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SKLs programberedning för klimat 

• Partipolitisk sammansatt,

elva politiker från hela landet

• Slutrapport beslutad i 

SKL:s styrelse maj 2017

www.skl.se/klimat

http://www.skl.se/klimat


Upphandla klimatsmart och hållbart
- Inspiration och tips till kommuner

▪ Offentliga myndigheter och bolag handlar för 683 miljarder kr 2016 (1/6 BNP) 

▪ Utsläpp 12 Mton CO2e från kommunal verksamhet exkl bolag 

▪ En strategisk fråga för politiken i kommunen 

▪ Lagen ger tydligare möjligheter 

▪ Stöd från UHM, SKI och LCA-data

▪ Arbeta systematiskt på hemmaplan



Högst upp på 
användarnas önskelista: 

stöd som är specifikt, 
snabbt och begripligt

Stöd för hållbar 

upphandling



634 
hållbarhetskriterier 

för 

53
produktgrupper

7231 
nedladdningar 2018

41%
av nedladdningarna av

kriterier 2018 var för 
livsmedelsområdet

Miljökrav i 

74% 
av de statliga 

myndigheternas 
upphandlingsvärde



Fastighet och förvaltning IT och digitalisering Skola, kultur och fritid Professionella tjänster Vård och omsorg

Bygg och 
fastighet

Fastighetsnära 
varor och 
tjänster

Gata och park Energi Fordon
Kontor och 
förbrukning

IT-produkter 
och tjänster

Digitalisering
Utbildning 

och lärande

HR och 
administrativa 

tjänster

Finansiella 
tjänster

Sociala tjänster
Vårdrelaterad 
förbrukning 

och läkemedel

Bostadshus
Bevakning och 
larmtjänster

Avfallskärl Bränslepellets Fordon Möbler
IT-

konsulttjänster
Digitala tjänster

(subkategori)
Lekmaterial Juridiska tjänster Pension

HVB Barn och 
unga

Förbrukningsartikl
ar

Förhyrning av 
lokaler

Postförmedlings
tjänster

Vägsalt och 
dammbindning

Elenergi
Fordon 

beställ direkt
Yrkeskläder och 

skor
Datakommunikat

ion
E-arkiv Litteratur

Annonsförmedlin
gs-

tjänster
Inkassotjänster

HVB Vuxna med 
missbruk

Hjälpmedel för 
kognitivt stöd och 
kommunikation

Förskolebyggna
der

Ljuskällor
Park- och 

lekplatsutrustni
ng

Solcell
Vagnparksfinansie

ring Finansiell 
leasing

Personlig skydds-
utrustning

Telefoni Utskriftstjänster Läromedel
Bemanningstjänst

er
Banktjänster

Konsulentstödd 
familjehemsvård

Medel för disk 
och 

spoldesinfektion

Storköksutrustn
ing

Parkmaskiner 
och 

gräsklippare

Vagnparksfinansie
ring 

Operationell 
leasing

Förbrukningsmat
erial

(subkategori)

Arbetsplatser 
och elevdatorer

Boknings- och 
bidragslösningar

E-litteratur
Rekryteringstjäns

ter

Uppföljandekontr
oller 

etiska o sociala 
krav

Stödboende Preventivmedel

Järnhandelsvaro
r

VA-material
Finansiell 

fordonsleasing
Kontorsmaterial

Videokonferens-
lösningar, 

produkter och 
tjänster

Välfärdsteknologi
(subkategori)

Prenumerationstj
änster

Lunchkort

Uppföljandekont
roll 

inom 
socialtjänsten

Optune genom 
hyra

samt kringtjänster

Dryckesautomat
er

Vägmärken
Däck och 

däckservice
Kopieringspapper 

inkl. pall
Programvaror
(subkategori)

Trygghetslarm och 
larmmottagning

Resetjänster 
(subkategori)

Tjänster för 
avtalsuppföljning

Läkemedel
(subkategori)

Vitvaror
Beläggningsarb

eten
Stationstankning

Datormaterial 
inkl. 

tonerkassetter

Programvaror 
och 

programvaror 
som molntjänst

Trygghetsskapande 
teknik

Resebyrå-
tjänster

Kreditupplysning HPV-vaccin

Eldningsprodukter 
och 

drivmedel i bulk

Hygien och 
städmaterial

Vaccin enligt det 
nationella 

barnvacccinprogra
mmet

Laddningspunkter Skolmaterial

Entrémattor

140 ramavtal på 80 ramavtalsområden

Kategoriträd för SKL Kommentus Inköpscentral



SKL Ramavtal flerbostadshus Länk

Lägre

▪ Hjältevadshus

▪ Boklok

▪ NCC

▪ Villa Vida

Högre

▪ Lindbäcks

▪ NCC

https://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur/planerabyggabo/boendebostader/ramavtalbostadshus.9974.html


Upphandlingsplan 2019

IT-produkter och 

tjänster

Arbetsplatser och elevdatorer 2019 (miljömärkning)

Programvaror och programvaror som molntjänst 2019

Skrivare 2019 (miljömärkning)

Datakommunikation

Sociala tjänster HVB Vuxna med missbruk 2019

Konsulentstödd familjehemsvård 2019

Utbildning och lärande E-litteratur plattform 2019

E-litteratur utbud 2019

Plattform för lärande 2019

Belöningsleksaker 2019 (miljömärkning, giftfri förskola)

Musikinstrument 2019

Kategori Upphandlingar
Digitalisering Trygghetslarm och larmmottagning 2019

Utskriftstjänster 2019

Energi Bränslepellets 2019

Solcellslösningar 2019

Fastighetsnära varor 
och tjänster

Bevakning och larmtjänster 2019

Entrézoner 2019 (miljömärkning)

Vitvaror 2019 (miljömärkning)

Finansiella tjänster Inkassotjänster 2019

Pension 2019

Fordon Fordon 2019 (miljösmart val)

Fordonsleasing 2019

Gata och park Beläggningsarbete 2019

Konstgräs 2019

Parkmaskiner och gräsklippare 2019 (miljömärkning)

VA-material 2019

HR och administrativa 
tjänster

Prenumerationstjänster 2019

Rekryteringstjänster 2019

› Under 2019 startar vi 27 upphandlingar, fyra av upphandlingarna är nya ramavtalsområden

= Miljösmart ramavtal
= Miljösmart val
Grön text = hållbarhetsrelevanta upphandlingar



Projektlista för 2019

› Andrahandsförsäljning av programvara

› Avyttring av fordon

› Bröstimplantat

› Cirkulära möbelflöden 

› Cykelrelaterade produkter 

› Digitala lås

› e-ID, autentisering och signering 

› Teknisk bevakning (lås, larm, passagesystem)

› Företagshälsovård

› Innovationsmäklare (samarbete med 
Kammarkollegiet)

› Klottersanering

› Kommunrevision

› Kompetensutveckling 

› Leverans av mat till äldre

› Medarbetarundersökningar

› Säker digital kommunikation (samarbete med SKL)

› Terminalglasögon

› Tolktjänster

› Utrustning till labbämnen (NO-ämnen)

› Översättningstjänster



Hållbarhetskollen följer upp

› Uppföljning sker på etiska och sociala kontraktsvillkor 

› Samordnad uppföljning av SKIs avropsberättigande kunders avtal

› Uppföljningen är kostnadsfri

› Delning av uppföljningsresultat i en webbportal

› Samverkan med andra parter för gemensamma mål: 

Regionerna, Upphandlingsmyndigheten, Svenska kyrkan

› Prioriterade riskområden



För rena materialflöden i en cirkulär ekonomi



VID 

SKRIVBORDET JR

2019 2020 2021 2022 2023

VID

SKRIVBORDET
INNEMILJÖNPLASTIC 

FANTASTIC
MJUKT &

TRYGGT

Produkter i barnmiljö
t.ex. leksaker , 

madrasser, konstgräs, 
gymnastikmadrasser. 

Textil

Förbrukningsartiklar 
vård (fokus på 

mjukgjord plast i vård)

Plastförpackningar 
inklusive livsmedels-

förpackningar

Möbler 
(inkl. 

gymnastikutrustning)

Bygg  

IT / Elektronik 

Andra datatillbehör 
(t.ex.  musmattor,

mobilskal) 

Skolmaterial 
Profilprodukter

Läromedel 
Utelek/lekplatser 

PRIORITERADE PRODUKTOMRÅDEN



Använd miljömärkt

• Varor och tjänster ska främja en hållbar utveckling. 

• Ofta frågar vi efter trovärdiga miljömässiga och etiska
märknings- eller ledningssystem.

• Tredjepartsmärkningar innebär att organisationen
bakom märkningen gör regelbunden uppföljning.

• Enklare för beställare inom kommunen att göra bra val.  

http://www.karlstad.se/


Verktyg för hållbar upphandling

• Klimatdeklarationer, LCA Länk

Byggsektorns miljödatabas Länk

Trafikverkets Klimatkalkyl

• Livsmedel - inköpssystem och 

måltidsplaneringsverktyg

-Hantera Livs/Rise

-Compare/SLU

https://www.boverket.se/sv/byggande/uppdrag/vagledning-om-lca/
https://www.ivl.se/sidor/omraden/miljodata/byggsektorns-miljoberakningsverktyg.html


orebro.seorebro.se

Upphandling ska användas som 

verktyg för att minska Örebro 

kommuns klimatpåverkan

Det är viktigt att alla delar inom 

upphandling fungerar:

1. kommunen ställer relevanta 

klimatkrav vid upphandling 

2. kommunen kontrollerar

att kraven efterlevs 

3. alla inköp sker enligt avtal 

(Örebro kommuns Klimatstrategi)



orebro.seorebro.se

Kemtekniska produkter 2018-03-01 – 2018-12-31 länsupphandling

Av totalt 9924 varurader som inte är avtalsvaror är 7009 rader kontrollerade

• Fakturanetto 7009 rader 7 020 847

• Motsv. pris upphandlade varor 2 837 254

• Betalat för mycket 4 183 593

Avtalsuppföljning i Örebro

227,80 kr/l 44,94 kr/l



Tips för hållbar upphandling 

▪ Utgå från kommunens policys och styrdokument

▪ Säkerställ resurser och organisation, samarbeta

▪ Prioritera utifrån inköpens påverkan (väsentlighetsanalys) 

▪ Lyssna in behov och marknad 

▪ Använd verktyg, t.ex. miljökriterier och ramavtal

▪ Följ upp i dialog med verksamhet och leverantörer



Se webbinarier 2*60 min på www.skl.se

1 Stödet från SKL Kommentus Inköpscentral 

medverkan från Örebro

2 Stödet från Upphandlingsmyndigheten
medverkan från Karlstad 

kerstin.blom.bokliden@skl.se tel 08 452 78 60 och andreas.hagnell@skl.se tel 08 452 78 66

https://sklplay.screen9.tv/media/hY_oG_Gv_rZkHMCtuFRq_Q/handla-klimat-och-miljsosmart
https://sklplay.screen9.tv/media/5vBQ8VkcjegvsCcXIv4iJg/upphandla-klimatsmart-och-hallbart
mailto:kerstin.blom.bokliden@skl.se
mailto:andreas.hagnell@skl.se

