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Skriv in ditt namn och titelSkriv gärna också i vilket sammanhang du pratar / presentations rubrik (och dagens dagtum).



Offentlig upphandling

 Nationellt upphandlingsstöd
 Tillsynsmyndighet 
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Vi har dessa två huvudsakliga uppdrag när det gäller offentlig upphandling.



Hållbar och effektiv upphandling

»Styrmedel mot samhällsmål
»Skapar goda affärer
»Hög kvalitet till låg samhällskostnad
»Inköpsprocessen är central 
»Det ska vara lätt att göra rätt
»Miljöhänsyn och sociala hänsyn för en hållbar 

utveckling
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I regleringsbrev och instruktion finns uttalat ett antal prioriterade områden som vi ska fokusera på när vi arbetar med offentlig upphandling.



Kravställning inom offentlig 
upphandling

Grundläggande upphandlingsprinciper:

1. Proportionalitet
2. Likabehandling
3. Icke-diskriminering
4. Transparens
5. Ömsesidigt erkännande

Fyra olika typer av krav:

1. Kvalificeringskrav
2. Tekniska specifikationskrav
3. Tilldelningskriterier
4. Särskilda kontraktsvillkor

Kraven ska vara:

Drivande
Relevanta (motiverade) 
Möjliga att verifiera!

Olika kravnivåer:

Bas
Avancerad 
Spjutspets



 Politiska mål
 Välj områden

 Stor hälso- och/eller miljöpåverkan
 Stora volymer

 Välj krav
 Miljömål och miljöaspekter
 Bas, avancerad el spjutspets?

 Ställ krav och följ upp
 Förslag till verifikat

 Avropa ”rätt” 
 Markera ”miljöanpassade” produkter i 

sortimentet så att det är lätt att välja rätt

 Räkna på miljönyttan!
 Tänk ett steg till

Framgångsfaktorer
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Alla kan bidra till en giftfri miljö  och Kemikalieinspektionen anser som sagt att kemikaliekrav i offentlig upphandling är ett viktigt styrmedel för miljömålet giftfri miljö. Att upphandla en giftfri miljö innebär att upphandlarna har en nyckelroll… Men det betyder inte att det är upphandlarna ensamma som ska göra jobbet, det är i allra högsta grad en organisatorisk fråga där alla behövs och är viktiga parter om man vill nå resultat. Det är viktigt att det finns en strategi för att få flyt i arbetet och nå goda resultat. En viktig framgångsfaktor är att det finns politiska mål genom beslut och policies.  Utgå från organisationens policy, miljömål, önskemål och behov.  Finns det kanske några utfasningslistor eller motsvarande? Eller finns det inga mål så sätt upp politiska mål! T.ex. 25 % av  alla särskilt farliga ämnen ska bort från våra varor senast 2016.Prioritera och välj ut vilka områden som är viktigast för er organisation att ställa hållbarhetskrav inom.Prioritera rätt – välj ut de upphandlingsområden som har en stor miljöpåverkan eller stora sociala risker och som upphandlas i stora volymer.  Det går även numera att söka via din organisations väsentliga miljöaspekter för att få information om vilka miljömål du kan påverka genom hållbar upphandling på http://www.msr.se/sv/Upphandling/Sok-via-miljomal-och-miljoaspekter/�3) Gå in på MSR:s hemsida klicka dig fram till vår wizard och välj krav på bas, avancerad eller spjutspetsnivå. Läs motiven så förstår du varför det är viktigt att ställa kraven.4) Ställ kraven och följ upp dom i anbuden. Ta hjälp av våra förslag till verifikat och svarsformulär. Oftast är det lämpligast att vid anbudsutvärdering använda svaren i svarsformulären för att sedan vid avtalsskrivning begära in verifikaten. �Ta hjälp i den egna organisationen, kanske finns det någon på miljöförvaltningen som kan det här med kemikalier och som kan hjälpa till.5) Om det är en sortimentsupphandling så kommunicera internt vilka produkter som är att föredra ur miljösynpunkt och styr avropen dit. SLL har tex sin miljöblomma och VGRs gröna lista för inredning. För Västra Götalandsregionen har det visat sig vara en kostnadsbesparing att följa gröna listan vid avrop.6) Glöm inte att följa upp kraven också under avtalsperioden så att ni vet vad ni får. Och räkna gärna på miljönyttan, det är ju jätteskönt att veta att man har gjort något bra. 

http://www.msr.se/sv/Upphandling/Sok-via-miljomal-och-miljoaspekter/
http://www.msr.se/sv/Upphandling/Sok-via-miljomal-och-miljoaspekter/


Vårt samlade stöd finns på 
hemsidan
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Allt finns på webben!Här lägger vi ut alla vägledningar., alla beslut, rapporter och pressmeddelanden.Från vår webbsida kan ni gå in och prenumerera på vårt Nyhetsbrev och få våra nyheter/pressmeddelanden skickade till er automatiskt.



Hemsidan
Giftfri förskola har en egen sida: 

http://www.kkv.se/upphandling/aktuella-teman/giftfri-forskola/

http://www.kkv.se/upphandling/aktuella-teman/giftfri-forskola/


Om uppdraget –
Upphandling för en Giftfri förskola

Fokus – minska barns exponering 
för skadliga kemikalier

 Ta fram kravpaket som stöd för 
upphandling av en Giftfri förskola.

 Vägledning till upphandlare samt 
guide till förskolepersonal och 
inköpare.



Regeringuppdrag Giftfri 
förskola

Textilier

Möbler

Leksaker
(hobbymaterial)

Köks-och 
serveringsutrustning

Kemisk-Tekniska produkter
(städ, hygien)

Livsmedel

Byggkriterier

Storkök

Vitvaror
Belysning
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Genom Kemikalieinspektionens handlingsplan en Giftfri vardag där stort fokus ligger på barn har Konkurrensverket fått ett regeringsuppdrag som handlar om att ta fram upphandlingskriterier och skapa vägledande material riktat mot förskolor. Arbetet utgår från det arbete som startades på Miljöstyrningsrådet. På Konkurrensverket har nu utvecklats kriterier att för köks-och serveringsutrustning och leksaker samt att reviderat kriterierna för textilier och möbler.  Kriterierna kommer att publiceras den 4:e maj och ett webbsänt lanseringsseminarium kommer att hållas 5 maj. I projektet har även bakgrundsmaterial för fortsatta kommunikationsinsatser tagits fram. Vilket är vägledningsmaterial riktat mot upphandlare och beslutsfattare samt guidematerial riktat mot förskolepersonal. Det interaktiva webmaterialet kommer att vara klart till midsommar och tryckt material planeras komma i höst från Upphandlingsmyndigheten.



Leksaker Kravförslag 
Kvalificerings

-krav
Teknisk 

specifikation
Tilldelnings

-kriterier
Särskilda 
kontrakts-

villkor

Rutiner för kvalitetssäkring B
Innehåll av särskilt farliga ämnen 
(kandidatförteckningen)

B eller A

Socialt ansvarstagande produktion B
Antimikrobiella ämnen B
Innehåll av doftämnen B
Begränsning av bisfenol A B
Innehåll av ftalater/förekomst av PVC B S
Migration av nitrosaminer B
Migration och innehåll av bly B och A
Innehåll av flamskyddsmedel B
Innehåll av formaldehyd B och A

Innehåll av färgämnen B och A



Vägledning till beslutsfattare 
och upphandlare
Kommunstyrelse/kommunfullmäktige

Handlingsprogram för en giftfri vardag
Kemikalieplan för kommunen
Policy och riktlinjer för upphandling
Samarbete mellan förvaltningar inom kommunen

Upphandlare
Behovsanalys (förskolornas behov, marknadsanalys, avrop)

Hållbarhetskriterier
Användning av avtalen i organisationen
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Det här är ett exempel på information som kommer att finnas i vägledande materialet riktat mot upphandlare och beslutsfattare. Kommunstyrelsen/kommunfullmäktigeBesluta om ett handlingsprogram för en giftfri vardag och avsätta resurser för genomförandet. Programmet kan grunda sig på det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.Besluta om en kemikalieplan för kommunen. Denna skulle till exempel kunna omfatta utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämnen enligt Kemikalieinspektionens prioriteringsguide PRIO. Man kan ta lärdom av hur andra kommuner och städer gjort kemikalieplaner. Besluta om policy och riktlinjer för upphandling, som anger kommunens ambitionsnivå avseende miljökrav i upphandling. Det kan till exempel vara att använda Konkurrensverkets/Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier på den nivå som motsvarar kommunens ambitionsnivå. Besluta om samarbete mellan förvaltningar inom kommunen och att resurser för detta avsätts. Upphandlingsenheten är beroende av medverkan från andra förvaltningar för att kunna ställa miljökrav i upphandling. Det kan till exempel röra samarbete med barn- och ungdomsförvaltning, kultur- och fritidsförvaltning, teknik- och fastighetsförvaltning och lokalförvaltning. Miljöförvaltningen kan vara en viktig resurs vid kravställning och verifiering av kemikaliekrav i upphandlingar.UpphandlareBehovshovsanalys.Förberedelsestadiet bör inledas med att ta fram en kravbild utifrån verksamhetens behov. Syftet är att identifiera vad som behöver anskaffas och under vilken tidsperiod behovet kommer att uppstå. Börja med att se över vilka politiska mål och ambitioner kommunen har gällande upphandling och giftfri miljö för barnen. Finns det direktiv eller riktlinjer för miljökrav i upphandling? Finns det handlingsprogram eller kemikalieplan som ska följas? Förskolornas behov:Genom att tidigt involvera personalen på förskolorna i upphandlingen säkerställer du att det som köps in motsvarar er verksamhets behov. Klargör behovet genom att ställa frågor till personalen på förskolorna i intervjuer eller enkäter. Även om man på förskolorna känner till behovet är det inte säkert att man vet hur det ska tillgodoses på bästa sätt. Fokusera därför inte på att hitta lösningar på det som ska levereras, utan ställ krav på funktion (till exempel krav på att produkten ska vara fri från vissa kemiska ämnen istället för krav på att produkten ska vara tillverkad av ett specifikt material). Leverantörerna kan till exempel erbjuda nya material, produkter eller lösningar som inte förskolepersonalen känner till.�Marknadsanalys:�En marknadsanalys behövs för att skaffa sig kunskap om vad marknaden erbjuder och vilka leverantörer som finns. Marknadsanalysen bör genomföras i god tid innan upphandlingen inleds. Analysen bör leda fram till vilka krav som är aktuella och relevanta att ställa utifrån den aktuella marknadssituationen. Om man saknar tillräcklig kunskap om en marknad riskerar man att ställa krav i upphandlingen som leverantörer har svårt att leva upp till. Dessutom är en god marknadsanalys viktig för att veta vilka alternativ som finns om något/några material väljs bort genom de krav som ställs. Det är en god idé att kontakta flera leverantörer för att få en så objektiv bild som möjligt av det som ska upphandlas. Det kan även vara värdefullt att kontakta branschorganisationer. Marknadsanalysen kan också omfatta kontakter med andra upphandlande myndigheter som har erfarenhet av upphandling av den aktuella varan eller tjänsten.�Avrop och prislista:�En viktig del att fundera över redan i behovsanalysen är hur ramavtalen ska användas i organisationen vid avrop och hur man ska styra organisationen mot avtalstrohet. Vilken information ska finnas med i prislistan för att underlätta för förskolan att välja produkter? Om leverantörens hela sortiment finns med i prislistan är det risk för att produkter som inte omfattas av upphandlingen avropas, därmed riskerar kommunen otillåten direktupphandling. Det finns också risk för att produkter som avropas inte uppfyller de krav man ställt i upphandlingen. Man kan då, trots att krav ställts i upphandlingen, få in produkter med farliga ämnen i förskolan. Man bör i behovsanalysen även fundera över om man i prislistan vill ha med information om innehåll av till exempel ämnen på Reach kandidatförteckning samt om produkternas miljöprestanda (till exempel uppfyller upphandlingskriterierna på bas- eller avancerad nivå) ska anges. Hållbarhetskriterier�Använda KKV:s upphandlingskriterier med färdigformulerade krav med tillhörande motiv och förslag på verifikat. Välja nivå utifrån resurser att följa upp. Samverka med resurser som har specialistkompetens, ex miljöförvaltningen.Användning av avtalen i organisationen�Det är viktigt att säkerställa rätt utbildning och kompetens hos de medarbetare som gör enskilda avrop och beställningar. Med grundläggande kunskaper om avtalet är det också lättare att reagera om leveransen avviker från avtalet. Ett sätt att göra det lätt att köpa rätt, det vill säga köpa avtalsprodukter från kommunens ramavtalsleverantör, kan vara att ta fram en intern vägledning med kommunens inköpsrekommendationer för avrop. Den kan innehålla till exempel rekommenderade nettoprissatta produkter, avropskatalog eller ”grön lista” med rekommenderat sortiment som är att föredera för förskolan. Om kommunen har ett e-handelssystem kan miljöanpassade produkter markeras i systemet.�



Guide till förskolepersonal

Upphandling – kort information
Delta i referensgrupper

Inköp från avtalat sortiment

Avrop och inköp
Välj ”märkta” produkter
Förslag till prioriterade produkter för inköp

”Gratismaterial”
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Upphandling till kommunens förskolor Upphandlingen görs vanligtvis av kommunens upphandlare tillsammans med de som har övergripande ansvar för anskaffning av material till förskolorna. Även förskolepersonal kan erbjudas att delta i referensgrupper till arbetet med upphandlingen.  Detta kan vara ett bra tillfälle att påverka sortimentet och de krav som ska ställas. Upphandlingen möjliggör att avtalet ger bästa sortimentet till bästa pris utifrån de behov som förskolorna har. Krav på t.ex. miljöprestanda och kemikalieinnehåll kan också ha ställts i förfrågningsunderlaget till upphandlingen.Det kan finnas en kemikalieplan i kommunen som då tillämpas genom riktlinjer till verksamheten. Beroende på hur kemikalieplanen ser ut kan den även innefatta det material som upphandlas och köps in till förskolan. Det kan också finnas ett miljökontor i kommunen som ansvarar för frågor rörande kemikalieplanen och andra kemikaliefrågor.Avrop och inköp Inköp till förskolan ska göras genom beställning (avrop) på kommunens avtal alternativt ramavtal om sådant finns. Ett ramavtal kan t.ex. vara slutet av SKL kommentus eller några kommuner som gått ihop om en upphandling. Om produkter som ska beställas inte finns på avtalet kontaktas kommunens upphandlingsansvariga. Det avtalade sortiment kan exempelvis finnas i ett e-handelssystem (om kommunen har ett sådant) eller i en produktkatalog. I e-handelssystemet eller produktkatalogen kan det finnas märkningar som indikerar vilka produkter som är att föredra ur hälso- och miljösynpunkt. Det finns bättre och sämre materialtyper att välja och denna guide ger hjälp till dessa val. Det är också bra att ställa frågor kring produkterna, både till leverantören samt de i kommunen som är ansvariga för upphandlingen. Detta för att få reda på vilka krav som redan har ställts på produkterna och/eller för att försäkra sig om att rätt val gjorts ur sortimentet. 



Projektledare samt textilkrav: anna.christiansson@kkv.se

Leksakskrav samt guide: anne.lagerqvist@kkv.se

Möbelkrav samt vägledning: anette.svensson@kkv.se

Köks- och serveringsutrustning: ylva.svedenmark@kkv.se

Tack för att ni lyssnade!

mailto:anna.christiansson@kkv.se
mailto:anne.lagerqvist@kkv.se
mailto:anette.svensson@kkv.se
mailto:ylva.svedenmark@kkv.se


www.konkurrensverket.se
08-700 16 00
Torsgatan 11, Stockholm
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Ta gärna kontakt med oss!Tack för ordet!Välkomna att ställa frågor…
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