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IPCC´s senaste rapport

• Läget för klimatet är akut, förändringarna sker inför våra ögon

• Vi har redan 1,1 graders temperaturökning och riskerar att nå 1,5 grader 
inom 10-20 år. På väg mot närmare 3 grader om det fortsätter så här.

• Ett direkt hot mot livet på jorden och människan är ansvarig!

• Enorma utsläppsminskningar krävs fort!

COP 26 Glasgow - Framgång eller fiasko? –Fossila bränslen fasas ner

inte ut!   Nollutsläpp Kina 2060, Indien 2070. Stoppa avskogning 2030. 
Pengar och innovationer till utvecklingsländer. 



Sveriges klimatmål - inga 
nettoutsläpp 2045



Ändringar i LOU på förslag

En upphandlande myndighet ska beakta klimatet vid 
offentlig upphandling. Myndigheten ska även beakta 
miljön, människors hälsa, djuromsorg samt sociala och 
arbetsrättsliga aspekter när det är relevant med hänsyn 
till upphandlingens syfte. En upphandlande myndighet 
ska besluta om riktlinjer för hur dessa intressen ska 
beaktas. 

§



Det finns ett stort tryck på 
upphandling, men också stöd

Hållbar upphandling | Upphandlingsmyndigheten

Ett viktigt instrument för att uppnå miljömålen. Stimulerar utveckling i 
privat sektor. Bidrar till en cirkulär ekonomi och bättre hälsa m.m.

Addas hållbarhetsarbete — Adda - Fd SKL Kommentus

Med KemKollen, Hållbarhetskollen m.m.

Cirkulär upphandling - IVL Svenska Miljöinstitutet

Andra kommuner som Göteborg, Helsingborg, Uppsala m.fl.

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/om-hallbar-upphandling/#milj%C3%B6m%C3%A4ssigt_h%C3%A5llbar_upphandling
https://www.adda.se/om-oss/vi-tar-ansvar-for-hallbarhet/
https://www.ivl.se/projektwebbar/klimatanpassad-och-cirkular-upphandling/cirkular-upphandling.html


Upphandling ett kraftfullt 
strategiskt verktyg

Dalarnas kommuner, regionen och statliga myndigheter 
genomförde köp för drygt 55 miljarder kronor under år 2020 
(inkl. Trafikverket 81%). 

Affärsvärde för Dalarnas 15 kommuner är 6,1 miljarder + 
Bolagen 4,7 miljarder  = ca 11 miljarder kronor



Nya Upphandlingspolicyn i 7 UhC kommuner
God hushållning med resurser 

Miljökrav som strategiskt verktyg

Agenda 2030 och de nationella miljömålen är utgångspunkter vid 
upphandling. Särskild vikt läggs vid målet om netto noll utsläpp av 
växthusgaser år 2045. Miljökrav som ska minska belastning på miljön ställs i 
alla upphandlingar. Drivande miljökrav ställs i upphandlingar av varor och 
tjänster som innebär betydande miljöpåverkan och som omfattar stora 
volymer. Vid kravställande på material vid upphandling av byggentreprenader
ska miljöpåverkan och klimatavtryck alltid tas i beaktande. 



UhC´s Nämndplan 2021-2023

Inriktningsmål: Miljömässig hållbarhet är för oss självklart och där är vi 
drivande inom resurshushållning

Alla upphandlingar, där det är möjligt, minst 98 % ska ha någon form av 
miljökrav (lägst bas), varav minst 20 % per år avancerad och spjutspets!
20% vardera av kategorierna…

• Återbruk

• Klimat 

• Kemikalier

• Ekologiska livsmedel 

Minst 5 % per år Lokalproducerade livsmedel





Exempel IT-partner
TCO Edge, TCO mobiler, nya produkter med 
återvunna komponenter, en plan för 
klimatneutralitet och ökat återtag för återbruk 
av begagnade datorer, skärmar och mobiler, 
ökad återvinning även för konfliktmineral….. 



Det finns en 
samling med 41 
exempel från 
2019-2020 på 
UhC´s hemsida 
för inspiration



PLAST – minska, cirkulera, tänk nytt!

• ”Procuratorarbetet” på UhC, bytt 
till smartare produkter

• Direktiv mot engångsplast 1 jan

• Plast i brännbart är ett problem

• Avfallsplanerna ska revideras 
2022, plastminskning tas med

Återvunnen plast spar ca 2 kg CO2 per kg material, och bioplast ca 1 kg, jämfört med fossil plast!



På gång framöver

• Enkät om miljömässig upphandling i dec. Fångar upp behov av stöd 

som UDD kan fixa – fortsatta kommundialoger i vår?

• Seminarium 23 feb 2022 – Plastfokus, UDD o Dala Avfall

• Hur få in upphandling i avfallsplanerna?

Upphandling en bra början men sen gäller det att 
kommunen också handlar hållbart. HANDLA NU 
FÖR VI HAR INTE RÅD ATT VÄNTA!

TACK FÖR MIG!


