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Nya Upphandlingspolicyn 
God hushållning med resurser 

….Alternativ som innebär att inköpet helt kan undvikas eller ersättas 
med köp av tjänster, återbruk eller återvunnet ska alltid övervägas….

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

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!
Även minst 20% vardera av de prioriterade miljömålen…
• Återbruk
• Klimat 
• Kemikalier
• Ekologiska livsmedel + minst 5 % per år lokalproducerat



Några exempel från upphandlingar
• Sorteringsmöbler/avfallskärl – en 100% återvunnen plast
• Luftfilter – ramar med återvunnen plast eller metall
• Sim- och badartiklar – ska deklarera vilka produkter med 

återvunnet material, en flaska i återvunnen plast
• IT-partner - ska erbjuda produkter som innehåller återvunna 

komponenter (plast, glas, metall etc)
• Maskindiskmedel – återvunnen plast i dispensers och minskat 

plastemballage runt diskmedlet
• Emballage överlag och återvinning i leverantörers verksamhet
• Exempelsamling finns på UhC´s hemsida……..



Upphandling är en bra början men sen gäller det att 
kommunen också handlar hållbart!

• Avtalstrohet 
• Kunskap och engagemang hos inköpare, beställare och verksamheter 

att välja miljösmart
• Beteendemönster - minskad användning av vissa produkter              

och hitta cirkulära modeller för resurshushållning
• Uppföljning – efterlevs kraven?
• Stöd från ledning, policys och riktlinjer? Kostnadsdrivande?



En upphandlande myndighet bör 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. 

Ändringar i LOU på förslag



Pia Sundell Upphandlare på UhC, Varor och tjänster

Hur arbetet startade och fortgår på UhC

• Startade med förhöjda miljöambitioner 
• Att förändra i befintliga avtal tillsammans med leverantören



UhC minskar engångsplasten
Arbete på UhC med sakkunniga från kommunerna och befintlig leverantör 
Procurator, bytte plastartiklar i avtalet mot….
• Pappersmuggar
• Träbestick
• Sugrör av papper
• Tallrikar i bagasse
• Påsar/säckar i bioplast, återvunnen plast, papper, och mindre plastinnehåll
• Blekta servetter till oblekta

• Karotter med lock som kan minska plast- och aluminiumfolie (annat avtal)



Statistik, inköpt 21-03-01—21-11-10
• 16 600 st tallrikar av bagasse
• 23 000 st pappmuggar (även plastmuggar köps än )
• Över 60 000 bestick av trä istället för plast
• 30 400 Papperssugrör
• 270 000 Påsar, sopsäckar, papperskorgar biobag - dyrare o man 

köper en del plast än
• 673 000 st oblekta servetter istället för vita

OBS på endast ca 8 månader!



Så tycker kommunerna

Enkät med svar från Gagnef, Borlänge och Falun. 
Överlag inga stora protester.

Någon produkt för dyr, någon påse med ”fel mått” eller svåröppnad.
De har köpt lite av de gamla plastprodukterna ändå.

Lärdomar/slutsatser man kan dra – förändringsprocesser tar tid…..



Susanne Stoor 
Erfarenheter från Gagnefs kommun

Hur de nya produkterna funkar i verksamheterna….
• Påsar/säckar
• Pappmuggar
• Bagassetallrikar
• Träbestick
• Papperssugrör
• Pipmuggar
• Karotter och formar med lock
• Oblekta servetter
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