södertörn att genomföra 
miljöanpassad upphandling. Den föreslagna kemikalieplanen är 
reell och tydlig med konkreta exempel på åtgärder utifrån 
ämnesegenskaper som är skadliga för vår hälsa. Det är vidare 
positivt att planen avser såväl produkter som används i 
verksamheten som innehåll i konstruktionsmaterialet till våra 
verksamhetslokaler (byggnader). Upphandling Södertörn ser att 
planen kommer att ställa större krav på kunskap hos berörda 
verksamheter och enheter och med detta kommer ett utökat behov 
av samarbete mellan enheter/verksamheter för att lyckas verkställa 
den aktuella planen.
Kravställande i upphandlingsprocessen
Enligt gällande policy och riktlinjer för upphandling åvilar ansvaret 
för att ställa krav vid upphandling den förvaltning/verksamhet som 
har att upphandla. Upphandling Södertörn vill därför förtydliga att 
merparten av de avtal som kan komma att påverkas av 
kemikalieplanen sällan har en tydlig uppdragsgivare/ägare, utan i 
merparten av upphandlingarna flera uppdragsgivare/ägare. De 
flesta avtalen som upphandlas är nämligen ramavtal av s.k. 
nämndövergripande karaktär, d.v.s. att det är flera nämnder/ 
förvaltningar, såväl inom Haninge som för både Haninge och 
Nynäshamn, som har att tillämpa avtalen. Vidare kan Upphandling 
Södertörn konstatera att förvaltningarnas/verksamheternas 
representanter som deltar i en upphandling saknar kunskap för att 
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Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Södertörns upphandlingsnämnd Protokoll 19 (24)

Sammanträdesdatum
2017-04-03

Justerare Utdragsbestyrkande

ställa miljökrav vid upphandling. Frågan om ansvar och resurs för 
att ställa miljökrav överlag vid upphandling bör således diskuteras i 
särskild ordning.
Upphandling Södertörns uppdrag i förhållande till 
kommunspecifika krav
Att samordna upphandlingar mellan kommunerna är ett av 
Upphandling Södertörns primära syften. I strategi och budget 2017 
anges att Upphandling Södertörn har i uppdrag att fullgöra de 
samverkande kommunernas uppgifter med samordnad upphandling 
av varor och tjänster för kommunernas verksamheter i syfte att nå 
rätt kvalitet till lägsta möjliga kostnad/bästa affärsmässiga villkor. 
För det fall att kraven i respektive kommun spretar för mycket kan 
det komma att bli nödvändigt att aktualisera frågan kring hur 
nämnden ska hantera detta vid genomförandet av upphandling, 
särskilt om kraven spretar inom miljöområdet. Miljökrav är i 
dagsläget fortfarande kostnadsdrivande. Beroende på hur 
upphandlingen genomförs kan således policys, program, planer och 
riktlinjer antagna i den ena men inte andra kommunen komma att 
påverka kostnadsbilden i avtal som ska tillämpas gemensamt av 
båda organisationerna. Alternativet som står Upphandling 
Södertörn till buds är att genomföra upphandlingen som två olika 
upphandlingar, vilket skulle vara resursdrivande då antalet 
upphandlingar att genomföra inom aktuella områden dubbleras. En 
nackdel med att inte genomföra upphandlingarna samordnat är 
även att köpkraften i de större volymerna inte går att ta tillvara i 
form att bättre kvalitet och bättre priser.
Upphandling Södertörn ser att frågan kring hur egna policys, 
program, planer och riktlinjer ska hanteras i förhållande till 
uppdraget att samordna kommunernas upphandlingar bör 
diskuteras i särskild ordning för att inte tappa varken affärsmässiga 
fördelar eller driva intern resursåtgång för genomförande.
Styrning genom upphandling och/eller mål och indikatorer samt 
uppföljning
En annan fråga som aktualiseras med anledning av antagande av 
styrdokument i särskild ordning är på vilket sätt arbetet för att 
uppnå uppsatta mål och indikatorer skall bedrivas. Organisationen 
kan välja att styra vid upphandling genom att exkludera produkter 
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som inte är önskvärda. Detta innebär att verksamheten automatiskt 
vid inköp kommer att bidra till att uppnå uppsatta mål och 
indikatorer oaktat vid varje tillfälle gällande ekonomiska 
förutsättningar. Ett annat alternativ är att i upphandlingen efterfråga 
både önskvärda produkter och ”mindre önskvärda produkter” och 
således överlåta ansvaret för att styra verksamheten mot uppsatta 
mål och indikatorer till nämnd/förvaltning/verksamhet som ett led i 
den ordinarie uppföljningsprocessen.
Nedan följer kommentarer avseende specifika delar i planen:
Ämnen på EU:s kandidatförteckning
Vad avser frågan om att inhämta information om ämnen som 
innefattas på EU:s kandidatförteckning så behöver det förtydligas 
huruvida information ska efterfrågas på produktnivå eller mer 
generellt. Upphandling Södertörn bedömer att denna hantering kan 
komma att bli administrativt betungande. Många av de avtal som 
kommer att beröras av kemikalieplanen innefattar flera tusen 
produkter. För det fall att denna information skall inhämtas på 
produktnivå för alla produkter så är det viktigt att överväga vad 
kommunen ska göra med denna information och vem som ska 
hantera detta.
Sanktioner
När det gäller sanktioner i förhållande till avtalade leverantörer är 
det avgörande att tydliga sanktioner finns med redan i 
upphandlingen bland avtalsvillkoren. I gällande avtal finns inga 
tydliga sanktioner kopplade till förekomst av ämnen på EU:s 
kandidatförteckning, varför sanktioner i avtal kommer att komma 
på sikt.

Underlag för beslut
- Förslag till Kemikalieplan för Haninge kommun inklusive missiv 
samt bilaga 1-4

Förslag till beslut
Södertörns upphandlingsnämnd beslutar
1. Remissyttrandet godkänns och överlämnas till 

kommunstyrelsen i Haninge kommun.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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Södertörns upphandlingsnämnds beslut
1. Remissyttrandet godkänns och överlämnas till 

kommunstyrelsen i Haninge kommun.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Kommunstyrelsen (Haninge kommun)
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Dnr SUN 2017/3

§ 17 Delegationsbeslut

Enligt 6 kap 35 § kommunallagen ska delegationsbeslut anmälas 
till Södertörns upphandlingsnämnd.
Upphandlingsenheten redovisar delegationsbeslut enligt bilaga.

Underlag för beslut
- Anmälan av delegationsbeslut avseende perioden 2017-01-24 t o 
m 2017-03-20.

Förslag till beslut
Södertörns upphandlingsnämnd beslutar
1. Delegationsbesluten läggs till handlingarna.

Södertörns upphandlingsnämnds beslut
1. Delegationsbesluten läggs till handlingarna.
__________
Expedieras: Akt
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§ 18 Meddelanden

Inga meddelanden har inkommit till kansliet.
__________
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Dnr SUN 2017/42

§ 19 Remiss: Näringslivsstrategi för Haninge 
kommun

Sammanfattning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till 
näringslivsstrategi för Haninge kommun och förslaget har 
remitterats till Södertörns upphandlingsnämnd för yttrande senast 
2017-03-31. På grund av ett förbiseende har remissen inte beretts 
för behandling och beslut av nämnden.

Överläggningar i Södertörns upphandlingsnämnd
Ordföranden yrkar att nämnden delegerar till upphandlings- och 
inköpschefen att besvara remissen.

Södertörns upphandlingsnämnds beslut
1. Södertörns upphandlingsnämnd delegerar till upphandlings- och 

inköpschefen att besvara remissen.
__________
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Utdragsbestyrkande

Dnr SUN 2017/5

§ 13 Ekonomisk uppföljning

Den ekonomiska redovisningen föredras muntligen av 
upphandlingschefen. Se bifogad bilaga.

Underlag för beslut
- Ekonomisk uppföljning, period 2017-02-01 – 2017-02-28

Förslag till beslut
Södertörns upphandlingsnämnd beslutar
1. Uppföljningen godkänns.

Södertörns upphandlingsnämnds beslut
1. Uppföljningen godkänns.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Nynäshamns kommun
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Upphandling Södertörn Tel Haninge 08-606 90 15 Org nr Haninge 212000-0084
136 81 Haninge Tel Nynäshamn 08-520 682 60 Org nr Nynäshamn 212000-0233
Besöksadress: Rudsjöterrassen 2

Budgetuppföljning

Per datum: 2017-03-24 (utfall per februari)
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Dnr SUN 2017/35

§ 14 Införande av läsplattor och digitala 
möteshandlingar i Södertörns 
upphandlingsnämnd

Sammanfattning
I Haninge kommun har läsplattor och digitala utskick av 
möteshandlingar införts eller är på väg att införas i 
kommunstyrelsen, socialnämnden, grund- och förskolenämnden, 
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, 
äldrenämnden och Södertörns överförmyndarnämnd. Även 
Södertörns upphandlingsnämnd har uttryckt önskemål om att införa 
läsplattor och digitala utskick av möteshandlingar i nämnden.
Inköpskostnaden för en Ipad är ca 5 200 kr exkl moms. Därutöver 
tillkommer en kostnad för mobilt bredband med 150 kr/mån (2 GB 
surfmängd) alternativt 450 kr/mån (obegränsad surfmängd), 
beroende på behov. Det är också möjligt att inte ha något 
abonnemang alls och enbart vara uppkopplad där det finns tillgång 
till wifi.
Kommunstyrelseförvaltningen uppskattar att 3-5 Ipads med 
abonnemang behöver införskaffas, då några av nämndens 
ledamöter och ersättare samt tjänstemän redan har en Ipad som 
arbetsverktyg i annat kommunalt uppdrag. Detta skulle innebära en 
inköpskostnad om 15 000-26 000 kr (beroende på antal) samt en 
abonnemangskostnad om 450-2 250 kr/mån (beroende på antal 
samt val av abonnemang). Vid ny mandatperiod kan behovet se 
annorlunda ut.
Åtkomst till nämndhandlingar i Ipaden sker genom applikationen 
Meetings, som är kopplad till Haninge kommuns 
ärendehanteringssystem W3D3. Appen Meetings laddas ned gratis 
och det tillkommer inte någon användarkostnad. I Meetings kan 
man bland annat förstora dokument samt göra anteckningar, post-
it-noteringar och överstrykningar. Det går även att dela handlingar 
och anteckningar med andra. Det finns en sökfunktion som 
möjliggör sökning på nyckelord, möten, i dokument och i 
anteckningar.
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Utdragsbestyrkande

Vad gäller säkerhetsaspekten sker inloggning i Meetings med 
autentisering i form av s k tvåfaktorsinloggning. Meetings har 
funktioner för krypterad filöverföring och dokument med känslig 
information raderas automatiskt efter nedladdning. Det går också 
att reglera hur långt före och efter mötet som sekretesshandlingar 
ska vara tillgängliga för nämnden. Övriga nämnder i kommunen 
som infört Meetings har bedömt att lösningen är så pass säker att 
den kan användas för att hantera handlingar och ärenden som 
omfattas av sekretess.
Kommunens revisorer har redan idag Ipads och kommer att kunna 
ta del av nämndens handlingar via Meetings. Nämndhandlingar 
som inte omfattas av sekretess kommer även fortsättningsvis att 
publiceras på haninge.se för att tillgängliggöra dem för 
allmänheten.

Förvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att Ipads införskaffas till de 
ledamöter i Södertörns upphandlingsnämnd som inte redan har en 
Ipad i annat kommunalt uppdrag. Vidare föreslår förvaltningen att 
pappersutskick av handlingar till nämnden sker parallellt med 
publicering i Meetings vid ett eller två sammanträden och att 
pappersutskicken därefter upphör. Vid införande av Ipads och 
Meetings avser kommunstyrelseförvaltningens kansli att 
genomföra utbildningsinsatser där behov finns.

Förslag till beslut
Södertörns upphandlingsnämnd beslutar
1. Ipads införskaffas till de ledamöter i Södertörns 

upphandlingsnämnd som inte redan har en Ipad som 
arbetsverktyg genom annat kommunalt uppdrag.

2. Pappersutskick av sammanträdeshandlingar upphör senast 
2017-12-31.

Södertörns upphandlingsnämnds beslut
1. Ipads införskaffas till de ledamöter i Södertörns 

upphandlingsnämnd som inte redan har en Ipad som 
arbetsverktyg genom annat kommunalt uppdrag.
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2. Pappersutskick av sammanträdeshandlingar upphör senast 
2017-12-31.

__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Kansliet
För kännedom: Revisorer, Nynäshamns kommun
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Dnr SUN 2017/15

§ 15 Remiss: Klimat- och miljöpolitiskt program för 
Haninge kommun

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2016-03-21, § 57 om direktiv för ett 
nytt klimat- och miljöpolitiskt program för Haninge kommun. 
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag och 
förslaget har remitterats till Södertörns upphandlingsnämnd för 
yttrande.

Förvaltningens synpunkter
Upphandling Södertörn ser positivt på att upprätta och anta ett 
klimat- och miljöpolitiskt program för Haninge kommun. 
Programmet kommer att stärka möjligheterna för Upphandling 
Södertörn att genomföra miljöanpassad upphandling. Programmet 
är omfattande och täcker det mesta. Upphandling Södertörn ser att 
programmet kommer att ställa större krav på kunskap hos berörda 
verksamheter och enheter och med detta kommer ett utökat behov 
av samarbete mellan enheter/verksamheter för att lyckas verkställa 
programmets intentioner.
Kravställande i upphandlingsprocessen
Enligt gällande policy och riktlinjer för upphandling åvilar ansvaret 
för att ställa krav vid upphandling den förvaltning/verksamhet som 
har att upphandla. Upphandling Södertörn vill därför förtydliga att 
merparten av de avtal som kan komma att påverkas av det klimat- 
och miljöpolitiska programmet sällan har en tydlig 
uppdragsgivare/ägare, utan i merparten av upphandlingarna flera 
uppdragsgivare/ägare. De flesta avtalen som upphandlas är 
nämligen ramavtal av s.k. nämndövergripande karaktär, d.v.s. att 
det är flera nämnder/förvaltningar, såväl inom Haninge som för 
både Haninge och Nynäshamn, som har att tillämpa avtalen. Vidare 
kan Upphandling Södertörn konstatera att 
förvaltningarnas/verksamheternas representanter som deltar i en 
upphandling saknar kunskap för att ställa miljökrav vid 
upphandling. Frågan om ansvar och resurs för att ställa miljökrav 
överlag vid upphandling bör således diskuteras i särskild ordning.
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Upphandling Södertörns uppdrag i förhållande till 
kommunspecifika krav
Att samordna upphandlingar mellan kommunerna är ett av 
Upphandling Södertörns primära syften. I strategi och budget 2017 
anges att Upphandling Södertörn har i uppdrag att fullgöra de 
samverkande kommunernas uppgifter med samordnad upphandling 
av varor och tjänster för kommunernas verksamheter i syfte att nå 
rätt kvalitet till lägsta möjliga kostnad/bästa affärsmässiga villkor. 
För det fall att kraven i respektive kommun spretar för mycket kan 
det komma att bli nödvändigt att aktualisera frågan kring hur 
nämnden ska hantera detta vid genomförandet av upphandling, 
särskilt om kraven spretar inom miljöområdet. Miljökrav är i 
dagsläget fortfarande kostnadsdrivande. Beroende på hur 
upphandlingen genomförs kan således policys, program, planer och 
riktlinjer antagna i den ena men inte andra kommunen komma att 
påverka kostnadsbilden i avtal som ska tillämpas gemensamt av 
båda organisationerna. Alternativet som står Upphandling 
Södertörn till buds är att genomföra upphandlingen som två olika 
upphandlingar, vilket skulle vara resursdrivande då antalet 
upphandlingar att genomföra inom aktuella områden dubbleras. En 
nackdel med att inte genomföra upphandlingarna samordnat är 
även att köpkraften i de större volymerna inte går att ta tillvara i 
form att bättre kvalitet och bättre priser.
Upphandling Södertörn ser att frågan kring hur egna policys, pro-
gram, planer och riktlinjer ska hanteras i förhållande till uppdraget 
att samordna kommunernas upphandlingar bör diskuteras i särskild 
ordning för att inte tappa varken affärsmässiga fördelar eller driva 
intern resursåtgång för genomförande.
Styrning genom upphandling och/eller mål och indikatorer samt 
uppföljning
En annan fråga som aktualiseras med anledning av antagande av 
styrdokument i särskild ordning är på vilket sätt arbetet för att 
uppnå uppsatta mål och indikatorer skall bedrivas. Organisationen 
kan välja att styra vid upphandling genom att exkludera produkter 
som inte är önskvärda. Detta innebär att verksamheten automatiskt 
vid inköp kommer att bidra till att uppnå uppsatta mål och 
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indikatorer oaktat vid varje tillfälle gällande ekonomiska 
förutsättningar. Ett annat alternativ är att i upphandlingen efterfråga 
både önskvärda produkter och ”mindre önskvärda produkter” och 
således överlåta ansvaret för att styra verksamheten mot uppsatta 
mål och indikatorer till nämnd/förvaltning/verksamhet som ett led i 
den ordinarie uppföljningsprocessen.
Behov av upphandling
Upphandling Södertörn bedömer att många etappmål kommer att 
vara beroende av att (ny) upphandling sker. För att kunna stödja 
verksamheterna i att uppnå satta mål så är det viktigt att behov av 
upphandling kommuniceras i god tid före genomförande så att 
resurs för upphandling ska kunna allokeras för genomförande.
Nedan följer kommentarer avseende specifika delar i programmet:
Hållbar konsumtion och resurseffektiva kretslopp
Målet om hållbar konsumtion och resurseffektiva kretslopp har bra 
och tydliga etappmål mot ekologiska inköp av livsmedel, 
processtruktur för hållbarhetsfrågor i upphandlingar, 
matavfallshanteringen och kemikalieaspekten. I målbeskrivningen 
nämns det även att kommunen kan bidra till en hållbar 
livsmedelsförsörjning genom att ställa krav på bland annat 
djurskydd och antibiotikaanvändningen i djuruppfödningen.
Ekologiska livsmedel
Etappmålet om ekologiska livsmedel har en indikator på andelen 
inköpt kött. Kött kan visserligen vara ekologiskt, men indikatorn 
lämpar sig bättre om målet är hållbara livsmedelsinköp. Ska 
etappmålet ändras så kan även andra indikatorer komma att bli 
aktuella.
Indikatorn för andelen ekologiska livsmedel är satt till 60 % år 
2022, vilket är positivt. Upphandling Södertörn noterar att 
kommunen har en ambition att öka andelen ekologiska livsmedel i 
snabbare takt än det nationella målet om 60 % till år 2030.
Ämnen på EU:s kandidatförteckning
Vad avser frågan om att inhämta information om ämnen som 
innefattas på EU:s kandidatförteckning så behöver det förtydligas 
huruvida information ska efterfrågas på produktnivå eller mer 
generellt. Upphandling Södertörn bedömer att denna hantering kan 
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komma att bli administrativt betungande. Många av de avtal som 
kommer att beröras av programmet innefattar flera tusen produkter. 
För det fall att denna information skall inhämtas på produktnivå för 
alla produkter så är det viktigt att överväga vad kommunen ska 
göra med denna information och vem som ska hantera detta.
För att nå etappmålet kommer det att krävas en närmare styrning 
och uppföljning, se ovan.
Processtruktur
Upphandling Södertörn ser framtagandet av en processtruktur för 
att hantera hållbarhetsfrågor i upphandling som mycket positivt. 
Det är i denna del viktigt att i särskild ordning överväga dels vem 
som ansvarar för kravställande, dels vem som har mandat att 
avväga lämpliga nivåer. Förslagsvis bör detta diskuteras i särskild 
ordning.
Svar på formella frågor
1. Är de föreslagna etappmålen på rätt nivå för att uppnå 
programmets mål?
Svar:
Upphandling Södertörns bedömning är att det bitvis saknas 
relevanta etappmål. Huruvida etappmålen är på rätt nivå är svårt att 
bedöma.
2. Är den föreslagna ansvarsfördelningen lämplig?
Svar:
Se kommentarer ovan avseende:
Kravställande i upphandlingsprocessen
Styrning genom upphandling och/eller mål och indikatorer samt 
uppföljning
3. Vilka större åtgärder kan bli aktuella för att respektive etappmål 
ska uppnås? Vilka kostnader kan dessa åtgärder tänkas medföra?
Svar:
Se kommentarer ovan avseende:
Upphandling Södertörns uppdrag i förhållande till 
kommunspecifika krav.
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Underlag för beslut
- Förslag till klimat- och miljöpolitiskt program i Haninge kommun 
inklusive missiv och bilaga 1-2

Förslag till beslut
Södertörns upphandlingsnämnd beslutar
1. Remissyttrandet godkänns och överlämnas till 

kommunstyrelsen i Haninge kommun.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Södertörns upphandlingsnämnds beslut
1. Remissyttrandet godkänns och överlämnas till 

kommunstyrelsen i Haninge kommun.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Kommunstyrelsen (Haninge kommun)
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1
 

28 december 2016 
 

 

Postadress Besöksadress Telefon Fax/e-post Bankgiro 
  Växel: 08-6067000   
  Direkt:   

 

Strategisk planering 
Hållbarhetsberedningen 

 
Till: 
Nämnder, kommunala bolagsstyrelser, förbund 
och rådgivande organ 
 
 

Remiss Klimat- och miljöpolitiskt program KS 2016/580 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-03-21 §57 om direktiv för ett ny klimat- och 
miljöpolitiskt program för Haninge kommun. Ärendet har letts av hållbarhetsberedningen 
och arbetet med att ta fram remissförslaget har involverat flera tjänstemän i kommunens 
förvaltningar, bolag och förbund. Som grund för programmet finns ett flertal av kommunen 
antagna strategier och planer.  
 
Ansvaret för genomförandet av det klimat- och miljöpolitiska programmet ligger främst på 
kommunen, men för att nå framgång i klimat- och miljöarbetet är alla aktörers aktiva 
medverkan nödvändig. 
 
Det klimat- och miljöpolitiska programmet och bilagor remitteras i syfte att få in synpunkter 
på innehållet. Efter remisstiden kommer programmet att omarbetas med utgångspunkt i dessa 
synpunkter. Programmet kommer därefter att föras fram för antagande av 
Kommunfullmäktige. 
 
 
Klimat- och miljöpolitiskt program 
Det klimat- och miljöpolitiska programmet ger den samlade bilden av Haninge kommuns 
klimat- och miljöambitioner för de kommande åren. Med utgångspunkt i kommunens 
miljöläge och mot bakgrund av internationella, nationella och regionala miljömål har fyra 
fokusområden identifierats; fossilfria resor och transporter, hållbar stadsutveckling, rent 
vatten och naturens mångfald samt hållbar konsumtion och resurseffektiva kretslopp. Till 
varje fokusområde har lokala klimat- och miljömål med tillhörande etappmål för Haninge 
kommun formulerats. Programmet beskriver också kommunens arbetssätt för att inspirera 
och involvera näringsliv, föreningsliv och invånare att göra hållbara val och bidra till att 
Haninges klimat- och miljömål nås. 
  
Bilaga 1: Etappmål och ansvar (remitteras endast internt) 
I bilaga 1 listas etappmål och indikatorer med nämndernas, förbundens och bolagsstyrelsernas 
samordningsansvar och genomförandeansvar.  
 
Bilaga 2: Relaterade styrdokument (remitteras endast internt) 
I bilaga 2 listas de befintliga styrdokument med störst relevans för att nå målet för respektive 
fokusområde.  
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I remissvaren önskar hållbarhetsberedingen få svar på följande frågor: 
 

1. Är de föreslagna etappmålen på rätt nivå för att uppnå programmets mål? 

2. Är den föreslagna ansvarsfördelningen lämplig? 

3. Vilka större åtgärder kan bli aktuella för att respektive etappmål ska uppnås? Vilka 

kostnader kan dessa åtgärder tänkas medföra? 

 
 
Vid frågor kontakta: 
Frida Nordström, klimat- och miljöstrateg, frida.nordstrom@haninge.se 
 
Den 20 januari kl. 10-12 hålls ett kommuninternt möte då remisshandlingen presenteras. 
Mötet kommer att hållas i Haninge kommunhus, lokal 7704 Åsikten. 
 
 
Synpunkter ska vara kommunen till handa senast den 31 mars 2017. Synpunkter skickas via 
post till: 
Haninge kommun, Kommunstyrelseförvaltningen, 136 81 Handen 
Eller via e-post till: 
haningekommun@haninge.se 
Ange ”Klimat- och miljöpolitiskt program KS 2016/580” i ämnesraden. 
 
 
Det klimat- och miljöpolitiska programmet finns att hämta på www.haninge.se/klimatmiljo 
 
 
 
Med vänlig hälsning  
 

 
Annica Hjerling 
Ordförande hållbarhetsberedningen 
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Haninge inspirerar 
och förverkligar
Haninge kommun strävar efter att vara ledande i klimat- och miljöarbetet och 
siktar på att ligga i framkant bland Sveriges kommuner för en hållbar stadsutveck-
ling och en god livsmiljö. Helhet, kreativitet och inspiration är ledord i arbetet, 
där målet är att lämna över en bärkraftig och attraktiv livsmiljö till alla framtida 
Haningebor och besökare. 

Haninge kommun ska i klimat- och miljöarbetet vara en förebild för invånare, 
företag och föreningar. Att ta hänsyn till miljön är en självklar del i kommu-
nens verksamheter och ingår i alla beslut på alla nivåer i kommunens arbete. 
Det klimat- och miljöpolitiska programmets syfte är att underlätta och stödja 
förverkligandet av kommunens miljöambitioner i kommunala verksamheter och 
i Haninge i stort. Det ska vi göra genom att genomföra åtgärder och själva vara 
goda förebilder i alla våra verksamheter, men även genom att sprida kunskap 
som underlättar miljöarbetet i hela kommunen så att alla som bor och verkar i 
Haninge kan göra klimat- och miljösmarta val. Tillsammans ska vi arbeta för ett 
fossilfritt och hållbart Haninge.

Haninge är en tillväxtkommun och en regional stadskärna i Stockholmsregionen. 
Innan 2030 väntas befolkningen växa till över 100 000 invånare. I Haninge finns 
många värdefulla naturområden, bland annat tjugo naturreservat, en nationalpark 
och en skärgård med runt 4 000 öar. Av kommunens totala yta utgörs åttio pro-
cent av vatten. Dessa gröna och blåa miljöer är en del av Haninges identitet och 
bidrar till kommunens konkurrenskraft i regionen. Framtida utvecklingsarbete 
behöver ske utifrån en gemensam och hållbar riktning för klimat- och miljöarbetet. 
Den riktningen finns beskriven i detta program.

Elisabet Sandberg (c) 1:e vice ordförande
Hållbarhetsberedningen

Marin Tomic (m) 2:e vice ordförande
Hållbarhetsberedningen

Klimat- och miljöpolitiska programmet finns att läsa
på kommunens hemsida: www.haninge.se/klimatmiljo

Foton på framsidan: Rånö (Magnus Wegler), Solceller
(Mostphotos), Handen (Haninge kommun).

Arbetsgrupp:
Berit Petterson Planeringschef (KSF)
Frida Nordström Klimat- och miljöstrateg (KSF)
Mirja Thårlin Samhällsplanerare (KSF)
Malin Löfgren Kommunekolog (KSF)
Per Tholander Vattenstrateg (KSF)

Annica Hjerling (mp) Ordförande 
Hållbarhetsberedningen Haninge kommun

Göran Svensson (s)
Samuel Skånberg (v)
Peter Lillius (l)
Patrik Romare (kd)
Anna Ragnar (-)
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Innehåll 1. Klimat- och miljöpolitiskt 
program för Haninge kommun
Haninges klimat- och miljöpolitiska program är ett övergripande styrdokument 
som ger en samlad bild av kommunens klimat- och miljöambitioner. Det ska till-
sammans med översiktsplanen bidra till hållbar stadsutveckling och en god livs-
miljö i Haninge. Programmet ska vara välkänt och ge vägledning för alla anställda 
och förtroendevalda i kommunen. Det utgör underlag i verksamhetsplanering, 
budget- och investeringsprogram och gäller för alla kommunens verksamheter och 
bolag. 

Programmet ska också inspirera och involvera andra aktörer som verkar i Haninge 
att utveckla sitt klimat- och miljöarbete. Samverkan mellan kommun, näringsliv, 
invånare och andra aktörer i regionen är viktig för att nå framgång. För att nå 
dessa aktörer har även ett arbetssätt och ett mål för kommunikation och samver-
kan formulerats i detta program.

1.1 LÄSANVISNING
Programmet inleds med att beskriva de övergripande utgångspunkter och befint-
liga mål som ligger till grund för programmet. I kapitel två beskrivs Haninges 
klimat- och miljömål utifrån de fyra fokusområdena: 
•  Fossilfria resor och transporter
•  Hållbar stadsutveckling
•  Rent vatten och naturens mångfald
•  Hållbar konsumtion och resurseffektiva kretslopp

I kapitel tre beskrivs hur kommunen ska arbeta med kommunikation och sam-
verkan för att uppnå programmets mål. I kapitel fyra beskrivs hur genomförande 
och uppföljning ska gå till utifrån kommunens styrmodell. I sista kapitlet finns en 
begreppsförklaring som mer detaljerat beskriver några viktiga ord.

Till programmet finns två bilagor. En som pekar ut ansvar för etappmålen och 
en som anger vilka styrdokument som hör ihop med respektive fokusområde.

I programmet omnämns den kommunala organisationen, inklusive kommunala 
bolag och förbund som kommunen. Det geografiska området Haninge kommun 
omnämns som Haninge.

Foto: Haninge kommun 
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Illustrationen visar förhållandet mellan ekologisk, social och ekonomisk dimension 
av hållbarhet.

Idag överskrids de ekologiska ramarna och resurserna utnyttjas i en snabbare 
takt än de återbildas. För att uppnå stabilitet behöver vi sträva efter en konsum-
tionsnivå som ger ett hållbart ekologiskt fotavtryck.

Globala mål och Agenda 2030
2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål och Agenda 2030 
som beskriver hur världen ska arbeta för hållbar utveckling genom att utrota 
extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor och att lösa klimat- 
krisen. I Sverige inkluderas kommuner, landsting och statliga myndigheter i 
genomförandet av målen. 

FN:s klimatkonvention och Parisavtalet
Vid FN:s klimatkonventions möte i Paris 2015 enades världens länder om ett 
globalt och rättsligt bindande klimatavtal, Parisavtalet. Avtalet slår fast att den 
globala medeltemperaturökningen ska hållas väl under 2 grader och att man 
ska sträva efter att begränsa den till 1,5 grader.   

1.2 ÖVERGRIPANDE UTGÅNGSPUNKTER
Nedan beskrivs de övergripande utgångspunkter som programmet förhåller sig 
till. Det gäller såväl begreppet hållbar utveckling som tidigare beslut på global 
till lokal nivå. 

Hållbar utveckling 
Det klimat- och miljöpolitiska programmet tar sin utgångspunkt i begreppet 
hållbar utveckling som definieras i FNs rapport ”Vår gemensamma framtid”.
”En utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillgodose sina behov.”1 

Begreppet hållbar utveckling kan beskrivas utifrån tre dimensioner:
• Den ekologiska dimensionen sätter ramarna och handlar om att utnyttja 
 jordens  resurser på ett sådant sätt så att ekosystemens produktionsförmåga 
 upprätthålls på lång sikt.
• Den sociala dimensionen handlar om att uppnå ett stabilt och dynamiskt 
 samhälle där alla människors grundläggande behov uppfylls.
• Den ekonomiska dimensionen handlar om att hushålla med olika resurser, både  
 mänskliga och materiella, så att alla människor kan tillgodose sina behov utan  
 att det medför negativa konsekvenser i de ekologiska och sociala dimensionerna.

De tre dimensionerna är beroende av varandra och ska hanteras tillsammans. 
I illustrationen nedan visas hur de förhåller sig till varandra för att uppnå 
hållbar utveckling. Denna modell används i den regionala utvecklingsplanen 
för Stockholms län (RUFS) och är vägledande för Haninges hållbarhetsarbete. 
 

1 Definition av begreppet hållbar utveckling från ”Vår gemensamma framtid”
(Bruntlandtrapporten), 1987.
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Nationella och regionala miljömål
Sveriges riksdag har tagit beslut om svenska miljömål (miljökvalitetsmål). De 
är 16 stycken och utgör en gemensam riktning för det svenska miljöarbetet. 
Naturvårdsverket har ett samordnande ansvar för genomförande men myndig-
heter, länsstyrelser, kommuner och näringsliv är viktiga aktörer. Utifrån länets 
utmaningar har Stockholms länsstyrelse valt att prioritera sex av målen: begränsad 
klimatpåverkan, frisk luft, giftfri miljö, ingen övergödning, god bebyggd miljö 
och ett rikt växt- och djurliv.  Kommunernas roll i arbetet för att uppnå miljö- 
målen är att översätta nationella och regionala mål till lokala mål och åtgärder 
som blir verktyg i den lokala politiken. 

I juni 2016 lämnade miljömålsberedningen2, i stor politisk enighet, sitt slut- 
betänkande till regeringen om ett klimatpolitiskt ramverk och en samlad luft-
vårdspolitik. I slutbetänkande ges förslag på flera skärpta mål inom klimatområdet 
samt ett långsiktigt mål om att Sverige senast år 2045 inte ska ha några netto- 
utsläpp av växthusgaser3, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Vidare föreslås 
att klimatfrågan integreras i alla politiska områden och att särskilt fokus läggs 
på minskade utsläpp från transportsekton. 

Haninge som ekokommun
Haninge kommun är sedan 2007 medlem i föreningen Sveriges Ekokommuner. 
Föreningen är en frivillig samarbetsorganisation för kommuner som arbetar för att 
främja utvecklingen av ett mer kretsloppsanpassat samhälle byggt på en ekologisk 
grundsyn där livsmiljön ger människor möjlighet att uppnå en hög livskvalitet 
och en god hälsa. Det uthålliga samhället definieras i enlighet med organisationen 
”Det Naturliga Stegets” fyra principer för hållbar utveckling. Kommunen har 
genom medlemskapet förbundit sig att låta dessa principer genomsyra alla 
kommunala beslut.

Fossilfritt Sverige
Haninge kommun har ställt sig bakom regeringens initiativ ”Fossilfritt Sverige”. 
Fossilfritt Sverige är öppet för alla aktörer som ställer upp på initiativets deklaration 
om att världen måste bli fossilfri och att Sverige ska gå före i detta arbete.

2 Miljömålsberedningens är parlamentariskt sammansatt med ett antal riksdagsledamöter från 
både regerings- och oppositionspartierna. I beredningen ingår även sakkunniga från departement, 
myndigheter, länsstyrelser, kommuner, näringsliv eller intresseorganisationer.
3 Inga nettoutsläpp av växthusgaser innebär att utsläppen från verksamheter inom svenskt territorium 
ska vara minst 85 % lägre än utsläppen 1990. Ytterligare kompletterande åtgärder för att nå noll- 
netto-utsläpp tillgodoräknas i enlighet med internationellt beslutade regler.
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• Begränsad klimatpåverkan 

• Frisk luft

• Bara naturlig försurning

• Giftfri miljö

• Skyddande ozonskikt

• Säker strålmiljö

• Ingen övergödning

• Levande sjöar och vattendrag

• Grundvatten av god kvalitet

• Hav i balans samt levande kust 
 och skärgård

• Myllrande våtmarker

• Levande skogar

• Ett rikt odlingslandskap

• Storslagen fjällmiljö

• God bebyggd miljö

• Ett rikt djur och växtliv

Mål 1: Ingen fattigdom

Mål 2: Ingen hunger

Mål 3: Hälsa och välbefinnande

Mål 4: God utbildning för alla

Mål 5: Jämställdhet

Mål 6: Rent vatten och sanitet

Mål 7: Hållbarenergi för alla

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor 
och ekonomisk tillväxt

Mål 9: Hållbar industri, innovationer 
och infrastruktur

Mål 10: Minskad ojämlikhet

Mål 11: Hållbara städer

Mål 12: Hållbar konsumtion 
och produktion

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Mål 14: Hav och marina resurser

Mål 15: Ekosystem och biologisk 
mångfald

Mål 16: Fredliga och inkluderande 
samhällen

Mål 17: Genomförande och 
globalt partnerskap

Nationella 
miljökvalitetsmål

Globala målen

Huvudskär. Foto: Mostphotos 
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2. Haninges klimat- och 
miljömål
I detta kapitel presenteras Haninges klimat- och miljömål utifrån programmets 
fyra fokusområden: fossilfria resor och transporter, hållbar stadsutveckling, 
rent vatten och naturens mångfald samt hållbar konsumtion och resurseffektiva 
kretslopp. Till varje fokusområde ges en inledning och en beskrivning av det 
övergripande ansvaret för genomförande. Målen presenteras i gröna rutor under 
varje fokusområde. Varje mål har förklarande preciseringar i marginalen. Under 
varje mål redovisas etappmål som är steg på vägen för att nå målen. Etappmålen 
har ett angivet målår och en eller flera indikatorer för uppföljning. Fetmarkerade 
indikatorer följs upp i kommunens årsredovisning. Ansvar för etappmålen och 
uppföljning av indikatorn anges i bilaga 1. Utöver det klimat- och miljöpolitiska 
programmet finns det andra antagna syrdokument med relevans för fokusområdena. 
Dessa redovisas i bilaga 2. 

2.1 FOSSILFRIA RESOR OCH TRANSPORTER
Att begränsa den globala uppvärmningen är en av vår tids största utmaningar. 
Utsläppen från resor och transporter står för närmare två tredjedelar av de 
växthusgasutsläpp som sker i Haninge. Vägtransporter orsakar även buller 
och försämrad luftkvalitet. 

Det finns ett stort behov av resor och transporter lokalt i Haninge men även 
regionalt. Dessa görs av såväl offentlig verksamhet som av näringsliv, invånare och 
besökare. Transportinfrastrukturen i Haninge är generellt sett väl utbyggd och er-
bjuder både pendeltåg och busstrafik som trafikerar lokalt, direkt mot Stockholms 
stad och mot övriga Södertörn. Många resor sker trots det med egen bil. Haninge 
har dock goda förutsättningar att utveckla ett attraktivt gång- och cykelvägnät 
som bidrar till att öka andelen hållbara resor. I takt med en ökad befolkning, ett 
växande näringsliv och en i övrigt snabb samhällsutveckling ökar behovet av en 
mer hållbar och effektiv transportinfrastruktur. 

För att nå Parisavtalets mål om att begränsa den globala medeltemperaturökningen 
till väl under två grader behöver kommunen arbeta för att minska transportbehovet, 
öka antalet fossilfria resor och underlätta valet av klimatsmarta alternativ. Det 
görs genom långsiktigt hållbar samhällsplanering och riktade åtgärder. 

Ansvar
Samtliga nämnder och bolagsstyrelser ansvarar för att aktivt bidra till att 
målet om fossilfria resor och transporter uppnås. Kommunstyrelsen ansvarar 
för samordnad uppföljning av målet.

Etappmål
• År 2020 har andelen köpt fossilfritt bränsle ökat till totalt 50 procent.
 Indikator: Andel inköpt fossilfritt bränsle (%)4.  
•  År 2022 har förutsättningarna för resor med cykel förbättrats jfr. 2016.
 Indikator: Cykelväg per capita (km/inv.).
 Indikator: Nöjd medborgarindex (NMI), gång- och cykelvägar.
 Indikator: Antal cyklister på det regionala cykelstråket.
• År 2023 har nyttjandet av kollektivtrafiken ökat.
 Indikator: Färdmedelsfördelning i Haninge enligt RVU Stockholm.
 Indikator: Antal påstigningar i kollektivtrafiken per invånare. 
 Indikator: Kommuninvånarnas nöjdhet med kollektivtrafiken.
•  År 2022 har antalet offentliga tankställen och laddplatser för förnybara 
 drivmedel tredubblats jfr. 2016.
 Indikator: Antal laddstoplar för elbilar och tankställen för biodrivmedel.
• År 2022 har växthusgasutsläppen från transporter minskat jfr. 2016.
 Indikator: Växthusgasutsläpp från transporter (ton CO2-ekv). 

 

Fokusområdet kopplar
till följande globala mål

Mål 9: Hållbar industri, inno- 
vationer och infrastruktur.

Mål 11: Hållbara städer 
och samhällen

Mål 13: Bekämpa klimat- 
förändringarna

Fokusområdet kopplar
till följande nationella
miljökvalitetsmål

• Begränsad klimatpåverkan

• Frisk luft

• Bara naturlig försurning

• Ingen övergödning

Precisering av målet

• Med kommunen avses-
 kommunens verksam-
 heter, helägda bolag och
 uppköpta transporttjänster

• Haninges kommuninvånare
 ges goda incitament för
 att gå, cykla och åka
 med kollektiva färdmedel
 istället för att resa med
 egen bil. För de resor
 som ändå utförs med
 bil finns det goda möjlig-
 heter att nyttja fossilfria 
 drivmedel.

• Kommunen samverkar
 med Stockholms läns
 landsting för att de ska
 kunna tillgodose behovet
 av kollektivtrafik i Haninge. 

4 Avser kommunens verksamheter och helägda bolag.

Mål
Kommunens resor och transporter är fossilfria år 2025. I Haninge är alla 
resor och transporter fossilfria år 2030. 
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Foto: Mostphotos Handens pendeltågsstation. Foto: Mostphotos 
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2.2 HÅLLBAR STADSUTVECKLING
Haninge är en del i en snabbt växande storstadsregion och en utpekad regional 
stadskärna i regionens utvecklingsplan. Antalet kommuninvånare stiger och 
kommunen arbetar för att tillgodose deras behov. 

Förutsättningen för en hållbar stadsutveckling behöver säkerställas i hela sam-
hällsbyggnadsprocessen från översiktsplanering till färdig anläggning. Det betyder 
att stadsmiljön planeras, byggs och förvaltas med människan i centrum samtidigt 
som resursanvändningen minimeras och ekologiska funktioner tillvaratas och 
utvecklas. Den byggda miljön och dess innehåll ska bland annat ge invånare, 
verksamma och besökare ett rikt och varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, 
service och platser för lek, motion, rekreation och möten. Miljön ska upplevas 
trygg och uppmuntra till klimatsmarta resor. Staden behöver också inrymma 
miljöanpassade lösningar för transporter och avfallshantering.

Kommunens stadsutveckling fokuserar på att bygga nytt i anslutning till be-
fintlig bebyggelse, främst i tätorterna och i närheten av kollektivtrafik. Fram till 
åtminstone 2030 kommer den största bebyggelseutvecklingen ske i den regionala 
stadskärnan. Den stora utmaningen består i att utveckla bebyggelsen samtidigt 
som fullgod dagvattenhantering och en hälsosam ljudmiljö säkerställs. Klimatför-
ändringarna kommer i allt högre utsträckning påverka den byggda miljön vilket 
ställer krav på anpassning. För att minska bebyggelsens växthusgasutsläpp behöver 
ett livscykelperspektiv användas. Stadsutvecklingen ska även ske med hänsyn till 
grönområden och ekosystemtjänster i bebyggelsen. En av Haninges stora tillgångar 
är närheten till storslagen och varierad natur. Att bevara naturvärden, stärka de 
gröna kilarna och gröna svaga samband är ett sätt att öka Haninges attraktivitet.

Ansvar
Kommunstyrelsen, stadsbyggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och 
styrelserna i Tornberget och Haninge Bostäder har genomförandeansvar. 
Kommunstyrelsen har tillsammans med stadsbyggnadsnämnden ansvar för 
samordnad uppföljning av målet. Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 
har tillsynsansvar.

Fokusområdet kopplar
till följande globala mål

Mål 6: Rent vatten och 
sanitet

Mål 7: Hållbar energi för alla

Mål 9: Hållbar industri, inno-
vationer och infrastruktur

Mål 11: Hållbara städer och 
samhällen

Mål 13: Bekämpa 
klimatförändringen

Mål 15: Ekosystem och 
bilogisk mångfald

Fokusområdet kopplar
till följande nationella
miljökvalitetsmål

• Begränsad klimatpåverkan

• Giftfri miljö

• Skyddande ozonskikt

• Strålsäker miljö

• Ingen övergödning

• Levande sjöar och
 vattendrag

• Grundvatten av god
 kvalitet

• Hav i balans samt levande  
 kust och skärgård

• God byggd miljö

• Ett rikt växt- och djurliv

Etappmål
• År 2018 har riktlinjer för hållbart byggande i Haninge tagits fram. 
 Indikator: ja/nej
• År 2020 har energianvändningen i kommunala lokaler och bostäder 
 effektiviserats med 20 procent (per areaenhet) jämfört med 2009. 
 Indikator: Energianvändning i kommunala lokaler och bostäder 
 (kWh/m2, normalårs korrigerat)
• År 2018 sker bebyggelseutvecklingen på ett sådant sätt att negativ påverkan
 på områden med betydelse för biologisk mångfald undviks. 
 Indikator: Antal antagna detaljplaner och beviljade bygglov som medför 
 negativ påverkan på områden som finns upptagna i Na-turkatalogen, klass 
 1–4 eller motsvarande, utan att relevanta kompensationsåtgärder beslutats.
• År 2020 har en grönstrukturplan, inkluderande en plan för kompensations-
 åtgärder vid förlust av värdefull natur, tagits fram. 
 Indikator: ja/nej
• År 2020 har en plan för klimatanpassning tagits fram. 
 Indikator: ja/nej
• År 2018 har en bullerkartläggning för Haninge tagits fram.
 Indikator: ja/nej
• Senast år 20275 är dag- och spillvattenhantering i Haninge sådan att 
 miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. 
 Indikator: Fördröjd regnvolym från hårdgjorda ytor på mark som 
 detaljplanelagts tidigast år 2017 (mm).
 Indikator: Antal bräddningar och volym från reningsverk och 
 pumpstationer per år.
 Indikator: Andel förbättrade enskilda avlopp jrf. 2010 (%).

Precisering av målet

• Dagvatten omhändertas
 på ett sådant sätt att 
 miljökvalitetsnormerna
 för vatten kan följas.
 Vattenbalansen för yt-
 och grundvatten upprätt-
 hålls och sårbarheter
 till följd av klimat-
 förändringar förebyggs. 

• Plan- och bygglovsarbetet
 sker på sådant sätt att
 negativ påverkan på natur-
 områden med betydelse
 för biologisk mångfald
 undviks 

• Ekosystemtjänster
 tillvaratas i stadsmiljön
 genom god tillgång till
 grönstråk och en variation  
 av gröna och blåa miljöer
 som tillsammans främjar 
 biologisk mångfald, upp-
 levelser och naturpeda-
 gogik. Alla barn har nära
 tillgång till inspirerande
 grönområden och 
 lekparker. 

• Ny bebyggelse och infra-
 struktur planeras så att
 de bidrar till ett transport-
 snålt samhälle. 

• Bebyggelsens totala
 energianvändning är låg.
 Produktion av förnybar
 energi i Haninge är hög.

• Användningen av miljö-
 och hälsoskadliga ämnen
 i bygg- och anläggnings-
 arbeten undviks. 

• Inomhusmiljön i bostäder
 och lokaler är hälsosam
 och ljudmiljön och luft-
 kvaliteten i stadsmiljön
 är god.

Mål
Planering och byggande sker resurseffektivt och klimatanpassat samt
bidrar till att ekosystemtjänster i den byggda miljön värnas och utvecklas.

12  |  HANINGE KOMMUN

Handen. Foto: Haninge kommunDagvattendamm. Foto: Haninge kommun 

5 För vattenförekomster där miljökvalitetsnormen ska följas vid ett tidigare årtal blir de styrande för  
hanteringen av dag- och spillvatten.

Page 43 of 117



14  |  HANINGE KOMMUN

2.3 RENT VATTEN OCH NATURENS MÅNGFALD
Haninge har en rik och omväxlande natur med många olika naturtyper vilket 
bidrar till en hög biologisk mångfald. Hög biologisk mångfald ger ekosystemen 
bättre möjligheter att anpassa sig till tillfälliga störningar såväl som långsiktiga 
förändringar, exempelvis ett förändrat klimat. Välfungerande skogar och hav är 
dessutom kolsänkor som dämpar växthusgaseffekten. Vi är beroende av de tjänster 
som ekosystemen förser oss med, men växter och djur har också ett egenvärde 
även om de saknar uppenbar nytta för oss människor. 

De gröna kilarna Tyrestakilen och Hanvedenkilen sträcker sig genom kommunen 
och utgör tillsammans ett av Stockholmsregionens viktigaste vildmarksområden. 
Inom och mellan kilarna finns viktiga spridningssamband för arter knutna till 
gammal barrskog och ädellövskog.

Haninge kommunen består till ca 80 procent av vatten och omfattar cirka en 
femtedel av Stockholms skärgård. Östersjökustens skärgårdsmiljö är unik med 
en komplex mosaik av olika naturtyper, både på land och i vatten. 

Merparten av grundvattenförekomsterna i Haninge bedöms idag ha god status 
men det saknas i många fall tillräckliga mätdata för att göra tillförlitliga bedöm-
ningar. Mer än hälften av grundvattenförekomsterna bedöms vara utsatta för 
betydande påverkan och två av dessa uppnår inte god status på grund av doku-
menterat förhöjda halter av klorid eller förekomst av bekämpningsmedel. Endast 
ett fåtal ytvattenförekomster i kommunen har idag god ekologisk status och även 
här saknas i många fall tillräckliga mätdata. Östersjön har generellt en mycket hög 
belastning av föroreningar och ekosystemens balans har rubbats. Haninge bidrar 
till belastningen på kust- och havsmiljön genom bland annat dagvattenflöden, 
utsläpp från reningsverk och ett stort antal enskilda avlopp.

Haninges rika naturmiljöer är en stor kvalitet för boende och besökare och ger 
bland annat goda möjligheter till friluftsliv och rekreation. För att bevara dessa 
värden behöver kommunen skydda och utveckla naturområden samt arbeta aktivt 
med naturvårdande skötsel. Ekologiska spridningssamband behöver stärkas och 
negativ påverkan från infrastruktur och bebyggelse behöver minska. 

Ansvar
Kommunstyrelsen, stadsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden har 
genomförandeansvar. Kommunstyrelsen har ansvar för samordnad uppföljning 
av målet. Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har tillsynsansvar. 

Fokusområdet kopplar
till följande globala mål

Mål 6: Rent vatten och 
sanitet

Mål 14: Hav och marina 
resurser

Mål 15: Ekosystem och 
bilogisk mångfald

Fokusområdet kopplar
till följande nationella
miljökvalitetsmål

• Bara naturlig försurning

• Ingen övergödning

• Levande sjöar och 
 vattendrag

• Grundvatten av god kvalitet

• Hav i balans samt levande  
 kust och skärgård

• Myllrande våtmarker

• Levande skogar

• Ett rikt odlingslandskap

• Ett rikt växt- och djurliv

Etappmål
• År 20276 har alla vattenförekomster och övriga vatten god status. Status 
 försämras inte för något vatten under tiden.
 Indikator: Andel vattenförekomster som uppnår god status.
•  År 2022 har kommunen skyddat ytterligare minst 600 hektar mark med höga  
 naturvärden exempelvis genom reservatsbildning eller biotopsskyddsområde. 
  Indikator: Areal av kommunen skyddad natur (ha). Värde 2015: 623 ha.
•  År 2020 bedrivs naturvårdande skötsel på minst 30 hektar naturmark utanför  
 detaljplan.
 Indikator: Areal med pågående naturvårdande skötsel (ha).
• År 2018 och framåt pågår bekämpning av jätteloka på alla kända förekomster 
 i Haninge. 
 Indikator: Andel områden där bekämpning av jätteloka pågår (%). 

 

Precisering av målet

• Mark-och vattenområden
 med höga naturvärden eller
 med särskild betydelse för
 friluftsliv och rekreation
 bevaras, tillgängliggörs och
 utvecklas. Områden med
 specifikt höga värden
 skyddas enligt de möjlig- 
 heter som miljöbalken ger. 

• Den biologiska mång-
 falden värnas och utvecklas
 genom aktivt arbete med
 naturvårdande skötsel.
 Kommunens skogar sköts
 med huvudsyfte att gynna
 rekreation, friluftsliv och
 biologisk mångfald. 

• Grön infrastruktur bevaras
 och utvecklas för att skapa
 ekologiska spridningssam-
 band samt förutsättningar
 för rekreation och friluftsliv.

• Påverkan på yt- och grund-
 vatten minskas så att miljö-
 kvalitetsnormerna för 
 vatten kan följas. Ett 
 långsiktigt skydd för dricks 
 vattenresurser säkerställs. 

6 För de vattenförekomster som har striktare kvalitetskrav i form av miljökvalitetsnormer gäller dessa

Mål
Naturvärden, biologisk mångfald och ekologiska spridningssamband 
skyddas och utvecklas. Samtliga vatten uppnår god status.
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2.4 HÅLLBAR KONSUMTION OCH RESURSEFFEKTIVA 
KRETSLOPP
Kommunen köper årligen in varor och tjänster för drygt en miljard kronor och har 
genom upphandlingsförfarandet möjlighet att styra mot en hållbar konsumtion. 
Rätt krav i upphandlingen kan leda till minskade växthusgasutsläpp, minskad 
spridning av skadliga ämnen och att produkter som orsakar förlust av biologisk 
mångfald väljs bort. Med traditionell och innovativ upphandling kan kommunen 
bidra till en hållbar livsmedelsförsörjning. Krav kan exempelvis ställas på kvalitet, 
miljöhänsyn, djurskydd och låg eller ingen användning av antibiotika i djurupp-
födningen.

Genom att minska avfallsmängderna och återanvända och återvinna material 
bidrar kommunen till en mer effektiv resursanvändning. En utmaning för att nå 
klimatmålet är att ytterligare minska andelen avfall av fossilursprung som går 
tillförbränning. För att kunna öka materialåtervinningen och sluta kretsloppen 
behöver de varor som köps in vara fria från skadliga ämnen. Även om material- 
återvinning är en viktig del i resurseffektiviseringen uppnår återvunnet material 
sällan sin tidigare kvalitet. Därför krävs förändrade konsumtionsmönster som 
minskar råvaruuttaget och leder till att den globala resursanvändningen åter sätts 
i balans.

Ansvar
Samtliga nämnder, bolagsstyrelser och SRV-återvinning AB ansvarar för genom-
förandet av målet. Kommunstyrelsen ansvarar för samordnad uppföljning av 
målet. Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har tillsynsansvar.

Fokusområdet kopplar
till följande globala mål

Mål 6: Rent vatten och 
sanitet

Mål 8: Anständiga arbets- 
villkor och ekonomisk tillväxt

Mål 12: Hållbar konsumtion 
och produktion

Fokusområdet kopplar
till följande nationella
miljökvalitetsmål

Alla miljökvalitetsmål 
men framför allt:

• Begränsad klimatpåverkan

• Giftfri miljö

Etappmål
• År 2018 har en processtruktur7 för att hantera hållbarhetsfrågor vid upp- 
 handling tagits fram. Vid varje upphandling används processtrukturen för 
 att bestämma  nivån på klimat- och miljökraven så att kommunens mål nås.
 Indikator: ja/nej
• År 2018 begär kommunen information om innehåll av ämnen uppsatta på EUs   
 kandidatförteckningen8 vid all upphandling av varor och kemiska produkter.
 Indikator: Andel upphandlingar där information om ämnen på kandidat- 
 förteckningen begärts in (%).
• År 2022 har kommunens förskolor tagit bort material som kan misstänkas 
 innehålla skadliga ämnen.
 Indikator: Andel förskolor som vidtagit åtgärder enligt fastslagen handlingsplan (%).
• År 2020 ska alla kommunala verksamheter sortera ut matavfall.
 Indikator: Andel kommunala verksamheter som sortera ut matavfall (%). 
• År 2020 har andelen hushåll som sorterar matavfall ökat till minst 70 procent.
 Indikator: Andel hushåll som har möjlighet att sortera ut matavfall (%).
 Indikator: Mängd insamlat matavfall i Haninge kommun (kg/capita).
• År 2022 har klimat- och miljöpåverkan från kommunens livsmedelsinköp minskat. 
 Andelen ekologiska inköpta ekologiska livsmedel har ökat till 60 procent.
 Indikator: Andel ekologiska livsmedel (%, baserat på kostnad) 
 Indikator: Mängd inköpt kött (kg, relativt antalet offentliga måltider)

Precisering av målet

• Att kommunen ska vara
 klimatneutral innebär att
 dess verksamhet, intern
 och upphandlad, inte ska
 generera några netto-
 utsläpp av växthusgaser.

• Kommunen upphandlar
 varor och tjänster med
 en hög klimat- och miljö-
 prestanda. Kommunens
 inköpsrutiner främjar en
 hållbar konsumtion.

• Förekomsten av skadliga
 ämnen i kommunens
 verksamheter minskar.

• Avfallsmängderna i alla 
 kommunala verksamheter 
 minskar i enlighet med 
 avfallshierarkin. 

• Schaktmassor återvinns
 för att minska behovet av
 uttag av naturresurser och
 transporter. 

• Växtnäring i avloppet
 återförs till produktiv mark,
 i så väl småskalig och
 storskalig avloppshantering.

• Invånare får information
 om hantering av avfall
 och miljönyttan med
 resurseffektivisering
 och återvinning.
 

7 Med processtruktur avses det arbetssätt som används vid upphandling för att säkerställa att 
kommunens klimat- och miljömål nås. 

8 Kandidatförteckningen är en lista över särskilt farliga ämnen och tas fram av den europeiska 
kemikaliemyndigheten.

Mål
Kommunens konsumtion bidrar till en hållbar utveckling, en minskad 
resursanvändning och en cirkulär ekonomi. År 2030 är kommunen 
klimatneutral.
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Poseidons torg. Foto: Magnus Wegler Österhaninge. Fotograf: Fredrik Hjerling
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I detta kapitel beskriv kommunens arbetssätt för att inspirera och involvera 
näringsliv, föreningsliv och invånare att göra hållbara val och bidra till att 
Haninges klimat- och miljömål nås. Arbetet sammanfattas i ett mål med tillhö-
rande preciseringar i marginalen. Till målet finns två etappmål med indikatorer.

En hållbar utveckling baseras på ett gemensamt ansvar. Det klimat- och miljöpo-
litiska programmet anger mål och etappmål för det lokala klimat- och miljöarbetet. 
Kommunen har stort ansvar för att målen uppfylls, men för att nå ända fram 
behövs samverkan och kommunikation med näringsliv, föreningsliv och invånare.

Hållbarhetsfrågorna genomsyrar kommunens värdegrund och varumärke och är 
en del i kommunens marknadsföring. Genom samarbetsprojekt med universitet 
och högskolor och genom vidareutbildning av medarbetare utvecklar kommunen 
hela tiden kompetensen inom klimat- och miljöområdet. Kommunen har stort 
ansvar för att målen uppfylls, men för att nå ända fram behövs kommunikation 
och samverkan med näringsliv, föreningsliv och invånare.

För att öka invånarnas klimat- och miljökunskaper och inspirera till hållbara val 
har kommunen flera löpande aktiviteter. Energi- och klimatrådgivningen erbjuder 
invånare och verksamma i Haninge kostnadsfri och opartisk rådgivning om hur 
de kan minska sin energianvändning och klimatpåverkan. Miljöverkstan erbjuder 
aktiviteter och kurser om hur vi kan leva mer hållbart och kommunen genomför 
även guidningar av Haninges natur- och kulturmiljöer för allmänheten. Genom 
att årligen dela ut miljöpriset vill kommunen uppmärksamma de som gör goda 
insatser för miljön i Haninge. Kommunen har sedan länge ett gott samarbete 
med näringslivet gällande bland annat utbyggnad av den regionala stadskärnan, 
företagsetableringar och besöksnäringen. Flera parter skulle gynnas av att tätare 
dialog och samarbetet mellan kommunen, näringsliv, föreningsliv och invånare 
med ett särskilt fokus kring hur vi tillsammans kan arbeta med klimat- och 
miljöfrågor.

Ansvar
Samtliga nämnder och bolagsstyrelser ansvarar för genomförandet av målet. 
Kommunstyrelsen ansvarar för samordnad uppföljning.

3. Kommunikation och 
samverkan

Etappmål
• År 2022 har kommuninvånarnas nöjdhet med kommunens miljöarbete ökat.
 Indikator: Kommuninvånarnas nöjdhet (NMI) med kommunens miljöarbete.  
 Betygsindex 2016: 57
• År 2020 har utsläppen av växthusgaser i Haninge minskat med 40 procent 
 jämfört med 1990. Senast år 2045 sker inga nettoutsläpp.
 Indikator: Utsläppsminskning (%) jfr. 1990.

Inspirera och involvera företag och föreningar 
Kommunen vill utveckla samverkan och kommunikationen med företag och för-
eningar för att öka deras möjligheter att bidra till en hållbar utveckling. Haninges 
har strax under 7 000 företag, spridda i många olika branscher. Flertalet är små- 
och medelstora företag. För att nå framgång i samverkan visar erfarenheter att 
kommunen i första hand bör rikta sig till mindre företag med en betydande 
klimat- och miljöpåverkan, även om ambitionen är att ha dialog och samverka 
med alla intresserade företag. I en samverkan ska klimat- och miljönytta vara 
tydlig och arbetet bör fokusera på företagens verksamhet och därmed behov. 
Resultatet som kommer ut ska vara konkret och gärna mätbart.

I Haninge finns över 200 registrerade föreningar som får någon form av stöd från 
kommunen. Att inkludera föreningslivet i samverkan kan ge stora fördelar till 
miljö- och klimatförbättringar och hjälpa den enskilde till hållbara val. Genom 
att lyfta goda exempel i samverkan kan andra inspireras och gå till handling.

Inspirera och involvera Haningeborna
Kommunen ska arbeta utifrån att det ska vara enklare och mer fördelaktigt för 
Haningeborna att välja en hållbar livsstil som bidar till att det klimat- och miljö- 
politiska programmets mål uppfylls. Det betyder att invånarna ska kunna välja 
att resa med fossilfria transporter, ges tillgång till ett resurseffektivt och hälso-
samt boende, besöka en rik natur och skärgård, ha möjligheten att konsumera 
klimat- och miljömedvetet samt använda system för att sluta kretsloppen. Genom 
information, dialog och kampanjer riktat till invånarna ska alla nämnder och 
bolagsstyrelser, inom respektiver ansvarsområde, inspirera till hållbara val.

Precisering av målet

• Medarbetares, förtroende-
 valdas och invånarnas
 kunskaper i klimat- och
 miljöfrågor ökar.

• Forskningsresultat och
 rön inom klimat- och miljö-
 området implementeras i
 kommunens verksamheter.  
 Kommunen deltar i forsk-
 nings- och utvecklings-
 projekt som leder till en
 hållbar utveckling. 

• Kommunen samverkar med  
 det lokala näringslivet och  
 föreningslivet för att driva
 på en hållbar utveckling.

• Kommunen kommunicerar
 sitt klimat- och miljöarbete
 internt och ut till invånare,
 föreningar och näringsliv
 så att det blir enklare för
 aktörerna agera och leva
 hållbart.

• Fler människor inspireras
 att besöka Haninges natur.

 

Mål
Alla som bor och verkar i Haninge kan göra klimat- och miljösmarta val 
som bidrar till en hållbar utveckling.
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Upphandlingarna ska bidra till en hållbar utveckling. Samordnad varudistribution 
är ett av de största projekt som Upphandling Södertörn har genomfört i syfte 
att minska antalet transporter och därmed utsläppen av växthusgaser och andra 
hälsoskadliga emissioner. 
 
Bolagens ansvar för miljömålen 
Haninge Bostäder AB ska hyra ut och utveckla ett tryggt och varierat boende 
i Haninge kommun.  Bolaget ska genom innovativ och föredömlig förvaltning, 
investeringsaktivitet och hyressättning verka på en bostadsmarknad på ett sätt 
som gynnar en hållbar utveckling. Störst betydelse för den ekologiska dimensio-
nen är att utveckla ett energieffektivt bostadsbestånd, använda miljövänlig teknisk 
försörjning och återanvända material.

Tornberget förvaltnings AB i Haninge har som sin uppgift att bygga, äga, för-
valta och hyra ut fastigheter för kommunala ändamål. Bolaget ska ses som en del 
i den kommunala verksamheten och därmed följa de mål som kommunen årligen 
fastställer i mål och budget samt tillämpa kommunens övergripande styrdokument. 

Samarbeten med andra kommuner och aktörer
Energi- och klimatrådgivningen i Haninge bedrivs i samarbete med Huddinge, 
Salem och Tyresö kommuner. Rådgivning är kostnadsfri och opartisk och vänder 
sig till privatpersoner, företag och enskilda.  

SRV återvinning AB är ett aktiebolag ägt av fem kommuner på Södertörn: 
Huddinge, Haninge, Botkyrka, Salem och Nynäshamn. Kommunerna har gett 
SRV i uppdrag att sköta insamling och hantering av hushållsavfall. I visionen 
för SRV ligger att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle.

Stiftelsen Tyrestaskogen instiftades av Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i 
Stockholms län, Stockholms stad, Haninge kommun och Tyresö kommun. 
Stiftelsen är förvaltare av Tyresta nationalpark och naturreservat. Det innebär 
förvaltning och utveckling av Tyresta nationalpark och naturreservat samt av 
naturum Nationalparkernas hus.

Kommunen har en viktig roll i arbetet för en hållbar utveckling men har inte 
rådighet över alla delar som påverkar miljötillståndet och som skapar en god och 
hälsosam livsmiljö. För att nå ända fram krävs samverkan med andra aktörer. 
Detta avsnitt beskriver det kommuninterna9 ansvaret för genomförande och 
uppföljning för att nå Haninges klimat- och miljömål.

4.1 GENOMFÖRANDE
Det klimat- och miljöpolitiska programmet är ett stöd för nämnder och bolagssty-
relser när de ska prioritera insatser i budget och investeringsprogram. Kommunens 
klimat- och miljöarbete bör koncenteras inom programmets fyra fokusområden. 
Nämnder och bolagsstyrelser som ansvarar för etappmål i enlighet med bilaga 1, 
ska i sina strategi- och budgetdokument formulera nämndstrategier och indikatorer 
samt avsätta resurser så att etappmålen uppfylls. Förvaltningarna och bolagen 
redovisar i sina respektive verksamhetsplaner med vilka åtgärder och aktiviteter 
som de bidrar till att nå Haninges klimat- och miljömål. 

Aktörer
Kommunen har flera roller där miljöfrågor och hållbar utveckling har stor 
betydelse. Kommunen är samhällsplanerare (översiktsplanering, trafikplanering, 
markreserv, näringsliv, folkhälsa, etc), stadsbyggare (detaljplanering, exploatering, 
anläggning, gator etc), producent av olika tjänster (renhållning, återvinning, 
vatten och avlopp etc), förvaltare (fastigheter, skog, parker etc), upphandlare, 
tillsynsmyndighet, utbildare och kommunikatör. 

De olika rollerna omfattar ofta flera nämnder och bolagsstyrelser. För att uppnå 
klimat- och miljömålen kan det därför krävas insatser från flera parter. Bolagens 
verksamhet och roll styrs av bolagsordning och ägardirektiv beslutade av kom-
munfullmäktige. 

En del av kommunens klimat- och miljöarbete sker också i formaliserade samar-
beten med andra kommuner.  Exempelvis genom ”Upphandling Södertörn” som 
är samlingsnamnet för den upphandlingsverksamhet som bedrivs i Haninges och 
Nynäshamns kommuner. Verksamheten är organiserad som en gemensam nämnd 
(Södertörns upphandlingsnämnd) vilken ingår i Haninge kommuns organisation. 

4. Genomförande och
uppföljning

9 Med kommuninterna avses nämnder, kommunägda bolagsstyrelse, förbund och regional samverkan 
med andra aktörer i offentlig verksamhet.
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Utö. Foto: Magnus Wegler 
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Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, SMOHF, är sedan 2008 ett 
kommunalförbund mellan Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner som 
svarar för myndighetsutövning genom prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
och angränsande lagar, förordningar och föreskrifter.10

Tyresåns vattenvårdsförbund bildades 2008 och består av de sex kommunerna 
i avrinningsområdet, Haninge, Huddinge, Stockholm, Tyresö, Botkyrka och 
Nacka samt Stockholm Vatten AB och Länsstyrelsen Stockholms län. Förbundet 
tar fram ett åtgärdsprogram för Tyresåns avrinningsområde och arbetar med 
miljöövervakning.  

Svealands kustvattenvårdsförbund samordnar miljöövervakningen i medlem-
marnas kustvatten. Förbundet arbetar också med informationsspridning och 
identifiering av utsläppskällor.

Östra Sveriges luftvårdsförbund samordnar regionens miljöövervakning av luft. 
Årligen rapporterar Haninge kommun in uppgifter som ligger till grund för de 
beräkningsmodeller och analyser som beskriver luftkvaliteten i kommunen och 
regionen.

4.2 UPPFÖLJNING
Det klimat- och miljöpolitiska programmet är integrerat i kommunens styrmodell. 
Det betyder att uppföljning sker genom delårsrapporter och i årsredovisningen.
Kommunfullmäktiges mål och budget innehåller indikatorer som ska följa 
utvecklingen av klimat- och miljöarbetet och underlätta uppföljningen. Indi-
katorerna ska på ett kvantitativt sätt redovisa i vilken utsträckning målen nås. 
Kommunfullmäktiges indikatorer ska tillsammans med nämndspecifika indika-
torer säkerställa etappmålens genomförande och uppföljning av det klimat- och 
miljöpolitiska programmet.

Haninge kommuns styrmodell.

Aktualitetsprövning och utvärdering
Aktualitetsprövning av det klimat- och miljöpolitiska programmet sker en gång 
per mandatperiod. I samband med aktualitetsprövningen utvärderas programmet 
utifrån mål med preciseringar och etappmål samt regionala och nationella miljö- 
kvalitetsmål.

Miljöövervakning
Som stöd för utvärdering används befintliga underlag om miljötillståndet. I 
Haninge utförs miljöövervakning bland annat av Länsstyrelsen, Östra Sveriges 
Luftvårdsförbund och Svealand kustvattenvårdsförbund. Kommunen kan utöka 
insatserna genom att själv ta fram övervakningsprogram eller kompletterande 
mätningar. I samband med framtagande av åtgärdsprogram ska behovet av 
operativ miljöövervakning övervägas.

22  |  HANINGE KOMMUN

Nåttarö. Foto: Eva Simonson

10 Undantag finns exempelvis prövning och tillsyn enligt strandskyddslagen.
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Nedan beskrivs de begrepp som används i programmet och som har bedömts 
behöva en mer detaljerad förklaring för läsförståelsen.

Avfallshierarkin – Anger prioritetsordning för att minska uppkomsten och 
behandlingen av avfall. 
1. Förebyggande
2. Återanvändning
3. Materialåtervinning
4. Annan återvinning (till exempel utvinna energiåtervinning)
5. Bortskaffande

Biologisk mångfald – Rikedom av arter, genetisk variation inom arter samt 
mångfalden av ekosystem.

Cirkulär ekonomi – En cirkulär ekonomi bygger på kretsloppssystem och 
innebär att produkters mervärde bevaras så länge som möjligt och att avfall 
elimineras. Det innebär att en produkt som har nått slutet av sin livscykel 
fortsätter att utnyttjas i ny produktion och den skapar därmed ytterligare värde.

Dagvatten – Vatten som tillfälligt rinner på marken. Oftast avses vatten från 
hårda ytor som hustak, vägar och parkeringsplatser. Det mesta dagvattnet är 
regn eller smältvatten från snö och is.

Ekologisk kompensation – Krav på kompensation kan ställas i samband med 
att en verksamhet prövas enligt miljöbalken. Det kan också vara ett frivilligt 
åtagande från en verksamhetsutövare. Det handlar om att på något sätt kompen-
sera för förlorade eller skadade naturvärden genom att exempelvis nyskapa eller 
restaurera naturvärden i andra områden. 

Ekosystemtjänster – Ekosystemtjänster är de produkter och tjänster från naturens 
ekosystem som bidrar till vårt välbefinnande. Ekosystemtjänsterna brukar delas in 
i fyra huvudkategorier; Stödjande, Försörjande, Reglerande och Kulturella.

EUs ramdirektiv för vatten (eller vattendirektivet) – Vattendirektivet syftar till 
att säkerställa tillgången till vatten av god kvalitet i ett långsiktigt perspektiv. Det 
övergripande målet med vattendirektivet är att vattenkvaliteten ska bevaras där 
den är god och förbättras där den inte är god. En del i det arbetet innebär att 
dagvatten med högt föroreningsinnehåll renas innan det når recipienten. Direk- 
tivet är infört i svensk lagstiftning.

5. Begreppsförklaringar

24  |  HANINGE KOMMUN Tyresta. Foto: Haninge kommun 
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Fossilfritt – Med fossilfritt avses att inte nyttja resurser av fossilt ursprung, dvs. 
kol- och väteföreningar i sediment och sedimenterad berggrund som varit utanför 
den naturliga kolcykeln under mycket lång tid.

Grundvatten – Vatten som finns i den del av marken där alla porer är fyllda 
med vatten.

Gröna kilar – Regionens gröna kilar är stora, sammanhängande grönområden i 
anslutning till bebyggelsen som har flera sammanfallande värden. Per definition 
är de den obebyggda marken invid och mellan regionens bebyggda stråk och 
omfattar olika typer av markanvändning. Enligt den regionala utvecklingsplanen 
för Stockholmsregionen, RUFS 2010, ska de gröna kilarna bevaras, utvecklas och 
göras tillgängliga för invånarna. 

Gröna svaga samband – Smala partier i de sammanhängande gröna kilarna (se 
ovan). Dessa partier är avgörande för att binda samman de gröna kilarna och 
värdekärnorna i syfte att säkra rekreationsstråk, skapa tillgång till större ströv-
områden och upprätthålla ekologiska spridningssamband. Om sambanden byggs 
bort bryts kilen upp i separata delar. Eftersom de oftast ligger i nära anslutning 
till eller mellan olika bebyggelseområden, utgör de även en del av den lokala 
grönstrukturen. 

Kandidatförteckningen – Kandidatförteckningen är en lista över särskilt farliga 
ämnen. Den är framtagen av den europeiska kemikaliemyndigheten, Echa, och 
uppdateras två gånger om året. Artikel 33 i REACH-förordningen reglerar konsu-
mentens rätt till kostnadsfri information om en varas innehålla av särskilt farliga 
ämnen i koncentrationer över 0,1 viktprocent.

Klimatneutral – Verksamhet som inte generera några nettoutsläpp av växthusgaser.

Livscykelperspektiv – Bedömningsverktyg för att beräkna en varas resurs- 
användning samt direkta och indirekta utsläppunder under hela livscykeln.

Vattenförekomst – Ett avgränsat yt- eller grundvatten för vilket det finns
beslutade miljökvalitetsnormer. I Haninge finns 42 vattenförekomster varav
5 är prelimnära. 

Ytvatten – Vatten som finns på jordens yta i sjöar, vattendrag, hav och våtmarker.
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Etappmål och ansvar 
Det klimat- och miljöpolitiska programmet är ett övergripande styrdokument som ger den samlade 

bilden av kommunens klimat- och miljöambitioner. I programmet presenteras fyra fokusområden; 

fossilfria resor och transporter, hållbar stadsutveckling, rent vatten och naturens mångfald samt 

hållbar konsumtion och resurseffektiva kretslopp. För varje fokusområde finns ett angivet mål. Under 

målen redovisas etappmål som är steg på vägen för att nå respektive mål. 

Det klimat- och miljöpolitiska programmet beskriver också kommunens arbetsätt att inspirera och 

involvera näringsliv, föreningsliv och invånare att göra hållbara val och bidra till att Haninges klimat- 

och miljömål nås. Avsnittet kommunikation och samverkan innehåller mål och etappmål för detta 

arbete. 

I denna bilaga till det klimat- och miljöpolitiska programmet pekas ansvar för etappmålen ut. För 

varje etappmål anges den nämnd eller bolagsstyrelse som har det samordnande ansvaret för att 

etappmålet uppfylls. För varje etappmål anges också de nämnder, förbund och bolagsstyrelser som 

har ansvar för genomförande så att etappmålet uppfylls. För uppföljning av etappmålen finns en eller 

flera indikatorer. Också det samordnande ansvaret för uppföljning av etappmålet anges. De 

nämnder, förbund och bolaggsstyrelser som har ett genomförandeansvar ska leverera uppgifter så 

att uppföljningen av målet är möjlig. 

 

Förkortningar 

GFN – Grund- och förskolenämnden 

Haninge Bostäder - Styrelsen för Haninge Bostäder AB 

KFN – Kultur- och fritidsnämnden 

KS – Kommunstyrelsen 

SBN - Stadsbyggnadsnämnden 

SMOHF – Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 

SRV – SRV Återvinning AB 

SUN – Södertörns upphandlingsnämnd 

Tornberget - Styrelsen för Tornbergets fastighetsförvaltnings AB I Haninge 
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Fossilfria resor och transporter 

Etappmål Samordningsansvar Genomförandeansvar Budget 

År 2020 har andelen köpt fossilfritt 

bränsle ökat till totalt 50 procent. 

KS Alla nämnder och 

bolagsstyrelser 

 

Indikator: Andel inköpt fossilfritt bränsle 

(%).1 

KS   

År 2022 har förutsättningarna för resor 

med cykel förbättrats jfr. 2016. 

SBN SBN  

Indikator: Cykelväg per capita (km/inv.). SBN   

Indikator: Nöjd medborgarindex (NMI), 

gång- och cykelvägar. 

KS KS  

Indikator: Antal cyklister på det 

regionala cykelstråket. 

SBN   

År 2023 har nyttjandet av 

kollektivtrafiken ökat. 

KS   

Indikator: Färdmedelsfördelning i 

Haninge enligt RVU Stockholm. 

KS   

Indikator: Antal påstigningar i 

kollektivtrafiken per invånare. 

KS   

Indikator: Kommuninvånarnas nöjdhet 

med kollektivtrafiken. 

KS   

År 2022 har antalet publika tankställen 

och laddplatser för förnybara drivmedel 

tredubblats jfr. 2016. 

KS KS, SBN  

Indikator: Antal laddstoplar för elbilar 

och tankställen för biodrivmedel. 

KS   

År 2022 har växthusgasutsläppen från 

transporter minskat jfr. 2016. 

KS Alla nämnder och 

bolagsstyrelser 

 

Indikator: Väthusgasutsläpp från 

transporter (ton CO2-ekv). 

KS   

                                                           
1 Avser förvaltningar och helägda kommunala bolag. 
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Hållbar stadsutveckling 

Etappmål Samordningsansvar Genomförandeansvar Budget 

År 2018 har riktlinjer för hållbart 
byggande i Haninge tagits fram.  

KS KS, Tornberget, 

Haninge Bostäder, 

SBN 

 

Indikator: ja/nej KS   

År 2020 har energianvändningen i 

kommunala lokaler och bostäder 

effektiviserats med 20 procent (per 

areaenhet) jämfört med 2009.  

KS KS, Tornberget, 

Haninge bostäder, 

KFN, SBN 

 

Indikator: Energianvändning i 

kommunala lokaler och bostäder 

(kWh/m2, normalårs korrigerat) 

KS Tornberget, Haninge 

bostäder, KFN och 

SBN 

 

År 2018 sker bebyggelseutvecklingen på 

ett sådant sätt att negativ påverkan på 

områden med betydelse för biologisk 

mångfald undviks.  

KS KS, SBN  

Indikator: Antal antagna detaljplaner och 
beviljade bygglov som medför negativ 
påverkan på områden som finns 
upptagna i Naturkatalogen, klass 1-4 
eller motsvarande, utan att relevanta 
kompensationsåtgärder beslutats. 

SBN SBN, KS  

År 2020 har en grönstrukturplan, 

inkluderande en plan för 

kompensationsåtgärder vid förlust av 

värdefull natur, tagits fram.  

KS KS, SBN  

Indikator: ja/nej KS   

År 2020 har en plan för 

klimatanpassning tagits fram.  

KS SBN samt alla övriga 

nämnder och bolag 

 

Indikator: ja/nej KS   

År 2018 har en bullerkartläggning för 

Haninge tagits fram  

SBN SBN, KS  

Indikator: ja/nej SBN   

Page 55 of 117



 

5 

 

Etappmål Samordningsansvar Genomförandeansvar Budget 

Senast år 20272 är dag- och 

spillvattenhantering i Haninge sådan att 

miljökvalitetsnormerna för vatten kan 

följas.  

KS KS, SBN, SMOHF  

Indikator: Fördröjd regnvolym från 

hårdgjorda ytor på mark som 

detaljplanelagts tidigast år 2017 (mm). 

SBN   

Indikator: Antal bräddningar och volym 

från reningsverk och pumpstationer per 

år. 

SBN   

Indikator: Andel förbättrade enskilda 
avlopp (%). 

KS   

 

                                                           
2 För vattenförekomster där miljökvalitetsnormen ska följas vid ett tidigare årtal blir de styrande för 

hanteringen av dag- och spillvatten. 
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Rent vatten och naturens mångfald 

Etappmål Samordningsansvar Genomförandeansvar Budget 

År 20273 har alla vattenförekomster 

och övriga vatten god status. Status 

försämras inte för något vatten under 

tiden. 

Indikator: Andel vattenförekomster som 

uppnår god status. 

KS KS, SBN, SMHOF  

År 2022 har kommunen skyddat 

ytterligare 600 hektar mark med höga 

naturvärden exempelvis genom 

reservatsbildning eller bio-

topsskyddsområde.  

KS KSS, SBN  

Indikator: Areal av kommunen skyddad 

natur (ha). Värde 2015: 623 ha. 

KS KS  

År 2020 bedrivs naturvårdande skötsel 

på minst 30 hektar naturmark utanför 

detaljplan. 

KS KS, KFN  

Indikator: Areal med pågående 

naturvårdande skötsel (ha). 

KS   

År 2018 och framåt pågår bekämpning 

av jätteloka på alla kända förekomster i 

Haninge.  

KS KS, SBN, KFN  

Indikator: Andel områden där 

bekämpning av jätteloka pågår (%).4 

KS   

 

                                                           
3 För de vattenförekomster som har striktare kvalitetskrav i form av miljökvalitetsnormer gäller dessa. 

4 Avser kända områden och beräknas per ytenhet. 
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Hållbar konsumtion och resurseffektiva kretslopp 

Etappmål Samordningsansvar Genomförandeansvar Budget 

År 2018 har en processtruktur5 för att 

hantera hållbarhetsfrågor vid 

upphandling tagits fram. Vid varje 

upphandling används processtrukturen 

för att bestämma nivån på klimat- och 

miljökraven så att kommunens mål nås. 

SUN Alla nämnder och 

bolagsstyrelser 

 

Indikator: ja/nej SUN   

År 2018 begär kommunen information 

om innehåll av ämnen uppsatta på EUs 

kandidatförteckningen vid all 

upphandling av varor och kemiska 

produkter. 

SUN Alla nämnder och 

bolagsstyrelser 

 

Indikator: Andel upphandlingar där 

information om ämnen på 

kandidatförteckningen begärts in (%). 

SUN   

År 2022 har kommunens förskolor tagit 

bort material som kan misstänkas 

innehålla skadliga ämnen. 

GFN GFN  

Indikator: Andel förskolor som vidtagit 

åtgärder enligt fastslagen handlingsplan 

(%). 

GFN   

År 2020 ska alla kommunala 

verksamheter sortera ut matavfall. 

KS Alla nämnder och 

bolagsstyrelser 

 

Indikator: Andel kommunala 

verksamheter som sortera ut matavfall 

(%). 

KS   

 

 

 

                                                           
5 Med processtruktur avses det arbetssätt som används vid upphandling för att säkerställa att 

kommunens klimat- och miljömål nås. 
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Etappmål Samordningsansvar Genomförandeansvar Budget 

År 2020 har andelen hushåll som 

sorterar matavfall ökat till minst 70 

procent. 

SRV SRV  

Indikator: Andel hushåll som har 

möjlighet att sortera ut matavfall (%). 

SRV   

Indikator: Mängd insamlat matavfall i 

Haninge kommun (kg/capita). 

SRV   

År 2022 har klimat- och miljöpåverkan 

från kommunens livsmedelsinköp 

minskat. Andelen ekologiska inköpta 

ekologiska livsmedel har ökat till 60 

procent. 

KS Alla nämnder  

Indikator: Andel ekologiska livsmedel (%, 

baserat på kostnad) 

KS   

Indikator: Mängd inköpt kött (kg, relativt 

antalet offentliga måltider) 

KS   
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Kommunikation och samverkan 

Etappmål Samordningsansvar Genomförandeansvar Budget 

År 2022 har kommuninvånarnas 
nöjdhet med kommunens miljöarbete 
ökat. 

KS Alla nämnder, SMOHF 

och bolagsstyrelser 

 

Indikator: ja/nej KS   

År 2020 har utsläppen av växthusgaser i 

Haninge minskat med 40 procent 

jämfört med 1990. Senast år 2045 sker 

inga nettoutsläpp. 

KS Alla nämnder, SMOHF 

och bolagsstyrelser 

 

Indikator: Utsläppsminskning (%) jfr. 

1990. 

KS   
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Styrdokument 
Det klimat- och miljöpolitiska programmet är ett övergripande styrdokument som ger den samlade 

bilden av kommunens klimat- och miljöambitioner. I programmet presenteras fyra fokusområden; 

fossilfria resor och transporter, hållbar stadsutveckling, rent vatten och naturens mångfald samt 

hållbar konsumtion och resurseffektiva kretslopp. Utöver det klimat- och miljöpolitiska programmet 

finns det antagna styrdokument med betydelse för fokusområdena. Dessa listas i tabellerna nedan.  

Tabellerna uppdateras när nya styrdokument tillkommer eller revideras. Kommunens miljöarbete 

styrs även lagar och förordningar, där miljöbalken är den viktigaste.  

 

Fossilfria resor och transporter 

Styrdokument Status Kommentar 

Klimat- och energistrategi  Beslutad KF 2014  

Policy för fordon och trafiksäkerhet i 
Haninge kommun 

Beslutad KS 2010  

Resepolicy Beslutad KS 2013  

Upphandlingspolicy Beslutad KF 2014  

Riktlinjer för upphandling Beslutad KF 2014  

Cykelplan Beslutad KF 2010  

 

 

Hållbar stadsutveckling 

Styrdokument Status Kommentar 

Cykelplan Beslutad KF 2010  

Dagvattenstrategi Beslutad KF 2016  

Ekologiskt hållbarhetsprogram för Vega Beslutad KS 2011  

Klimat- och energistrategi  Beslutad KF 2014  

Naturvårdsplan Beslutad KF 2016  

Parkplan Beslutad SBN 
2014 

 

Salmpolicy Beslutad SBN 
2010 

 

Vattenplan  Beslutad KF 2012  

VA-plan  Beslutad KF 2015  

VA-policy Beslutad KF 2013  

ÖP2030 Beslutad KF 2016  

Kemikalieplan  Remiss 2016 
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Rent vatten och naturens mångfald 

Styrdokument Status Kommentar 

Naturvårdsplan Beslutad KF 2016  

Vattenplan  Beslutad KF 2012  

Bekämpningsplan för jättelokal Beslutad KS 2011  

Policy för kommunägda tätortsnära 
skogar 

Beslutad KF 2001  
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Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Södertörns upphandlingsnämnd Protokollsutdrag 1 (4)

Sammanträdesdatum
2017-04-03

Utdragsbestyrkande

Dnr SUN 2017/39

§ 16 Remiss: Kemikalieplan för Haninge kommun

Sammanfattning
Kommunfullmäktige i Haninge beslutade 2014-12-08, § 196, att ta 
fram en plan för utfasning av farliga kemikalier i kommunala 
verksamheter. Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett 
förslag och förslaget har remitterats till Södertörns 
upphandlingsnämnd för yttrande.

Förvaltningens synpunkter
Upphandling Södertörn ser positivt på att upprätta och anta en 
kemikalieplan för Haninge kommun. Planen kommer att stärka 
möjligheterna för Upphandling Södertörn att genomföra 
miljöanpassad upphandling. Den föreslagna kemikalieplanen är 
reell och tydlig med konkreta exempel på åtgärder utifrån 
ämnesegenskaper som är skadliga för vår hälsa. Det är vidare 
positivt att planen avser såväl produkter som används i 
verksamheten som innehåll i konstruktionsmaterialet till våra 
verksamhetslokaler (byggnader). Upphandling Södertörn ser att 
planen kommer att ställa större krav på kunskap hos berörda 
verksamheter och enheter och med detta kommer ett utökat behov 
av samarbete mellan enheter/verksamheter för att lyckas verkställa 
den aktuella planen.
Kravställande i upphandlingsprocessen
Enligt gällande policy och riktlinjer för upphandling åvilar ansvaret 
för att ställa krav vid upphandling den förvaltning/verksamhet som 
har att upphandla. Upphandling Södertörn vill därför förtydliga att 
merparten av de avtal som kan komma att påverkas av 
kemikalieplanen sällan har en tydlig uppdragsgivare/ägare, utan i 
merparten av upphandlingarna flera uppdragsgivare/ägare. De 
flesta avtalen som upphandlas är nämligen ramavtal av s.k. 
nämndövergripande karaktär, d.v.s. att det är flera nämnder/ 
förvaltningar, såväl inom Haninge som för både Haninge och 
Nynäshamn, som har att tillämpa avtalen. Vidare kan Upphandling 
Södertörn konstatera att förvaltningarnas/verksamheternas 
representanter som deltar i en upphandling saknar kunskap för att 
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Sammanträdesdatum
2017-04-03

Utdragsbestyrkande

ställa miljökrav vid upphandling. Frågan om ansvar och resurs för 
att ställa miljökrav överlag vid upphandling bör således diskuteras i 
särskild ordning.
Upphandling Södertörns uppdrag i förhållande till 
kommunspecifika krav
Att samordna upphandlingar mellan kommunerna är ett av 
Upphandling Södertörns primära syften. I strategi och budget 2017 
anges att Upphandling Södertörn har i uppdrag att fullgöra de 
samverkande kommunernas uppgifter med samordnad upphandling 
av varor och tjänster för kommunernas verksamheter i syfte att nå 
rätt kvalitet till lägsta möjliga kostnad/bästa affärsmässiga villkor. 
För det fall att kraven i respektive kommun spretar för mycket kan 
det komma att bli nödvändigt att aktualisera frågan kring hur 
nämnden ska hantera detta vid genomförandet av upphandling, 
särskilt om kraven spretar inom miljöområdet. Miljökrav är i 
dagsläget fortfarande kostnadsdrivande. Beroende på hur 
upphandlingen genomförs kan således policys, program, planer och 
riktlinjer antagna i den ena men inte andra kommunen komma att 
påverka kostnadsbilden i avtal som ska tillämpas gemensamt av 
båda organisationerna. Alternativet som står Upphandling 
Södertörn till buds är att genomföra upphandlingen som två olika 
upphandlingar, vilket skulle vara resursdrivande då antalet 
upphandlingar att genomföra inom aktuella områden dubbleras. En 
nackdel med att inte genomföra upphandlingarna samordnat är 
även att köpkraften i de större volymerna inte går att ta tillvara i 
form att bättre kvalitet och bättre priser.
Upphandling Södertörn ser att frågan kring hur egna policys, 
program, planer och riktlinjer ska hanteras i förhållande till 
uppdraget att samordna kommunernas upphandlingar bör 
diskuteras i särskild ordning för att inte tappa varken affärsmässiga 
fördelar eller driva intern resursåtgång för genomförande.
Styrning genom upphandling och/eller mål och indikatorer samt 
uppföljning
En annan fråga som aktualiseras med anledning av antagande av 
styrdokument i särskild ordning är på vilket sätt arbetet för att 
uppnå uppsatta mål och indikatorer skall bedrivas. Organisationen 
kan välja att styra vid upphandling genom att exkludera produkter 
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som inte är önskvärda. Detta innebär att verksamheten automatiskt 
vid inköp kommer att bidra till att uppnå uppsatta mål och 
indikatorer oaktat vid varje tillfälle gällande ekonomiska 
förutsättningar. Ett annat alternativ är att i upphandlingen efterfråga 
både önskvärda produkter och ”mindre önskvärda produkter” och 
således överlåta ansvaret för att styra verksamheten mot uppsatta 
mål och indikatorer till nämnd/förvaltning/verksamhet som ett led i 
den ordinarie uppföljningsprocessen.
Nedan följer kommentarer avseende specifika delar i planen:
Ämnen på EU:s kandidatförteckning
Vad avser frågan om att inhämta information om ämnen som 
innefattas på EU:s kandidatförteckning så behöver det förtydligas 
huruvida information ska efterfrågas på produktnivå eller mer 
generellt. Upphandling Södertörn bedömer att denna hantering kan 
komma att bli administrativt betungande. Många av de avtal som 
kommer att beröras av kemikalieplanen innefattar flera tusen 
produkter. För det fall att denna information skall inhämtas på 
produktnivå för alla produkter så är det viktigt att överväga vad 
kommunen ska göra med denna information och vem som ska 
hantera detta.
Sanktioner
När det gäller sanktioner i förhållande till avtalade leverantörer är 
det avgörande att tydliga sanktioner finns med redan i 
upphandlingen bland avtalsvillkoren. I gällande avtal finns inga 
tydliga sanktioner kopplade till förekomst av ämnen på EU:s 
kandidatförteckning, varför sanktioner i avtal kommer att komma 
på sikt.

Underlag för beslut
- Förslag till Kemikalieplan för Haninge kommun inklusive missiv 
samt bilaga 1-4

Förslag till beslut
Södertörns upphandlingsnämnd beslutar
1. Remissyttrandet godkänns och överlämnas till 

kommunstyrelsen i Haninge kommun.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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Södertörns upphandlingsnämnds beslut
1. Remissyttrandet godkänns och överlämnas till 

kommunstyrelsen i Haninge kommun.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Kommunstyrelsen (Haninge kommun)
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Postadress Besöksadress Telefon Fax/e-post Postgiro Bankgiro
136 81 Haninge Rudsjöterrassen 2 Växel: 08-606 70 00 08-606 81 40 1265-8 356-5975

haningekommun@haninge.se

Kemikalieplan för Haninge kommun
Plan för utfasning av skadliga ämnen med fokus på barn och 

unga i Haninge kommuns verksamheter
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
Användningen av kemiska ämnen har varit explosionsartad sedan 1950-talet, både 
gällande antalet ämnen och den totala mängden ämnen. Samtidigt som denna 
utveckling är av stor betydelse för produktutvecklingen, så har den kunnat ske 
okontrollerat eftersom lagstiftningen som reglerar tillverkarnas skyldigheter och 
begränsningar varit bristfällig. Lagstiftningen har främst varit inriktad på kemiska 
ämnen och beredningar, inte på kemikalier i varor.

2008 påbörjades införandet av EU:s generella kemikalieregelverk Reach.1 
Förordningen handlar om registrering, utvärdering, tillstånd och begränsning av 
kemiska ämnen. Bland annat innehåller regelverket bestämmelser för att ta fram 
grundläggande information om farliga egenskaper hos kemiska ämnen och bedöma 
riskerna, vilket inte förekommit i tidigare lagstiftning. I och med införandet är den 
som tillverkar eller importerar ett kemiskt ämne till EU som måste ta fram data om 
ämnet, samt i vissa fall göra riskbedömning.2 Uppgifterna skickas till den Europeiska 
kemikaliemyndigheten, Echa, i en registreringsdossier. 2018 ska alla delar av Reach 
ha trätt i kraft, men det kommer att ta många årtionden att nå en tillfredsställande 
kemikaliekontroll.

Företagens rapportering till Echa visar att över 143 000 kemiska ämnen används. 
Många ämnen är ofarliga, men en del ämnen har konstaterats vara mycket skadliga 
för vår hälsa och miljön. För det stora flertalet ämnen saknas det tillräcklig 
information för att ens kunna bedöma farligheten. Än svårare är det att kunna bedöma 
den samlade effekten av alla de ämnen vi utsätts för, den så kallade coctaileffekten. 
Bristen på information medför särskilda svårigheter i arbetet att skydda människors 
hälsa och miljön. Därför krävs det att reglerna i Miljöbalken, försiktighetsprincipen3 
och substitutionsprincipen4, tillämpas i högre grad.

Den stora spridningen av miljögifter anses numera framförallt komma från varor, 
även om det fortfarande förekommer stora lokala industriutsläpp framförallt i 
produktionsländerna. Kemiska ämnen finns i allting som omger oss i vardagen – 
möbler, kläder, mat, hygienprodukter, byggmaterial, elektronik, bilar m.m. Ofta 
tillsätts ämnena för att få fram en särskild funktion exempelvis vattenavstötning, 
mjukgörare eller flamskydd. Skadliga ämnen kan också finnas kvar i varan som en 
oavsiktlig restprodukt från produktionen. En ökad konsumtion innebär följaktligen en 
ökad användning och spridning av industriellt framställda kemiska ämnen. 

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006
2 Krav på registrering gäller bara om ämnet tillverkas eller importeras i mängder om minst ett ton per 
år.
3 Miljöbalk (1998:808) kap 2, 3§
4 Miljöbalk (1998:808) kap 2, 4§
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Riksdagen har antagit sexton miljökvalitetsmål som ska vara uppfyllda till år 2020. 
Ett av dessa mål är Giftfri miljö och definieras som:

Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska 
inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av 
naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och 
ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära 
bakgrundsnivåerna.

Målet innebär att svårnedbrytbara, industriellt framställda ämnen bör fasas ut och 
naturligt förekommande ämnen, som exempelvis bly, kadmium och kvicksilver, inte 
ska anrikas i vår miljö. Miljömålsuppföljningen visar att målet Giftfri miljö är ett av 
de mål som är svårast att nå.

1.2 Styrmedel och aktörer 
Det finns flera olika styrmedel för nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Dessa 
styrmedel kan vara lagstiftning som exempelvis förbud eller krav på märkning, men 
också olika ekonomiska styrmedel som till exempel miljöskatter och statliga 
subventioner av bättre miljöval. Kravställning vid upphandling är ett av de starkaste 
styrmedlen en kommun kan använda. 

Kemikalieinspektionen har på uppdrag av regeringen tagit fram en handlingsplan för 
en giftfri vardag. Fokus ligger på att skydda människors fortplantning och barns 
hälsa. Den viktigaste uppgiften för myndigheten är att arbeta för en förändrad EU-
lagstiftning, både gällande tillämpning och utveckling av reglarna. Handlingsplanen 
föreslår bland annat att nationella åtgärdsprogram för högfluorerade ämnen, 
hormonstörande ämnen och allergiframkallande ska tas fram. Vidare betonas behovet 
av att förskolor och skolor ökar elevernas kunskap om hållbar konsumtion.5

Länsstyrelsen i Stockholms län har 2015 tagit fram en länsövergripande strategi 
kopplat till det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. I länsstyrelsens strategi 
pekas åtta åtgärdsområden ut om särskilt relevanta; ökad kunskap och information, en 
intensifierad tillsyn, kemikaliekrav i offentlig upphandling, fortsatt sanering av 
förorenade områden, renare vatten och avlopp, förbättrad avfallshantering och stärkt 
miljögiftsövervakning.

Många enskilda företag gör stora insatser och vill ligga före lagstiftningen. 
Branschorganisationer och liknande sammanslutningar har tagit fram frivilliga 
instrument för enklare miljöval inom bland annat byggsektorn. Även 
miljömärkningsorganisationer är viktiga aktörer när det gäller att uppmärksamma 
varors innehåll av skadliga ämnen. Också ideella organisationers arbete har stor 
betydelse. Exempelvis Naturskyddföreningens kampanj Operation Giftfri förskola. 

5 Handlingsplan för en giftfri vardag 2015 -2020 Rapport 5/14, Kemikalieinspektionen 2014
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Kommuner kan ha stöd av dessa initiativ och några av deras råd tas upp i 
åtgärdsförslagen.

1.3 Kemikalieplanens upplägg och arbetsprocess
Kemikalieplanen pekar ut de ämnesegenskaper som kommunen önskar få bort från 
varor och kemiska produkter i verksamheterna. De oönskade ämnesegenskaperna 
delas in i två nivåer efter skadlig verkan. Utifrån prioriterade grupper, rådighet och 
kostnadseffektivitet i förhållande till risk har tre verksamheter prioriterats för att 
förhindra spridning av skadliga ämnen:

 Förskola, skola och fritids 
 Upphandling
 Bygg och anläggning

För vart och ett av områdena har en vägledning tagits fram. Vägledningen innehåller 
konkreta åtgärdsförslag som leder till minskad risk för exponering för hälso- och 
miljöfarliga ämnen.

Grunden till kemikalieplanen (prioriteringar och åtgärdsförslag) har tagits fram i 
samarbete med flera andra kommuner i Stockholm. Inspiration har också hämtats från 
Stockholms stads arbete med kemikalieplan och Stockholms stads Kemikaliecentrum.

Kemikalieplanen knyter an till Länsstyrelsens strategi för Giftfri miljö, men fokuserar 
på Haninge kommuns verksamheters möjligheter att skydda barn och unga. 
Intensifierad kemikalietillsyn och sanering av förorenade områden behandlas därför 
inte i denna handlingsplan. Renare vatten och avlopp samt förbättrad avfallshantering 
behandlas i kommuns styrdokument för vatten respektive avfallplanen. 
Miljöövervakningen i kommunen utförs i första hand av länsstyrelsen och en rad 
andra aktörer och ingår därför inte heller i planen.

2. Kemikalieplanens syfte och mål
Kemikalieplanen utgår ifrån det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Planen 
pekar ut de ämnesegenskaper som kommunen helt vill fasa ut och de 
ämnesegenskaper där användaren behöver vara uppmärksam och en riskbedömning 
bör göras före användning. De varor och kemiska produkter som trots allt kan 
innehålla ämnen med skadliga ämnesegenskaper ska hanteras på ett säkert sätt. 
Särskild aktsamhet ska tas i miljöer där barn och unga vistas. Kemikalieplanen gäller 
för alla nämnder och bolag, men åtgärder bör i första hand genomföras i de 
verksamheter som rör barn och unga. Privata aktörer som verkar på samma marknad 
som kommunala verksamheter, exempelvis förskolor och skolor, uppmuntras arbeta 
för en giftfri miljö.
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Det övergripande målet för kemikalieplanen är att minska förekomsten av skadliga 
ämnen i kommunens verksamheter. Därmed bidrar kommunen till att det nationella 
miljökvalitetsmålet Giftfri miljö uppnås. För att nå miljökvalitetsmålet är det 
nödvändigt att gå betydligt längre än vad lagstiftningen kräver.

3. Prioriterade ämnesegenskaper
Många problematiska ämnen får fortfarande förekomma i varor och kemiska 
produkter. En grundläggande del i arbetet med att ta fram kemikalieplanen har varit 
att ta ställning till och prioritera vilka ämnesegenskaper som inte är önskvärda i 
kommunens verksamheter. 

Kemikalieinspektions prioriteringsguide PRIO delar in farliga ämnesegenskaper i två 
nivåer beroende på allvarlighetsgraden i linje med preciseringarna i 
miljökvalitetsmålet Giftfri miljö – utfasningsämnen och prioriterade 
riskminskningsämnen. Kemikalieplanen ansluter i princip till denna indelning. 
Utfasningsämnen har så allvarliga egenskaper att de bör fasas ut och inte alls 
användas oavsett halt och exponering. Kriteriet för urval av denna grupp speglar till 
stor del de kriterier i Reach som definierar SVHC-ämnen6 eller Särskilt farliga 
ämnen, alltså ämnen som kan sättas upp på kandidatförteckningen.7 Bland 
utfasningsämnen finns bland annat ämnen som är cancerogena och hormonstörande.  
Prioriterade riskminskningsämnen har egenskaper som gör att dessa ämnen bör ges 
särskild uppmärksamhet. De måste alltid bedömas i den aktuella användningen och 
hanteras utifrån den risk som då kan uppkomma. Bland de prioriterade 
riskminskningsämnena finns ämnen som är mycket giftiga, miljöfarliga och 
allergiframkallande. 

3.1 Utfasningsämnen
 CMR-ämnen8, kategori 1A eller 1B enligt CLP-förordningen9

 PBT10- och vPvB11-ämnen enligt bilaga XIII i Reach 
 Hormonstörande ämnen12

 Ozonnedbrytande ämnen enligt förordning (EG) nr 2037/2000
 Särskilt farliga metaller (kadmium, kvicksilver, bly och deras föreningar)

Hormonstörande ämnen

6 SVHC - Substances of Very High Concern
7 Ämnen som finns uppsatta på kandidatförteckningen kan komma att föras in i bildag XIV till Reach, 
d.v.s. förteckningen över ämnen för vilka det krävs tillstånd.
8 Cancerogena, mutagena och reproduktionsstörande ämnen
9 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1227/2008
10 Ett ämne som är persistent (långlivat), bioackumulerande (lagras i naturen) och toxiskt (giftigt)
11 Ett ämne som är mycket persistent och mycket bioackumulerande
12 Här avses de ämnen som är uppförda som hormonstörande på SIN-listan. Listan är framtagen av 
intresseorganisationen Kemikaliesekretariatet och är en utökad kandidatförteckning
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Hormonstörande ämnen anses utgöra en fara för folkhälsan13 och beaktas som ett 
utfasningsämne i Kemikalieinspektionens prioriteringsguide PRIO. De finns också 
med bland de egenskaper som kvalificerar ett ämnen som SVHC-ämne enligt Reach.  
Gruppen hormonstörande ämnen har ännu inte fått EU-gemensamma kriterier, dvs. 
hur ett ämne kan definieras som hormonstörande. Både CLP-förordningen och Reach 
saknar alltså än så länge kriterier för klassificering av hormonstörande ämnen. För 
kommunens arbete behövs en definition som är väl grundad och om ständigt 
uppdateras med ny kunskap. Efter en genomgång av tidigare genomförda utredningar
14 är slutsatsen att ämnen som finns uppförda på den så kallade SIN-listan15 tills 
vidare ska utgöra grund för vilka ämnen som kommuner ser som hormonstörande. 

3.2 Prioriterade riskminskningsämnen
 CMR-ämnen16, kategori 2 enligt CLP-förordningen
 Potentiella PBT17- och vPvB18-ämnen som förtecknats på bilaga XIII 
 Ämnen med mycket hög akut giftighet enligt CLP-förordningen
 Allergiframkallande ämnen enligt CLP-förordningen
 Miljöfarliga ämnen och ämnen med långtidseffekter i miljön enligt CLP-

förordningen

4. Prioriterade grupper
Barn och ungdomar är särskilt viktiga grupper att skydda från skadliga ämnen. Från 
befruktning till pubertet styrs utvecklingen av kemiska substanser. Forskningen visar 
på att dessa processer kan störas av vissa av de industriellt framställda kemiska 
ämnen som vi omges av i form av tillsatser i olika varor. I förhållande till sin 
kroppsvikt dricker, äter och andas barn mer än vuxna. De riskerar därför att få i sig 
större mängder skadliga ämnen per kroppsvikt än vuxna. Yngre barn har dessutom ett 
normalt beteende som skiljer sig från vuxnas. De lär känna världen genom att smaka 
och känna. De befinner sig mer på golvet vilket gör att de får i sig mer av de skadliga 
ämnen som läckt ut från varor och som binder till damm. Fokus i kommunens arbete 
med att fasa ut skadliga ämnen ska därför ligga på barn och unga och framför allt de 
inomhusmiljöer de vistas i.

13 UNEP/WHO (2012). State of the science of endocrine disrupting chemicals—2012. Geneva, 
Switzerland, United Nations Environment Programme/World Health Organization.
14 Brunnkvist H., Hormonstörande ämnen – möjligheter till begränsning i ett kommunalt miljöarbete. 
Examensarbete, Institutionen för naturgeografi, Stockholms universitet 2013.
15 SIN-listan (Substitute It Now!) tas fram av Internationella kemikaliesekretariatet, ChemSec, ett 
samarbetsorgan för miljöorganisationer. http://chemsec.org/what-we-do/sin-list
16 Cancerogena, mutagena och reproduktionsstörande ämnen
17 Ett ämne som är persistent (långlivat), bioackumulerande (lagras i naturen) och toxiskt (giftigt)
18 Ett ämne som är mycket persistent och mycket bioackumulerande
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5. Prioriterade verksamheter

5.1 Förskola, skola och fritids
Förskolan, skolan och fritids är platser där många barn och unga vistas större delen av 
sin vakna tid. Därför är det viktigt att arbetet med att minska förekomsten av skadliga 
ämnen börjar i dessa verksamheter. Kommunen ska säkerställa att det material som 
används i förskolan, skolan och fritids inte innehåller skadliga ämnen som kan utgöra 
en risk för barnens hälsa.

För att uppnå kemikalieplanens mål ska kommunen:

- Rensa bort olämpligt material som kan förkomma i verksamheterna
- Upprätta rutiner som säkerställer en sund inomhusmiljö
- Ställa kemikaliekrav vid upphandlingar
- Göra medvetna val vid inköp

Det finns både relativt enkla och billiga åtgärder som kan göra stor skillnad på kort 
sikt och mer omfattande åtgärder som är nödvändiga på lång sikt. I den vägledning 
som finns som bilaga till kemikalieplanen ges förslag på konkreta åtgärder som 
verksamheterna bör vidta för att minska barn och ungas exponering för skadliga 
ämnen. Åtgärderna är indelade i tre olika nivåer baserat på risk, effekt, 
genomförbarhet och kostnad.

Konsekvenser
Förskolor, skolor och fritids behöver göra ett relativt omfattande inventeringsarbete 
för att rensa bort material som är olämpligt ur kemikaliesynpunkt. För att kunna 
avgöra vad som ska rensas bort behövs grundläggande kunskaper om vilka skadliga 
ämnen som kan förkomma och vilka varor och kemiska produkter som kan innehålla 
dessa ämnen. Vid upphandling och inköp av varor bör ämnesinnehåll beaktas och 
avväganden göras i förhållande till risk, effekt och kostnad. Personal inom 
verksamheterna behöver därför få utbildning för att kunna genomföra arbetet.

I många fall kan de varor som rensas bort behöva ersättas med nya. Det medför 
kostnadsökningar som respektive nämnd behöver budgetera för. Varor som är bättre 
ur kemikalieperspektiv kan också vara dyrare än mindre lämpliga varor.

5.2 Upphandling 
Att ställa kemikaliekrav i upphandlingar är ett av de mest effektiva verktyg som en 
kommun kan använda för att minska förekomsten av skadliga ämnen i 
verksamheterna. De krav som ställs vid upphandlingar ska vara väl motiverade och 
möjliga för leverantören att uppfylla. Enligt antagna riktlinjer för upphandling ska 
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Upphandling Södertörn genom miljöanpassad upphandling bidra till att skydda miljön 
och främja en hållbar utveckling.19 

Den statliga myndigheten för upphandlingsfrågor, Upphandlingsmyndigheten, har i 
uppdrag att tillhandahålla stöd bland annat när det gäller att formulera miljökrav 
inklusive kemikaliekrav. Myndigheten tillhandahåller färdigformulerade 
kemikalikrav som bygger på försiktighetsprincipen och substitutionsprincipen. 

För att uppnå kemikalieplanens mål ska kommunen:

- Begära in information om innehåll av ämnen på EUs kandidatförteckningen 
vid all upphandling av varor och kemiska produkter.

- Använda rekommenderade kemikaliekrav från upphandlingsmyndigheten för 
de upphandlingsområden där sådana finns. Upphandlingar som har betydelse 
för barn och ungas miljöer ska prioriteras.

- Vidta sanktioner om uppföljningen av en upphandling visar att 
kemikaliekraven enligt avtalet inte uppfylls. Sanktionerna vidtas enligt samma 
rutin som för andra avtalsbrott.

Ansvaret för att kemikaliekrav ställs i upphandling ligger på den upphandlande 
enheten, det vill säga den förvaltning som har för avsikt att upphandla en vara eller 
tjänst. Upphandlingsenheten bistår den upphandlande enheten i att definiera kraven 
på den vara eller tjänst som ska upphandlas.

I den vägledning som finns som bilaga till kemikalieplanen ges förslag på konkreta 
åtgärder som kan vidtas vid upphandling för att minska förekomsten av farliga ämnen 
i kommunens verksamheter.

Konsekvenser
Lagen om offentlig upphandling ger möjlighet ställa miljökrav vid upphandling. 
Lagen vilar på fem grundläggande principer: likabehandlingsprincipen, 
transparensprincipen, ickediskrimineringsprincipen, proportionalitetsprincipen samt 
principen om ömsesidigt erkännande. Kemikaliekrav i upphandling ska utformas så 
att de överensstämmer med grundprinciperna. För att ställa rätt kemikaliekrav behövs 
kunskap både hos den upphandlande enheten och hos upphandlare. Att följa upp 
kraven kan kräva ytterligare resurser. 

Många av de avtal som kommunen har med leverantörer är samverkansavtal. 
Fördelarna med att gå in i ett samverkansavtal, exempelvis under SKL Kommentus 
Inköpscentral (SKI), är att kommunen själv inte behöver lägga resurser på att 
genomföra upphandlingen och att priset på den upphandlade varan eller tjänsten kan 

19 Riktlinjer för upphandling, antagna av kommunfullmäktige 2014-05-12 §92 
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hållas nere. Nackdelen är att kommunen inte själv ställer kraven. Därför måste en 
avvägning mellan miljönytta och ekonomi/resurser göras när kommen står inför valet 
att göra en egen upphandling eller att ansluta sig till ett samverkansavtal.

Miljöanpassad upphandling med skärpta kemikaliekrav kan komma att öka 
kostnaderna för inköp av varor och tjänster. Ökade kostnader ska finansieras inom 
respektive nämnd och bolags budgetram. 

5.3 Bygg och anläggning
Inom bygg- och anläggningssektorn används stora mängder kemikalier. Byggvaror 
kan innehålla och avge ämnen till inomhusluften långt efter det att byggnaden står 
färdig. Historiskt har skadliga ämnen i byggnader bidragit till hälsorisker och orsakat 
höga kostnader för inventering och sanering. 

Haninge kommun har med dess bolag Tornberget förvaltnings AB och Haninge 
Bostäder ca 300 000 kvadratmeter lokaler och mer än 2 000 lägenheter. Kommunen 
befinner sig i en mycket expansiv fas och många nya bostäder, förskolor och andra 
lokaler kommer att byggas inom de närmaste åren. Även många omfattande 
anläggningsarbeten är planerande.

För att uppnå kemikalieplanens mål ska kommunen:

- Säkerställa att material och kemiska produkter som används vid ny- och 
ombyggnad, underhåll och anläggningsarbeten följer högsta tillämpbara 
kravstandard vad gäller frånvaro av oönskade ämnesegenskaper.20

- Förmedla kemikalieplans mål inför exploateringsavtal och vid markanvisning.

I den vägledning som finns som bilaga till kemikalieplanen ges förslag på konkreta 
åtgärder som bör vidtas för att säkerställa att skadliga ämnen inte används i bygg- och 
anläggningsarbeten som utförs av kommunen, bolag eller av dessa anlitade 
entreprenörer.

Konsekvenser
För att minska användning av skadliga ämnen i bygg- och anläggningsarbeten 
behöver kemikaliekrav ställas vid upphandling och kraven måste följas upp under 
pågående arbete. För att göra detta behöver kunskapen hos den upphandlande 
verksamheten öka och vissa resurser avsättas för uppföljning. Ett dokument med 
kommunens samlade miljökrav vid upphandling av entreprenader skulle underlätta 
kommunikationen med anbudsgivarna. Ett sådant dokument behöver anpassas efter 
storleken på projektet så att mindre, lokala entreprenörer även fortsättningsvis har 

20 Definitionen av oönskade ämnesegenskaper återfinns under rubriken Prioriterade ämnesegenskaper 
s. 6 ff
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möjlighet att lämna anbud. Dokumentet följer förslagsvis med som en bilaga till AF-
delen vid upphandlingar.

Internt behöver kommunen ta fram rutiner för att minska användningen av skadlig 
ämnen och hur uppföljning ska ske. Även Tornberget förvaltnings AB och Haninge 
Bostäder AB bör se över sina rutiner så att de stämmer överens med kemikalieplanens 
mål.

Kommunen, Tornberget förvaltnings AB och Haninge Bostäder AB behöver aktivt 
följa produktutvecklingen och det utvärderingsarbete som görs av andra aktörer inom 
ett antal område som är av betydelse för de miljöer där barn och ungas vistas. Det 
gäller bland annat konstgräs, mjuka fallskydd på gårdar och alternativ till PVC-
golvmattor.

6. Implementering
Respektive nämnd och bolag ska i sin årliga mål- och budgetprocess arbeta in 
åtgärder som bidar till att uppfylla kemikalieplanens mål. Vägledningarna utgör 
underlag och stöd. Utifrån vägledningarna kan respektive berörd nämnd och bolag 
anta en handlingsplan för den egna verksamheten.

7. Uppföljning
Kemikaliplanens mål är att minska förekomsten av skadliga ämnen i kommunens 
verksamheter. Årligen i samband med kommunens årsredovisning ska uppföljning 
göras av om utvecklingen går åt rätt håll i förhållande till kemikalieplanens mål och 
hur vägledningarna konkretiseringar omsätts i respektive berörd nämnd och bolag.  
Kommunstyrelsen kommer att begära in redovisning av vilka åtgärder som respektive 
berörd nämnd och bolag vidtagit, hur arbetet bedrivits och vad det har resulterat i. 

Kemikalieplanen är långsiktig och revideras vid behov. Vägledningarna revideras 
minst en gång per mandatperiod med utgångspunkt i uppföljningen. 

Bilagor
Bilaga 1: Vägledning för förskolor, skolor och fritids 
Bilaga 2: Vägledning för upphandling
Bilaga 3: Vägledning för bygg och anläggning
Bilaga 4: Miljömärkningar och andra verktyg
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Bakgrund
Barn och unga är mer känsliga för skaliga kemiska ämnen än vad vuxna är. Det beror 
på att deras kroppar är under utveckling och att denna process styrs av kemiska 
substanser. I förhållande till kilokroppsvikt äter, drick och andas barn mer än vuxna 
vilket gör att de exponeras mer. Små barn har ett tugg- och sugbeteende och rör sig 
mer på golvet. Det gör att de får i sig mer damm och i damm fastnar många av de 
skadliga ämnen som läcker ut från våra vardagsprodukter.

Förskolan, skolan och fritids är platser där många barn och unga vistas större delen av 
sin vakna tid. Därför är det viktigt att arbetet med att minska förekomsten av skadliga 
ämnen börjar här. Kommunen ska se till att det material och produkter som används i 
förskolor, skolor och fritids som drivs i kommunal regi, inte innehåller skadliga 
ämnen som kan utgöra en risk för barnens hälsa. 

Det finns både relativt enkla och billiga åtgärder som kan göra stor skillnad på kort 
sikt och mer omfattande åtgärder som är nödvändiga på lång sikt. Som en hjälp att 
prioritera bland möjliga åtgärder är dessa indelade i tre olika nivåer baserat på risk, 
effekt, svårighetsgrad och kostnader. Det finns ingen inbördes rangordning mellan de 
åtgärder som listas inom varje nivå. Några åtgärdsförslag passar alla typer av 
verksamheter, andra är mer inriktade på verksamheter med yngre barn.

Åtgärder

Nivå 1

1. Rensa bland icke-leksakerna
Att återvinna och återanvända material och varor är på många sätt eftersträvansvärt. 
Inte minst ur miljö- och resurssynpunkt. Återvinningsmaterial kan vara bra som 
pedagogiskt material, men det är viktigt att vara nog med vad som tas tillvara så att 
materialet inte innehåller farliga ämnen. När pedagogiskt material köps in till 
verksamheten ska det göras med vetskapen om att kemikaliekraven i leksaksdirektivet 
enbart gäller för varor som är avsedda som leksaker för barn under 14 år.

 Rensa bort elektronik som inte används för sitt primära syfte; exempelvis 
mobiltelefoner, tangentbord. Dessa ska inte heller skruvas isär då det ökar 
risken att få i sig skadliga ämnen så som flamskyddsmedel och tungmetaller. 
Förvara uttjänad elektronik oåtkomligt i väntan på transport till 
återvinningscentral

 Rensa bort byggmaterial så som PVC-slangar, armaflexisolering, kablar och 
tryckimpregnerat trä. Dessa kan bland annat innehålla ftalater, 
flamskyddsmedel och tungmetaller.
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 Rensa bort utklädningskläder i konstskinn. Konstskinn kan innehålla ftalater 
och tunga metallsmycken kan innehålla nickel, bly och kadmium. 

 Rensabort vanliga nycklar för lek. Nycklar innehåller ofta bly föra att göra 
metallen formbar när nyckeln tillverkas. Metallen försvinner från händerna 
när de tvätta med tvål och vatten. Det är inte lämpligt att låta små barn leka 
eller suga på nycklar.

 Använd inte riktiga kassakvitton i verksamheten. Dessa kan innehålla det 
hormonstörande ämnet bisfenol-A. Tillverka egna kvitton av vanligt papper 
istället. 

Verksamheterna ska inte emot gammal elektronik och byggmaterial som ges till 
skänks om inte detta sker på ett kemikaliekontrollerat sätt. Tänk på att gammal 
elektronik och en del byggmaterial som rensas ut ska sorteras som farligt avfall.

Inom Haninge kommun finns återbrukscentret KeMiMa. Verksamheten får 
spillmaterial från företag i närområdet och som efter viss kontroll och sortering är 
tänkt att kunna användas på kommunens förskolor. Detta material ska ur flera 
anseenden vara lämpligt att använda på förskolorna. Eftersom det inte är möjligt att få 
en fullständig innehållsförteckning för allt material, kommer att alltid att vara upp till 
verksamhetsansvarig på förskolan att besluta om vilket material som tas in i 
verksamheten. 

2. Rensa bland leksakerna
2013 började kemikaliekraven i EU:s leksaksdirektiv att gälla vilket bland annat 
innebär att leksaker inte får innehålla ämnen som är cancerogena, mutagena eller 
reproduktionsstörande. Även viss doftämnen och andra skadliga ämnen som kan 
riskera att läcka ut från leksaken är förbjudna. Direktivet gäller för produkter som 
utformats eller är avsedda som leksaker för barn under 14 år. Det finns alltså en 
mängd produkter som användas i barns miljöer som inte omfattas av direktivet. 
Exempelvis hobbymaterial, mobiltelefoner, byggmaterial och bijouterier som 
smycken och konstskinnväskor.

Flest problematiska ämnen hittas i plast. Börja därför rensa bland plastleksakerna. 
2007 skärptes lagstiftningen en första gång och några av de farligaste ftalater förbjöds 
i leksaker.

 Rensa bort mjuka plastleksaker som luktar, klibbar eller känns feta. Med mjuk 
plast menas sådant som går att böja eller trycka ihop exempelvis bollar, 
dockor eller smådjur.

 Rensa bort mjuka plastleksaker som är inköpta före 2007.

Med leksaksdirektivets införande 2011 finns det krav på att leksaker ska vara CE-
märkta. Märkning visar att leksaken uppfyller säkerhetskraven inom olika områden.

 Rensa bort leksaker som saknar CE-märkning.
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Färgen på äldre träleksaker kan innehålla tungmetaller.
 Rensa bort äldre träleksaker med flagnad färg.

För att kunna ha större kontroll över vilka leksaker som finns i verksamheten ska 
förskolorna inte ta emot mjuka platsleksaker skänks av föräldrarna. Däremot går det 
bra att ta emot lego, böcker, pussel m.m.

3. Skapa rutiner för att hantera hobbymaterial
En hel del hobbymaterial och pedagogiskt material är inte leksaker och omfattas 
därför inte av kemikaliekraven i leksaksdirektivet.

 Vädra när pärlplattor styrks och vild laminingen. Barnen ska helst vara i ett 
annat rum.

 Undvik cerinitlera och leror av PVC som kan innehålla ftalater. Det finns 
enkla och bra recept på trolldeg som verksamheten kan blanda ihop.

 Välj vattenbaserade barnfärger och barnanpassade lim.

4. Vistas ute
I utomhusluften finns det mindre av de farliga ämnen som kan avges från byggander, 
inredning och produkter. 

 Se till att vistas mycket ute.

Utomhusvistelse ger även många andra positiva effekter och ger också barn och unga 
chans att studera närmiljön och uppleva årsvariationer. Haninge kommun har många 
fina naturområden nära bebyggelsen exempelvis Norrbyskogen som är en äldre skog 
med höga naturvärden. Vid Skutans viltvatten finns det fågeltorn, naturstid, 
vindskydd och eldplast. Miljöverkstan i Jordbor ordnar grundkurser i 
utomhuspedagogik. Kurserna vänder sig till grundkollärare och förskolepedagoger 
och handlar om att ge deltagana erfarenhet av hur utomhuspedagogik kan användas.

5. Tvätta textilier 
Stora mängder kemikalier används vid framställningen av fiber och tyg. Ytterligare 
kemikalier tillsätts vid färgning. Vissa typer av textilier flamskyddas eller 
impregneras på annat sätt. Ibland behandlas textiler med kemikalier för att de inte ska 
blir skrynkliga eller mögla under långa transporter. Nya textilier kan därför innehålla 
rester av skadliga ämnen så som formaldehyd, nonylfenoletoxylat och 
allergiframkallande färgämnen. 

 Tvätta alltid nya textilier innan de används.

Textilier samlar också damm. I dammet fäster flera av de ämnen som ska undvikas i 
miljöer för barn, exempelvis olika typer av flamskyddsmedel. Rutiner för tvätt av 
textilier är också en del av de smittskyddsåtgärder som ska vidtas för att uppfylla 
förordningen om egenkontroll (1998:901).

 Se till att ha väl fungerande rutiner för hur ofta textilier tvättas.
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6. Var noga med handtvätt
Flamskyddsmedel och andra miljögifter sätter sig i damm som fastna på barnens 
händer. Att tvätta händer innan maten och efter barnen använt kemikalier (färger, lim 
m.m.) är ett effektivt sätt att minska exponeringen för skadliga ämnen. Vatten och 
tvål rekommenderas.

 Se till att ha rutiner för handtvätt.

7. Håll koll på kemiska produkter
Kemiska produkter ska förvaras oåtkomligt för mindre barn. Det kan exempelvis röra 
sig om tvättmedel eller rengöringsprodukter. Förskolor, skolor och fritidshem är 
anmälningspliktiga enligt miljöbalken och ska följa kraven i förordningen om 
egenkontroll (1998:901). Det innebär bland annat verksamheten ha skyldighet att 
hålla kolla på de kemiska produkter som hanteras inom verksamheten.

 I varje verksamhet ska det finnas en kemikalieförteckning. Av förteckningen 
ska framgå produktens namn, produktens användning, information om hälso- 
och miljöskadlighet samt klassificering avseende hälso- och miljöfarlighet. 

 Till varje faroklassad kemisk produkt ska det finnas ett så kallat 
säkerhetsdatablad. Databladet får man via leverantor eller tillverkare. 

Användning av faroklassade produkter innebär alltid en viss risk.
 Se över som faroklassade produkter kan bytas ut mot ett bättre alternativ. 
 Renas ut de kemiska produkter som inte behövs.

8. Välj rätt förbrukningsartiklar för hygienartiklar och rengöring
Hygienartiklar och rengöringsmedel innehåller ofta parfymer som kan vara 
allergiframkallande. 

 Välj parfymfria alternativ vid inköp av tvål, hudkräm, diskmedel och 
tvättmedel. Då undviks många allergiframkallande ämnen.

 Välj miljömärkta solkrämer. Tänk på att solkräm aldrig ger ett fullständigt 
skydd utan är ett komplement till solhattar, kläder och vistelse i skugga.

 Se över vilka städkemikalier som används och välj miljöanpassade alternativ. 

Många förbrukningsartiklar för hygien och rengöring är av plast, men det finns bättre 
och sämre alternativ.

 Platshandskar som används exempelvisvid böljbyten ska vara av nitril eller 
polyeten. Handskar av latex är bra ur miljösynpunkt, men det finns personer 
som är känsliga för gummi. Undvik handskar av vinyl/PVC. De innehåller 
ftalater.

 Välj tvättlappar av papper istället för skumplast då dessa kan innehålla 
problematiska ämnen.

9. Se över städrutiner 
När kemiska tillsatser så som flamskyddsmedel och mjukgörande ftalater lossnar från 
en produkt fastnar dessa ämnen ofta i damm. För att minska exponeringen för 
skadliga ämnen är det avgörande med bra städning. Förskolor, skolor och fritidshem 
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är anmälningspliktiga enligt miljöbalken och ska följa kraven i förordningen om 
egenkontroll (1998:901). Det innebär bland annat verksamheten ska ha rutiner för att 
förebygga olägenhet vilket inkluderar städning.

 Se till att alla inredningsmaterial städas på trätt sätt.
 Barn och unga ska om möjligt inte vistas i lokalera när städning sker.
 Vädra om möjligt efter städning.
 Upprätta rutiner för felanmälan som städningen inte håller måttet.

10.Felanmäl dålig ventilation
En god ventilation är en förutsättning för en sund inomhus miljö. Mängden damm 
och föroreningar i lokalen begränsas när luften byts ut. Förskolor, skolor och 
fritidshem är anmälningspliktiga enligt miljöbalken och kraven förordningen om 
egenkontroll (1998:901) gäller för dessa verksamheter. Enligt förordningen ska 
verksamhetsutövaren ha rutiner och kontrollera att utrustning med mera hålls i gott 
skick så att olägenhet för hälsa och miljö förebyggs. Här ingår bland annat 
ventilation.

 Kontakta fastighetsägaren om ni upplever att luften i lokalerna är dålig. 

Luftomsättningen ska vara anpassad till antalet personer som stadigvande vistas i 
lokalerna. 

 Meddela fastighetsägaren om exempelvis antalet inskrivna barn i en förskola 
ökar, så att ventilationen kan justeras.

11.Öka andelen ekologiskt odlad mat
Vid konventionell produktion av livsmedel används ofta stora mänger kemikalier som 
förhindrar ogrästillväxt och skadeangrepp från insekter och svampar. Rester av dessa 
bekämpningsmedel kan finnas kvar i maten

 Öka andelen ekologiska livsmedel.1

Genom att välja ekologiskt producerad mat minskar även den totala spridningen av 
farliga ämnen. 

12.Välj rätt förbrukningsartiklar i köket
Förbrukningsartiklar i kök är ofta av plast eller behandlade på annat sätt vilket 
betyder att de kan innehålla problematiska ämnen. Det finns bättre och sämre 
alternativ att välja mellan.

 Plasthandskar som används i kök ska vara av nitril eller polyeten och avsedda 
för kontakt med livsmedel.

 Platsfolie som används ska vara av polyeten (PE) och inte PVC.
 Bakplåtspapper som används ska inte innehålla högfluorerade ämnen. Välj 

miljömärkta alternativ.

1 Haninge kommun har ett mål om att andelen ekologiska livsmedel i de offentliga måltiderna ska 
uppgå till 40 procent.
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13.Undvik metallkonserver
Insidan på en metallkonserv kan innehålla det hormonstörande ämnet bisfenol A som 
riskerar att föras över till maten. Välj därför om möjligt andra alternativ som:

 Kartongförpackningar exempelvis krossade tomater
 Frysta varor exempelvis majs och ärtor
 Torrvaror som kan läggas i blöt exempelvis bönor

14.Utbilda chefer och personal
Kunskapen om skadliga ämnen och riskerna med dessa behöver öka hos chefer och 
personal. För att avgöra i vilken ordning åtgärder bör vidtas för att uppnå bäst effekt 
och hur verksamheterna kan agera proaktivt behöver personal inom förskola, skola 
och fridshemsverksamhet utbildas. 

Nivå 2

15.Ställ krav vid upphandling och köp rätt vid nyinköp
Ett av de mest effektiva sätten att minska förekomsten av skadliga ämnen i 
verksamheten är att ställa kemikaliekrav vid upphandling. På så vis kan 
verksamhetens säkerställ att nya produkter som köps in inte innehåller skadliga 
ämnen. I upphandlingsförfarande är det den upphandlande verksamheten som ställer 
krav och upphandlingsenheten som hjälper till att formulera kraven så att 
överensstämmer med gällande lagstiftning.

 Ställ kemikaliekrav vid nya upphandlingar. 

Inom många områden finns det ramavtal som löper under flera år. En del av dessa är 
samverkansavtal genom SKL vilket kan ha många fördelar, men i dessa har 
kommunen själv inte ställt kraven.

 Tänk till och rådfråga vid nyinköp av exempelvis möbler, textilier, 
hobbymaterial och leksaker.

16.Undvik non-stick-beläggning
Stekpannor, kastruller, bakformar och plåtar är exempel på köksutrustning som kan 
ha non-stick-beläggning, exempelvis teflon. Non-stick-beläggningar är ofta av 
högfluorerade ämnen som är svårnedbrytbara och i vissa fall hormonstörande. 

 Välj alernativ till köksutrustning som inte är behandlade med non-stick-
beläggning när så är möjligt.

17.Använd rätt material i köket och till servering
Platser kan innehålla olämpliga tillsatser och när plasten värms upp ökar risken för att 
dessa ämnen frigörs och hamnar i maten. Även matens surhet och fetthalt kan påverka 
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ämnenas rörlighet. Glas- och gaffelsymbolen är ett av flera sätt att märka material och 
produkter som är avsedda att användas i kontakt med livmedel. Denna symbol kan 
även finnas på varans etikett. Det finns material som med fördel kan som alternativ 
till plast.

 Värm inte mat i plastförpackningar.
 Välj om möjligt glas, porslin/lättviktsporslin eller rostfritt stål till servering.

Plastartiklar kan också vara märkta med återvinningssymbol och nummer. Denna 
märkning kan ge en indikation på hur lämplig produkten är att användas till servering 
av mat.

 Undvik att servera mat på produkter märkta med återvinningssymbol 3 eller 7.

18.Byt ut gamla lekkuddar och möbler
Skumgummi och textiler kan vara flamskyddsbehandlade med ämnen som är 
skadliga. Äldre skumgummi kan innehålla flamsyddsmedel som idag är förbjudna. 
Det gäller framförallt möbler och kuddar från 70- och 80-talen.

 Var noga med att möbler och kuddar inte innehåller skadliga 
flamskyddsmedel när nyinköp görs.

Textilklädda möbler och kuddar fångar damm och har en stor kontaktyta.
 Fundera över vilken typ av möbler som behövs vid nyinköp.

19.Byt ut vilmadrasser och skötbäddar av PVC
Vilmadresser och skötbäddar består ofta av en skumgummimadrass med PVC-
överdrag. Framförallt äldre vilmadrasser och skötbäddar kan innehålla olämpliga 
ämnen.

 Vid nyinköp välj madrasser utan kemiska flamskyddsmedel.
 Vid nyinköp välj överdrag utan PVC. Väl istället avtagbart och tvättbart tyg 

av naturmaterial, polyeten (PE), polypropen (PP) eller polyuretan (PUR).

20.Ställ krav vid ombyggnad och renovering av lokaler
Inom bygg- och anläggningssektorn används stora mängder kemikalier. Byggvaror 
kan innehålla eller avge skadliga ämnen till inomhusluften långt efter det att 
byggnaden står färdig.

 Ställ krav på kemikaliekontroll vid ombyggnad och renovering av lokaler. 

Se även vägledning för bygg och anläggningsarbeten.

Nivå 3
21. Inled en dialog kring material på väggar och golv
Äldre plastmattor och tapeter av PVC innehåller ofta mjukgörande ftalater som 
numera är förbjudna att använda. Äldre mattor kan även innehålla tungmetaller och 
flamskyddsmedel.
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 Inled en dialog med fastighetsägaren om att ta reda på vilka material som är 
olämpliga och när dessa kan bytas ut.

22.Se över lekutrustning på gårdar
På skol- och förskolegårdar kan det finnas många olika typer av material som är 
olämpliga ur kemikaliesynpunkt. 

 Gamla däckgungor och bildäck ska på sikt bytas ut mot annat material. 
Bildäck ska inte användas som odlingslådor.

 Tryckimpregnerat kan innehålla tungmetaller och alternativ ska därför 
prioriters till lekställningar, bänkar, odlingslådor m.m.

 Byggmaterial så som PVC-rör och armaflexisolering är inte lämplig material 
för barn och ska därför inte användas som lekmaterial på gårdarna.

Konstgräs och mjuka fallskydd har flera fördela ur ett användar- och 
tillgänglighetsperspektiv. Däremot kan den här typen av material innehålla återvunna 
bildäck som i sin tur innehåll skadliga ämnen. 

 Vid anläggning av konstgräs och mjuka fallskydd ska materialet kontrollers så 
att det inte innehåller skadliga ämnen.
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Bakgrund
Användningen av kemiska ämnen har varit explosionsartad sedan 1950-talet, både 
gällande antalet använda ämnen och den totala mängden ämnen. Kemiska ämnen 
finns i allting som omger oss i vardagen – möbler, kläder, mat, hygienprodukter, 
byggmaterial, elektronik, bilar m.m. Ofta tillsätts ämnena för att få fram en särskild 
funktion exempelvis vattenavstötning, mjukgörare eller flamskydd. Skadliga ämnen 
kan också finnas kvar i varan som en oavsiktlig restprodukt från produktionen. En 
ökad konsumtion innebär följaktligen en ökad användning och spridning av 
industriellt framställda kemiska ämnen.

2008 påbörjades införandet av EU:s generella kemikalieregelverk Reach.1 
Förordningen handlar om registrering, utvärdering, tillstånd och begränsning av 
kemiska ämnen. 2018 ska alla delar av Reach ha trätt i kraft, men det kommer att ta 
många årtionden att nå en tillfredsställande kemikaliekontroll. Företagens 
rapportering till Echa visar att det idag används mer än 143 000 olika kemiska ämnen.

Många ämnen är ofarliga, men en del ämnen har konstaterats vara mycket skadliga 
för vår hälsa och miljön. För det stora flertalet saknas det tillräcklig information för 
att ens kunna bedöma farligheten. Än svårare är det att kunna bedöma den samlade 
effekten av alla de ämnen vi utsätts för, den så kallade coctaileffekten. Bristen på 
information medför särskilda svårigheter i arbetet att skydda människors hälsa och 
miljön. Därför krävs det att reglerna i Miljöbalken, försiktighetsprincipen2 och 
substitutionsprincipen3, tillämpas i högre grad. Genom att ställa kemikaliekrav i 
upphandlingar kan kommunen minska mängde skadliga ämnen i verksamheterna.

Prioriterade ämnesegenskaper
Många problematiska ämnen får fortfarande förekomma i varor och kemiska 
produkter. Kemikalieplanen pekar därför ut de ämnesegenskaper som kommunen inte 
vill ha i sin verksamhet och delar dessa utifrån deras egenskaper i två nivåer – 
utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämnen. Ämnesegenskaperna för 
utfasningsämnen speglar till stor del de kriterier i Reach som kallas SVHC-ämnen 
(Subsatances of Very High Concern eller Särskilt farliga ämnen), alltså ämnen som 
kan sättas upp på kandidatförteckningen. Utfasningsämnen bör inte förekomma alls 
oavsett halt och exponering, men undantag kan förekomma. Prioriterad 
riskminskningsämnen har egenskaper som göra att man bör vara uppmärksam. Dessa 
ämnen ska därför bara användas om hanteringen sker säkert vilket betyder att 
användning alltid ska förgås av en riskbedömning baserad på de ingående ämnens 
farliga egenskaper, halt och exponering. 

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006
2 Miljöbalk (1998:808) kap 2, 3§
3 Miljöbalk (1998:808) kap 2, 4§
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Utfasningsämnen
 CMR-ämnen4, kategori 1A eller 1B enligt CLP-förordningen5

 PBT6- och vPvB7-ämnen enligt bilaga XIII i Reach 
 Hormonstörande ämnen8

 Ozonnedbrytande ämnen enligt förordning (EG) nr 2037/2000
 Särskilt farliga metaller (kadmium, kvicksilver, bly och deras föreningar)
 Miljöfarliga ämnen och ämnen med långtidseffekter i miljön 

Prioriterade riskminskningsämnen
 CMR-ämnen9, kategori 2 enligt CLP-förordningen
 Potentiella PBT10- och vPvB11-ämnen som förtecknats på bilaga XIII 
 Ämnen med mycket hög akut giftighet enligt CLP-förordningen
 Allergiframkallande ämnen enligt CLP-förordningen

Upphandling i praktiken
Det är fullt möjligt att ställa långtgående kemikaliekrav i upphandlingar så länge de är 
förenliga med de grundläggande EU-rättsliga principerna om icke-diskriminering, 
likabehandling, transperens, proportionalitet och ömsesidigt erkännande. Enligt 
riktlinjer de för upphandling som kommunfullmäktige antagit ska Upphandling 
Södertörn genom miljöanpassad upphandling bidra till att skydda miljön och främja 
en hållbar utveckling. Att i varje enskild upphandling ställa krav och säkerställa att 
dessa uppfylls är ett mycket stort arbete. Därför ska kemikaliekrav i upphandlingar 
som rör barn och unga prioriteras. 

För att minska förekomsten av de allra skadligaste ämnena ska information om 
innehålla av ämnens som finns uppsatta på EU:s kandidatförteckning begäras in vid 
alla upphandlingar. Enligt artikel 33 i Reachförordningen är leverantören skyldig att 
lämna information om säker hanteringa av en vara om denna innehåller mer än 0,1 
viktprocent av ett ämne som finns upptaget på kandidatförteckningen. 
Informationskravet gäller för alla led i distributionskedjan, inklusive återförsäljare. 
Informationen ska minst omfatta ämnets namn och ska lämnas till yrkesmässigt 
verksamma kunder. Konsumenter ska på begäran få samma information kostnadsfritt 
och inom 45 dagar. Kandidatförteckningen uppdateras två gånger om året. 

Exempel på krav om information om ämnesinnehåll:

4 Cancerogena, mutagena och reproduktionsstörande ämnen
5 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1227/2008
6 Ett ämne som är persistent (långlivat), bioackumulerande (lagras i naturen) och toxiskt (giftigt)
7 Ett ämne som är mycket persistent och mycket bioackumulerande
8 Här avses de ämnen som är uppförda som hormonstörande på SIN-listan. Listan är framtagen av 
intresseorganisationen Kemikaliesekretariatet och är en utökad kandidatförteckning.
9 Cancerogena, mutagena och reproduktionsstörande ämnen
10 Ett ämne som är persistent (långlivat), bioackumulerande (lagras i naturen) och toxiskt (giftigt)
11 Ett ämne som är mycket persistent och mycket bioackumulerande
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Vid avtalsstart ska information om innehåll av ämnen, som finns upptagna på 
gällande kandidatförteckning (artikel 59 i Förordning (EG) nr 1907/2006 om 
Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach)) och 
som finns i offererade produkter i halter över 0,1vikts% (1000mg/kg) per ämne, ges 
till den upphandlande myndigheten. Med 0,1vikts% avses varje individuell del av en 
vara. 

Om nya ämnen förs upp på kandidatförteckningen under avtalstiden, ska den 
upphandlande myndigheten underrättas om dessa förekommer i offererade produkter. 
Detta ska ske inom sex månader efter den europeiska kemikaliemyndighetens (Echa) 
offentliggörande av en reviderad kandidatförteckning.

I upphandling kan kommunen även ställa krav på leverantörer att tydligt deklarera om 
ämnen som ingår i gruppen utfasningsämnen eller prioriterade riskminskningsämnen 
ingår i deras varor. Detta innebär ett stort arbete för så väl den anbudslämnande 
parten som uppföljningen i kommunen och en avvägning mellan nytta/miljövinst och 
resurs/ekonomi behöver göras. Skärpta krav på frånvaro av oönskade 
ämnesegenskaper införs därför lämpligen succesivt. Till att börja kan redan framtagna 
kemikaliekriterier användas.

Upphandlingsmyndigheten har regeringens uppdrag att ta fram fungerande 
hållbarhetskriterier, däribland kemikaliekrav för upphandling, underhålla dessa och 
vara stöd i praktiska frågor kring hållbar upphandling. Kriterierna tas fram i 
samverkan med företrädare för leverantörer, upphandlare och 
miljömärkningsorganisationer. De kriterier som Upphandlingsmyndigheten tar fram 
har stämts av med upphandlingsjurister. Genom att använda dessa kriterier kan 
kommunen därför vara säkrare på att kriterierna håller vid en rättslig prövning. För att 
minska förekomsten av skadliga ämnen i kommunens verksamheter bör 
Upphandlingsmyndigheten kemikaliekriterier användas i upphandlingar som rör:

- Kravpaket giftfri förskola
- Livsmedel och måltidstjänster
- Bygg och fastighet
- IT och telekom
- Städ och kemikalier
- Kontor och textil
- Sjukvård och omsorg
- Fordon och transport

Kravställningsnivån väljas utifrån nytta, verksamhet, resurs och andra prioriteringar. 
Exempelvis kan Upphandlingsmyndighetens basnivå ställas som ett skallkrav och 
avancerad nivå som ett utvärderingskriterium. En hög kravnivå är alltid 
eftersträvansvärd, framförallt i upphandlingar som rör barn och ungas miljöer. Det 
bör dock observeras att Upphandlingsmyndighetens kriterier inte baseras på 
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ämnesegenskaper. De två kategorier av oönskade ämnesegenskaper som 
kemikalieplanen pekar ut undviks därför inte automatiskt vid tillämpning av 
myndighetens kriterier.

Inköp
När avtal är tecknat med en eller flera leverantörer kan verksamheterna göra sina 
inköp (avrop) från avtalet i förvissning att relevanta krav har ställts i upphandlingen. 
Som stöd till verksamheterna att välja rätt produkter från avtal kan 
upphandlingsenheten upprätta tydliga inköpsrutiner och mallar för avrop. Vid 
inköpstillfället kan varor som innehåller skadliga ämnen väljas bort, även om 
kemikaliekrav inte ställts vid upphandling.

Vid inköp som sker utanför upphandling ska motsvarande kemikaliekrav ställa där så 
är tillämpligt.

Uppföljning
Verifikationer på att kraven uppfylls kan vara långa testprotokoll som är svåra att 
läsa, men det ska inte vara upphandlarens ansvar att tolka dessa protokoll. Istället bör 
leverantören i anbudet få intyga med sin namnunderskrift att krav uppfylls. 
Uppföljningen bör kompletteras med att ett par kemiska produkter eller varor och 
kontrolleras noggrannare under avtalstiden. Genom samverkan inom länet kan 
kommunerna utbyta erfarenheter, inte minst inom uppföljning – ett område som kan 
vara både omfattande och svår.

Exempel på hur upphandlare kan begära in intyg om ämnen i varor:

Följande produkter inom avtalet har valts ut för uppföljning av ställda krav i 
upphandling. Eventuell förekomst av särskilt farliga ämnen skall alltid deklareras i 
enlighet med Reach artikel 34. 

Produkterna ska inte innehålla särskilt farliga ämnen som är upptagna på gällande 
kandidatförteckning, se aktuell lista på 
http://echa.europa.eu/web/guest/candidatelisttable (Om nu detta var ett krav i 
avtalet)

Hur säkerställer ni att utvalda produkter inte innehåller ämnen enligt kravet? 
Beskriv arbetet.
…

Verifiera med dokumentation som visar att ställda krav uppfylls för respektive 
produkt.
Exempel på dokumentation kan vara leverantörens inköpsrutiner där ställda krav 
framgår på underleverantörens produkter, säkerhetsdatablad, tredjepartscertifierad 
miljömärkning eller testprotokoll från ett laboratorium som leverantören använder för 
sina tester.
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Bakgrund
Inom bygg- och anläggningssektorn används stora mängder kemikalier. Byggvaror 
kan innehålla eller avge exempelvis formaldehyd, ftalater och organiska 
lösningsmedel. Dessa ämnen kan avges till inomhusluften långt efter det att 
byggnaden står färdig. Historiskt har farliga ämnen i byggnader bidragit hälsorisker 
och orsakat höga kostnader för inventering och sanering. 

Av Plan- och bygglagen (2010:900) framgår att ”ett byggnadsverk ska ha de tekniska 
egenskaper som är väsentliga i fråga om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och 
miljön”.1 Boverkets byggregler, BBR, säger i sin tur att ”material och byggprodukter 
som används i en byggnad ska inte i sig eller genom sin behandling påverka 
inomhusmiljön eller byggnadens närmiljö negativt då funktionskraven i dessa regler 
uppfylls”.2 Boverket hänvisar vidare dels till regler för kemikalier i varor och 
produkter som ges ut av Kemikalieinspektionen och dels till vägledning som ska ges 
av ett par utpekade skrifter som dock är mycket allmänt hållna. 

I miljöbalken ställs vidare krav på att alla som bedriver eller avser att bedriva en 
verksamhet eller vidta en åtgärd skall undvika att använda eller sälja sådana kemiska 
produkter som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de 
kan ersättas med sådana produkter som kan antas vara mindre farliga.3 Motsvarande 
krav gäller i fråga om varor som innehåller eller har behandlats med en kemisk 
produkt.

För att skydda människors hälsa och miljön på det sätt som lagen avser behöver 
kommunen ställa krav vid uppförande av byggander och vid anläggsarbeten.

Utfasning av skadliga ämnen i bygg- och anläggningsmaterial
Vid ny- och ombyggnad, underhåll och anläggningsarbeten ska kommunen 
säkerställa att material och kemiska produkter som används följer högsta tillämpbara 
kravstandard vad gäller frånvaro av farliga ämnen enligt följande 
prioriteringsordning:

Prioritet 1 - Utfasningsämnen
Material och ska inte innehålla utfasningsämnen. Om undantag ges av tungt vägande 
skäl, ska dessa undantag skriftligen redovisas och motiveras. Krav på redovisning och 
motivering vid användning av utfasningsämnen kan formuleras som skall-krav vid 
upphandlingar. 

Prioritet 2 - Prioriterade riskminskningsämnen
Material och kemiska produkter bör inte innehålla prioriterade riskminskningsämnen. 
Den som avser att använda en vara eller kemisk produkt ska alltid bedöma 
exponeringsrisken för miljö och människor i förhållande till den aktuella 

1 8 kap 4§ 3
2 BSF 2011:16 Avsnitt 6 Hygien, hälsa och miljö punkt 6:11
3 Miljöbalk (1998:808) 4 § 2 kap: Allmänna hänsynsregler
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användningen, särskilt i miljöer avsedda för barn och ungdomar (t ex förskolor och 
skolor).

Vägledning
I första hand ska material och kemiska produkter som är helt fria från 
utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämnen användas. Varor som 
innehåller prioriterade riskminskaningsämnen kan användas efter att en 
riskbedömning genomförts och åtgärder för att minimera risken vidtagits. 
Utfasningsämnen får endast användas om alternativ inte finns och användningen 
redovisas och motiveras. Eftersom det inte alltid är möjligt att fastställa eller uppnå i 
vissa byggapplikationer behöver accepterade haltgränser definieras. För att underlätta 
för entreprenörer och byggherrar gäller samma gränser som i de produktvalsystem 
som tillämpas i byggbranschen (BASTA-registret, Byggvarubedömningen och 
SundaHus). 

I princip innebär det att prioritet 1 och 2 avseende ingående ämnen uppfylls om de 
material och kemiska produkter som används är bedömda som:

 Rekommenderas eller Accepteras i Byggvarubedömningen och/eller

 A, B och C+ i SundaHus och/eller

 Registrerade i BASTA-registret

I princip innebär det att prioritet 1 avseende ingående ämnen uppfylls om de material 
och kemiska produkter som används är bedömda som:

 Registrerade i BETA-registret

Med ingående ämnen avses här produkten/varan så som den levereras till 
byggarbetsplats eller motsvarande och inte ämnen som har använts vid tillverkning 
och inte finns kvar i produkten/varan.

Hydraulvätskor och smörjfetter som uppfyller miljöegenskapskraven i Svensk 
Standard SS 15 54 34 respektive SS 15 54 70 behöver inte granskas med avseende på 
ämnesinnehåll.4 

Hantering i bygg- och anläggningsprojekt

Kompetens
I varje projekt ska en miljöansvarig utses för att säkerställa att ställda miljökrav följs, 
dokumenteras och redovisas. 

4 Kraven i standarderna SS 15 54 34 och SS 15 5470 innebär att hydraulvätskan respektive basfettet i 
smörjfettet är biologiskt nedbrytbar samt ge minimerad vattentoxicitet. Kraven innebär också en 
kontroll av allergiframkallande ämnen samt ämnen med särskilt hälso- och miljöfarliga egenskaper 
(CMR, PBT).
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Dokumentation
Användning av material och kemiska produkter ska dokumenteras för spårbarhet i 
framtiden. Dokumentationen ska omfatta information om vilken typ av material eller 
produkt som använts och var den använts. Förekomst av eventuella utfasningsämnen 
ska finnas med i informationen. I de fall nanomaterial använts ska detta också 
dokumenters. 
Avvikelsehantering
Projektets miljöansvarig eller projektledare ansvarar för hantering och godkännande 
av förekommande avvikelser. Avvikelser ska dokumenteras skriftligen och 
rapporteras till beställaren.

Rutiner
Rutiner ska finnas för att säkerställa att ämnen med utfasningsegenskaper inte 
förekommer, att ämnen med riskminskningsegenskaper hanteras på ett sätt så att de 
inte utgör fara för människor eller miljö och att förekomsten av skadliga ämnen 
dokumenteras. Rutinerna ska innehålla uppgifter om hur man praktiskt ska arbeta för 
att uppfylla ställda krav:

 hur kontrollen ska ske, till exempel vilket verktyg som kommer att användas 
för kontroll av förekomst av oönskade ämnen enligt prioritet 1 och 2

 hur bedömning av eventuella exponeringsrisker kommer att ske

 hur dokumentation av material och kemiska produkter ska

 hur avvikelsehantering ska ske

 upplysning om nanomaterial förekommer, i vilken typ av material och var det 
använts

Vägledning
Vid upphandling av entreprenader formuleras rutiner för uppföljning som ett skall-
krav. När kommunen är utförare ska rutiner som visar att kraven uppfylls upprättas. I 
produktvalsystem som tillämpas i byggbranschen (BASTA-registret, 
Byggvarubedömningen och SundaHus) finns möjligheten att upprätta en 
projektspecifik loggbok för att dokumentera användning av material och kemiska 
produkter samt var i byggnaden/projektet dessa använts.
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Bilaga 4 Miljömärkningar och andra verktyg

Miljömärkningar
Nedanstående miljömärken kan både överlappa varandra men också komplettera 
varandra, eftersom hållbarhetsområdet är komplext. Märkena har olika ambitioner 
och strategier för att sträva mot hållbarhet.

Bra Miljöval,
Bra miljöval är Svenska Naturskyddsföreningens miljömärke.. Systemet 
finns på både varor och tjänster. Systemet är en tredjepartsmärkning. Och 
finns inom fler områden bland annat kemiska och kosmetiska produkter, 
livsmedelsbutik och textilprodukter. 
http://www.naturskyddsforeningen.se/bra-miljoval

CE-märket,
är ingen miljömärkning utan betyder att tillverkaren eller importören 
intygar att produkten uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- och 
säkerhetskrav. CE-märket är även ett handelsmärke som gör att en 
produkt kan säljas fritt över nationsgränserna inom EU. Observera att 
detta inte är en tredjepartscertifiering.

Demeter
Svenska Demeterförbundet är kontrollorganisation för biodynamisk 
odling i Sverige. Det är en ideell konsumentförening som kontrollerar och 
auktoriserar växtodling, djurhållning, slakterier, butiker, förädlare, 
grossister och importörer. Produkterna uppfyller minst reglerna för 
ekologisk odling, se KRAV m.m. Biodynamisk odling har därutöver en 
egen filosofi för hur odling ska bedrivas. http://www.demeter.nu/

EU Ecolabel
EU:s officiella miljömärkning, vars kriterier är gemensamma för alla 
länder inom EU. Hänsyn tas till produktens miljöbelastning från råvara 
till avfall, det vill säga under produktens hela livscykel. Kraven omfattar 
ofta energi- och vattenförbrukning, luftförorening, avfallsproduktion, 
skogsbruk samt buller- och markföroreningar. Produktens användning av 
naturresurser vägs också in. Krav ställs på produktens kvalitet och 
funktion. Produkten måste vara minst lika bra som likvärdiga produkter 
på marknaden. Märkningen finns bland annat på färg, samt på disk- och 
tvättmaskiner. http://www.svanen.se/Om-oss/Vara-miljomarkningar/EU-
blomman/
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EU Ekologiskt jordbruk
Användningen av EU:s logotyp är obligatorisk för förpackade ekologiska 
livsmedel från 2009. Märket har ett nytt utseende sedan 1 maj 2010. 
Minst 95 procent av varans ingredienser är ekologiskt odlade. Den stora 
skillnaden mot KRAV är att denna certifiering inte har regler på 
djurhållning. http://ec.europa.eu/agriculture/organic/consumer-
trust/index_sv.htm

Fairtrade,
Fairtrade är en oberoende produktmärkning som bidrar till bättre arbets- 

och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer. Har
tidigare kallats Rättvisemärkt i Sverige. http://fairtrade.se/

GOTS, 
Global Organic Textile Standard är en internationell märkning för kläder 
och textil som omfattar både sociala och miljömässiga krav. GOTS har ett 
helhetsperspektiv där hänsyn tagits till både miljö och socialt ansvar i hela 
kedjan. Kedjan innefattar flera steg; odling, plockning, beredning och 
tillverkning av själva plagget. http://www.global-standard.org/

KRAV,
KRAVs huvudfokus ligger inom god miljö, hälsa och djuromsorg samt 
socialt ansvar. KRAV-märket hittar du på ekologiska jordbruksprodukter 
som också kan vara ursprungsmärkta. Produkter är livsmedel, bomull 
samt även på hållbart fångad fisk. Kemiska bekämpningsmedel, 
konstgödsel och GMO används inte i produktionen och hårda krav ställs 
på djuromsorgen. De arbetar inom hela kedjan, från lantbruk till 
livsmedelsproduktion samt även med KRAV-märkning av restaurang och 
butik. Verksamheten kontrolleras minst en gång per år. 
http://www.krav.se/

Rainforest Alliance
Rainforest Alliance är en internationell naturskyddsorganisation som 
arbetar för att bevara den biologiska mångfalden och för att skapa 
hållbara försörjningsmöjligheter för arbetare och odlare. Märkningen 
garanterar dock inte ekologiska produkter. http://www.rainforest-
alliance.org/sv

Marine Stewardship Council, MSC,
är en oberoende global och icke-vinstdrivande organisation, som arbetar 
för att säkra världens fisktillgångar för framtiden genom att främja de 
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miljömässigt bästa alternativen. MSC-märket visar att fisken inte kommer 
från ett fiskebestånd som är överfiskat eller är fångad på ett sätt som 
skadar havets ekosystem. https://www.msc.org/

Oeko-Tex® Standard 100
Oeko-Tex omfattar inte endast substanser som är förbjudna alternativt har 
fastställda gränsvärden enligt lag, utan även andra ämnen som 
vetenskapligt bevisats eller misstänks vara hälsovådliga. Exempel på 
ämnen är azofärgämnen, cancerogena och allergena färgämnen, ftalater, 
formaldehyd, pesticider, tungmetaller, vissa klororganiska och 
tennorganiska föreningar, biologiskt aktiva produkter och 
flamskyddsmedel. Detta är endast en hälsomärkning som ska skydda 
kunden mot exponering av de farligaste ämnena. Därför är den inte lika 
strikt med ekologisk odling som KRAV m.m. https://www.oeko-
tex.com/se/manufacturers/manufacturers.xhtml

Svalan 
Astma- och Allergiförbundets egen märkning. Syftet är att hjälpa 
astmatiker och allergiker att hitta varor som är bra ur allergisynpunkt. 
Kriteriet för att få använda märket är att produkten ska vara fri från 
allergiframkallande ämnen. Märkningen ska ses som en vägledning, inte 
som en fullständig garanti för att den märkta produkten inte kan orsaka 
allergiska problem. http://astmaoallergiforbundet.se/svalanmarkt/

Svanen
är en nordisk miljömärkning beslutad av Nordiska Ministerrådet. Arbetet 
med Svanen sköts av SIS Miljömärkning på uppdrag av regering och 
riksdag. Svanen finns inom cirka sextio olika produktgrupper. I 
Svanenkriterierna finns även funktionskrav. Idag Svanen-märks allt från 
tvättmedel till möbler, butiker, biltvättar och hotell. 
http://www.svanen.se/Om-oss/Vara-miljomarkningar/Svanen/

TCO Certified
TCO-märkningen finns på datorer, skärmar och andra IT-produkter. De 
områden som bedöms är ergonomi, strålning, energi och miljömässiga 
och sociala krav. TCO Certified uppfyller kraven i standarden ISO 14024 
miljömärkning typ 1. En oberoende tredje part testar, granskar och 
verifierar att kraven är uppfyllda. Det gäller både produkttekniska krav 
och kraven på socialt ansvar i tillverkningen. Certifieringen gäller den 
enskilda produkten och inte företaget. Certifieringen gäller för hela 
livscykeln. http://www.tco.se/Om-TCO/TCO-Certified/
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Återvinningskoder/platsmärkningar
Plastförpackningar kan vara märkta med en trekantig symbol med en siffra i. Siffran 
visar vilket material plastförpackningen huvudsakligen är gjord av. Här följer 
användningsområde samt riskbedömning för respektive märkning.

1: PET - Polyetentereftalat
PET-plast används huvudsakligen i olika flaskor för drycker och flytande 
livsmedel men finns i fleecetyg och i mikro- och ugnsförpackningar. 
PET-plaster är även vanligt i förpackningar till munvatten, jordnötssmör, 
dressing, oljor och grönsaker.

Riskbedömning: PET-plast anses generellt ha en låg miljö- och hälsorisk, 
men frågan diskuteras sedan man hittat hormonstörande ftalater i drycker 
som förvarats i PET-flaskor. 

2: PE-HD - Polyeten med hög densitet
 Polyetenplast används till förpackningar för mjölk, yoghurt, smör, juice, 
blekmedel, diskmedel, rengöringsmedel, schampo, skärp, 
shoppingväskor, motorolja och flingor. Polyetenplast med hög densitet är 
kraftigare och styvare än polyetenplast med låg densitet.

Riskbedömning: Låg risk om den inte upphettas

3: PVC
PVC används som plastfilm till kött, frukt, grönsaker vid 
butiksinpackning samt till viss del i vattenflaskor och andra drycker. PVC 
är också vanligt i flaskor och behållare för fönsterputs, rengöringsmedel, 
schampo, matolja, medicinsk utrustning, ytterväggar, fönster och 
rörledningar.
PVC är från början ett hårt material, men om mjukgörare tillsätts blir det 
mjukt. Den vanligaste mjukgöraren består av ftalat. PVC innehåller även 
klor som kan frisätta farliga gifter vid upphettning. Importerade PVC-
plaster kan även innehålla bly som används som stabiliseringsmedel.

Riskbedömning: Undvik så långt det är möjligt. Välj PVC-film utan 
mjukgörare.

 4: PE-LD Polyeten med låg densitet
Polyetenplast med låg densitet finns främst i klämflaskor för livsmedel, 
bröd, fryst mat, shoppingväskor, plastpåsar, kläder, möbler och mattor.
Polyetenplast med låg densitet är mjukare än polyetenplast med hög 
densitet.

Riskbedömning: Låg om den inte upphettas.
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5: PP - Polypropen
 Polypropen är vanligt i brödförpackningar, yoghurtförpackningar, 
sirapsflaskor, ketchupflaskor, sugrör, medicinflaskor, burkar och 
mikrovågsförpackningar. Polypropen tål höga temperaturer.

Riskbedömning: Låg

6: PS - Polystyren
 Polystyren finns främst i engångsserviser, yoghurtförpackningar och 
engångsburkar för sallader och liknande. Den används även i ”uppblåst” 
expanderad form, som cellplast eller frigolit, i förpackningar för kött- och 
charkuterivaror. Polystyren tillverkas av etylbensen och det finns vissa
uppgifter som tyder på att polystyren kan läcka till livsmedel.

Riskbedömning: Undvik så långt det är möjligt.

 7: O* Diverse plast
Övriga plaster har hamnat under siffran 7. Här finns det omdiskuterade 
bisfenol 7, polykarbonat samt ABS-plaster och polyamid.
Siffran 7 finns bland annat på vatten-, läsk- och sportflaskor, solglasögon, 
DVD-skivor, iPod, datorer, skyltar, displayer, nappflaskor, matlådor.
Polykarbonat är en mycket stöt- och slagtålig plast. Den används ofta till 
produkter som behöver vara hållbara, genomskinliga eller tåla hög värme. 
Polyamid används ofta i olika köksredskap, till exempel svarta slevar, 
pastaredskap och vispar, som ska tåla temperaturer upp emot 200°C. 
ABS-plast är också vanligt i hushållsredskap samt telefoner, 
instrumentpaneler och dammsugare.

Riskbedömning: Undvik så långt som möjligt.

Glas och gaffel
Märkningen med ”glas och gaffel”-symbolen eller orden ”till livsmedel” 
används på alla material för att visa att materialet är säkert att använda till 
livsmedel.
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Märkning för biocidbehandlade varor
Allt fler varor behandlas med kemiska ämnen för att hindra till exempel 
bakterietillväxt och dålig lukt. Sådana ämnen kallas för biocider. Allt från kläder eller 
andra textilier, skor, skärbrädor med mera kan behandlas med biocider. Det kan till 
exempel stå ”antibakteriellt behandlad”, ”behandlad mot dålig lukt”, ”for lasting 
freshness” eller ” innehåller biociden X”, på en behandlad vara eller i 
marknadsföringen. De EU-gemensamma reglerna om biocider innebär att varor som 
påstås ha en biocideffekt, exempelvis antibakteriell effekt, ska märkas, och namnet på 
ämnet som ger den påstådda effekten ska stå i märkningen. Dessa bestämmelser finns 
i förordning (EU) nr 528/2012 (biocidförordningen) och började gälla den 1 
september 2013. Undvik biocidbehandlade varor i förskola/skola/ fritids och var 
därför observant på eventuell märkning.

Exempel på hur märkning kan se ut. Observera att märkningsformatet inte är 
standardiserat. Utseendet på märkningen kan därför variera. Reglerna ställer endast 
krav på att varan märks med vissa uppgifter.

---------------
Behandlad med silverzeolit för 
att minska bakterietillväxt i 
materialet. Ämnet sköljs ut 
under tvätt och kan då skada 
organismer i vattenmiljön. Det 
kan även bidra till att bakterier 
utvecklar resistens mot bl.a. 
antibiotika. 

 Låt lufttorka 
 Undvik onödig tvätt. 
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Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Södertörns upphandlingsnämnd Protokollsutdrag 1 (1)

Sammanträdesdatum
2017-04-03

Utdragsbestyrkande

Dnr SUN 2017/3

§ 17 Delegationsbeslut

Enligt 6 kap 35 § kommunallagen ska delegationsbeslut anmälas 
till Södertörns upphandlingsnämnd.
Upphandlingsenheten redovisar delegationsbeslut enligt bilaga.

Underlag för beslut
- Anmälan av delegationsbeslut avseende perioden 2017-01-24 t o 
m 2017-03-20.

Förslag till beslut
Södertörns upphandlingsnämnd beslutar
1. Delegationsbesluten läggs till handlingarna.

Södertörns upphandlingsnämnds beslut
1. Delegationsbesluten läggs till handlingarna.
__________
Expedieras: Akt
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Upphandling Södertörn Tel Haninge 08-606 90 15 Org nr Haninge 212000-0084
136 81 Haninge Tel Nynäshamn 08-520 682 60 Org nr Nynäshamn 212000-0233
Besöksadress: Rudsjöterrassen 2

Anmälan av delegationsbeslut inom Södertörns upphandlingsnämnds 
verksamhetsområde

Anmälan avser perioden: Dnr SUN 2017/3
From: 2017-01-24
Tom : 2017-03-20

Nr Typ Ärende Kommun Delegat Dnr Datum Handläggar
e

2a Tilldelningsbeslut Bemanningstjänster - Administration Haninge Mikael Blomberg SUN 2016/51 2017-02-03 Ulf

2a Tilldelningsbeslut Bemanningstjänster - Administration Nynäshamn Mikael Blomberg SUN 2016/52 2017-02-03 Ulf

1a Godkännande av 
förfrågningsunderlag Finplanering Stadsdel Vega med omnejd Haninge Mikael Blomberg SUN 2017/26 2017-02-08 Susanne

1b Godkännande av 
förfrågningsunderlag

DP 4 Södra delen Väg- och VA-
anläggningsarbeten Haninge Mikael Blomberg SUN 2017/27 2017-02-08 Susanne

1a Godkännande av 
förfrågningsunderlag Väginventering inkl systemstöd Haninge Mikael Blomberg SUN 2016/131 2017-02-07 Ulf

1a Godkännande av 
förfrågningsunderlag Gymnastik- och idrottsmaterial Haninge, Nynäshamn Mikael Blomberg SUN 2017/12 2017-02-10 Lena

1a Godkännande av 
förfrågningsunderlag Företagshälsovård 2017 Haninge Mikael Blomberg SUN 2017/11 2017-02-10 Lena

1a Godkännande av 
förfrågningsunderlag Redskapsbärare Haninge Mikael Blomberg SUN 2017/21 2017-02-13 Ulf

2a Avbrytandebeslut Traditionella låssmedstjänster Haninge, Nynäshamn Mikael Blomberg SUN 2016/32 2017-02-13 Lena

2c Tilldelningsbeslut LOV Hemtjänst Nynäshamn Nynäshamn Mikael Blomberg SUN 2015/108 2017-02-14 Susanne

1a Godkännande av 
förfrågningsunderlag Rekryteringstjänster Haninge, Nynäshamn Mikael Blomberg SUN 2016/125 2017-02-15 Sandra Li

2a Tilldelningsbeslut Service Desk IT Haninge Mikael Blomberg SUN 2016/092 2017-02-17 David

3 Deltagande i upphandling Enstaka platser särskild service vuxna 9 § 9 LSS Nynäshamn Mikael Blomberg SUN 2017/30 2017-02-28 Sandra Li
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1b Godkännande av 
förfrågningsunderlag Ny GC-Bro över gamla Nynäsvägen, Jordbro Haninge Mikael Blomberg SUN 2017/22 2017-03-01 Björn

2a Tilldelningsbeslut Medicinsktekniska produkter Haninge, Nynäshamn, 
Stockholms län Mikael Blomberg SUN 2016/72 2017-03-03 Sandra Li 

(konsult)
2a Tilldelningsbeslut Redskapsbärare Haninge Mikael Blomberg SUN 2017/21 2017-03-06 Ulf

1a Godkännande av 
förfrågningsunderlag Låssmedstjänster Haninge, Nynäshamn Mikael Blomberg SUN 2017/28 2017-03-08 Lena

1b Godkännande av 
förfrågningsunderlag Tillfälliga paviljonger Nynäshamn Mikael Blomberg SUN 2017/34 2017-03-10 Björn

2a Tilldelningsbeslut Lokalvård Gästhamnen Nynäshamn Mikael Blomberg SUN 2017/17 2017-03-13 Lena

2c Tilldelningsbeslut LOV Hemtjänst Haninge Haninge Mikael Blomberg SUN 2016/116 2017-03-13 Sandra Li

2a Tilldelningsbeslut Teckentolktjänster Haninge, Nynäshamn Mikael Blomberg SUN 2016/123 2017-03-14 Mahabad

2a Tilldelningsbeslut Service, underhåll, utbyte av vitvaror och 
köksutrustning Haninge, Nynäshamn, TB Mikael Blomberg SUN 2016/22 2017-03-15 Jon

2a Tilldelningsbeslut Användarnära tjänster Haninge Mikael Blomberg SUN 2016/121 2017-03-15 David

2d Tilldelningsbeslut Upphandlingskonsult Lokalvårdsupphandlingar Haninge, Nynäshamn Mikael Blomberg SUN 2017/33 2017-03-15 Lena
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Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Södertörns upphandlingsnämnd Protokollsutdrag 1 (1)

Sammanträdesdatum
2017-04-03

Utdragsbestyrkande

Dnr SUN 2017/42

§ 19 Remiss: Näringslivsstrategi för Haninge 
kommun

Sammanfattning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till 
näringslivsstrategi för Haninge kommun och förslaget har 
remitterats till Södertörns upphandlingsnämnd för yttrande senast 
2017-03-31. På grund av ett förbiseende har remissen inte beretts 
för behandling och beslut av nämnden.

Överläggningar i Södertörns upphandlingsnämnd
Ordföranden yrkar att nämnden delegerar till upphandlings- och 
inköpschefen att besvara remissen.

Södertörns upphandlingsnämnds beslut
1. Södertörns upphandlingsnämnd delegerar till upphandlings- och 

inköpschefen att besvara remissen.
__________
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Förvaltning Dokumenttyp Sida
Kommunstyrelseförvaltningen Delegationsbeslut 1 (2)
Avdelning/Enhet Datum Diarienummer
Upphandlingsenheten 2017-04-12 SUN 2017/39
Handläggare
Mikael Blomberg, upphandlings- och inköpschef

POSTADRESS 136 81 Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2
TELEFON Haninge 08-606 92 05 Nynäshamn 08-520 682 60  E-POST upphandling@haninge.se

Remiss: Näringslivsstrategi för Haninge kommun

Sammanfattning
Kommunstyrelsen i Haninge beslutade 2015-06-10, § 168, att 
uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att ta fram en ny 
näringslivsstrategi för Haninge kommun. 
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag och 
förslaget har remitterats till Södertörns upphandlingsnämnd för 
yttrande senast 2017-03-31. På grund av ett förbiseende har 
remissen dock inte beretts för behandling och beslut av nämnden.
Med anledning av att remisstiden löpt ut beslutade Södertörns 
upphandlingsnämnd 2017-04-03, § 19, att delegera till 
upphandlings- och inköpschefen att besvara remissen.

Förvaltningens synpunkter
Upphandling Södertörn ser positivt på att Haninge kommun 
upprättar och antar en ny näringslivsstrategi. I avsnitt 2.3 Effektiv 
och tillgänglig kommunal verksamhet andra stycket anges att 
kommunen vid upphandling inom ramen för gällande 
upphandlingslagstiftning och kommunens upphandlingspolicy ska 
beakta upphandlingarnas inverkan på det lokala näringslivets 
utveckling. Upphandling Södertörn vill uppmärksamma att detta, 
givetvis beroende på hur denna skrivning tolkas och förväntas 
tillämpas, saknar stöd i gällande upphandlingspolicy (som är 
gemensam för Haninge och Nynäshamns kommun). En sådan 
skrivning, om det skulle vara Haninge kommuns önskemål och 
vilja, hör i sådana fall hemma i upphandlingspolicyn och bör 
således beslutas i särskild ordning vid revision av 
upphandlingspolicyn. Upphandling Södertörn förslår således att 
detta stycke antingen revideras eller utgår ur förslag till ny 
näringslivsstrategi.

Underlag för beslut
- Förslag till ny näringslivsstrategi för Haninge kommun
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Förvaltning Dokumenttyp Sida
Kommunstyrelseförvaltningen Delegationsbeslut 2 (2)
Avdelning/Enhet Datum Diarienummer
Upphandlingsenheten 2017-04-12 SUN 2017/39
Handläggare
Mikael Blomberg, upphandlings- och inköpschef

Beslut
1. Upphandling Södertörns ovan redovisade synpunkter 

överlämnas till kommunstyrelsen i Haninge kommun som 
Södertörns upphandlingsnämnds remissvar.

__________

____________________
Mikael Blomberg
Upphandlings- och inköpschef

Expedieras: Akt
För kännedom: Kommunstyrelsen (Haninge kommun)
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