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Upphandling – viktigt verktyg för att nå klimat- o miljömål 

• Den offentliga sektorn i Sverige köper varor och 
tjänster för ca 650 miljarder/år 

• Vi är en intressant kund för näringslivet – ställ krav

• I dagsläget ställer vi ofta krav på varan men inte på 
transporten

• Begränsade möjligheter när transporten ingår i varans 
pris

• Samordnad varudistribution är en lösning för att 
kunna ställa miljö- och klimatkrav på transporter



Samarbete på Södertörn

• Tillsammans drygt 500.000 invånare i åtta 
kommuner

• Samarbete sedan år 2013 i Södertörns 
utvecklingsprogram 

• Ett av fokusområdena är klimat

• Utvecklingsprojekt - samordnad varudistribution 
till kommunens egna verksamheter 



Samordnad varudistribution

• Antal beställande enheter: 1 850 st

• Antal leveranser per år: 49 000 st

• Godsmängd per år: 13,6 miljoner 
ton

• Nya leverantörer kopplas på 
regelbundet i samband med nya 
avtal



Målet med samordnad varudistribution

• Mindre miljöbelastning – minskade utsläpp av koldioxid

• Bättre folkhälsa - minskade utsläpp av hälsoskadlig kvävedioxid och partiklar

• Ökad trafiksäkerhet – färre transporter

• Bättre arbetsmiljö - fasta leveranstider, ca +/- 30 min

• Möjligheter till fler lokala leverantörer - nya avtal

• Lägre kostnader på sikt - nya avtal 

* = Här avses all kommunal verksamhet



Utvärdering efter två år 

- Antalet leveranser till kommunens egna verksamheter har minskat med 50 %

- Utsläppen av koldioxid och hälsoskadliga luftföroreningar har minskat med 70%. 
Kravställning på biobränsle och fordon avgörande. 

- Arbetsmiljön - leveransprecision på ca 90 %, övrigt inget tydligt resultat 

- Lägre kostnader på sikt - nya avtal med annan prismodell 

- Potential för fler lokala leverantörer - underlätta för mindre lokala leverantörer

- Ny utvärdering om några år när fler leverantörer kopplats på



 Fördel med samarbete mellan kommuner – olika kompetenser kompletterar 
varandra. 

 Gemensamma upphandlingar ger förutsättningar för att ställa högre krav på miljö 
och klimat.  

 Bättre förutsättningar för uppföljning av våra leverantörsavtal – svårt hinna med i 
dagsläget för kommunerna. 

 E-handel, e-faktura etc. underlättar för att våra medarbetare ska beställa ”rätt” varor 
och tjänster.

 Ordning och reda – brister blir tydliga.  Kvalitetshöjning inom flera områden. 

 Bra kommunikationskanaler är viktigt när förändringar sker av rutiner. 

Interna erfarenheter
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