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Varför fokus på Hållbara 
event?
 Bra åtgärdsområde som gör Agenda 

2030 konkret, tydlig och hanterbar för 
myndigheter och målgrupper

 Flera nationella och globala mål uppnås 
samtidigt

 När flera utmaningar hanteras på 
samma gång så kan de bidra till stora 
effekter och omställning

 Flera komplexa områden behöver 
hanteras för att uppnå möten i framkant

Resor, logi, transporter, kost, utformning möten, teknik, facilitering, plastfrågan, inkludering, likabehandling, jämställdhet 



 Vägledande stöd för hållbar
plastupphandling och cirkulär 
ekonomi

 Tre filmer för sociala medier

 Hållbarhetskrav

 Inspirera via lärande exempel

 Nätverkssamarbete “Plast i vården”  
“Hållbara event”, “Plast i kommunen”

 Nyhetsbrev och inlägg i sociala
medier, presentationer

 Kampanj för att synliggöra
kriterietjänsten

Plast på rätt sätt genom
offentlig upphandling

UHM          NV



”Minska, cirkulera och tänk nytt kring plasten” 
Exempel på inlägg sociala medier och nyhetsbrev

Den offentliga måltidens dag



Tänk nytt om plasten i offentliga inköp



Många initiativ pågår och utgångspunkter i arbetet

?
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Styrmedel i det strategiska 
inköpsarbetet



Strategiskt inköpsarbete
 Förbereda och organisera 
 Styrdokument, mål, strategier
 Behovs- marknadsanalys
 Avsätt tid och resurser

 Upphandla
 Upphandlingsdokument
 Kravställning, kategoristyrning

 Realisera affären
 Spendanalys och följa upp mål
 Avtalstrohet och leverantörsdialog



Betydelsen av marknadsdialog
 Få en bättre bild av vilka lösningar och 

leverantörer som finns.
 Lösningsförslag från fler leverantörer.
 Kunskap om vad en leverantör kan 

utveckla. 
 Dialogen lägger grunden till gott 

samarbete.
 Möjlighet för beställaren att testa krav 

och villkor,  diskutera fortsatt process.
 Efterfrågan driver utvecklingen mot 

nya lösningar, större volym, lägre 
kostnad. Till exempel beställarnätverk.



Vägledande stöd för 
hållbar plastanvändning

 Landningssida för Hållbar 
plastupphandling.

 Länkning till följande innehåll:
 Plastanvändning - en stor del av den 

svenska klimatpåverkan
 Vårt stöd för hållbar plastupphandling

• Plastupphandling i inköpsprocessen
• Plastupphandling per inköpsområde
• Lärande exempel inom plast

 Inspiration från andra organisationer

TIPS! Här hittar du även 
exempel och inspiration från 

andra kommuner:



Ett av våra mest använda och uppskattade stöd hos våra kunder!

Hållbarhetskrav i 
upphandlingen 
möjliggör giftfria 
cirkulära kretslopp



Stöd och verktyg som möjliggör 
hållbar plastupphandling



Hållbarhetskriterier

Mer än 900 kravtexter som kan 
användas vid offentlig upphandling

Bidrar till fler hållbara lösningar på 
marknaden

Filtrera på mål och cirkulära krav

https://www.upphandlingsmyndigh
eten.se/kriterier/



Utgångspunkter för 
hållbarhetskriterier
Nationella upphandlingsstrategin
 Miljömässigt ansvarsfull 

upphandling
 Socialt hållbart samhälle

Livscykelperspektiv
 Vilken miljöpåverkan finns och var?
 Vilka upphandlingskrav är effektiva 

och möjliga att följa upp?
• Haltgränser och faroklasser
• Möjliggöra innovation
• ”Giftfritt från början”



Hållbarhetskriterier för 
förpackningar inom vård, 
bygg och livsmedel

1. Lösningar för mer cirkulära förpackningar 
2. Design för återvinning, plastförpackningar 

som är materialåtervinningsbara.
3. Plastförpackningar av materialåtervunnen 

plast
Kommande krav
 Utveckla krav för avfallshantering och 

återvinning
Förvaltning och översättning
 Dialog om tillämpning och användning



Exempel på 
miljöaspekter för en 
dator under livscykeln
 Resurser:
 1200 - 1800 kg material
 22 kg kemikalier
 1500 liter vatten

 Energi:
 240 kg fossila bränslen
 3000 kWh

 Klimatpåverkande utsläpp:
 200 – 300 kg CO2-ekv. (tillverkning)

 Avfall:
 1200 kg avfall (laptop)
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Vad innehåller 
kriterierna för datorer 
och bildskärmar?

 Energieffektivitet
 Innehåll av farliga ämnen
 Krav för ökad livslängd
 Ökad möjlighet till återvinning av 

material
 Tjänster för återvinning och 

återanvändning av datorer och 
bildskärmar

 Märkning av plast
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Inspirera, samarbete och 
samverkan 



Inspirera via lärande exempel



Samarbeta och samverka!
 Nätverk ”Plast i vården” och ”Plast i kommunen”  

Fokus på hur materialåtervinning kan öka
• Dialogmöten 2020-22
• Presentation på CleanMed 2021
• Beställarnätverk som styr mot kraftigt ökad 

materialåtervinning och innovativa lösningar

 Hållbar Konsumtion RUS  
 Upphandlingsdialog Dalarna 
 Uppsala klimatprotokoll , Upphandlingsgrupp
 Plastteknik Nordic
 Dialog med alla intressenter; kommuner, regioner, 

leverantörer, myndigheter, SIS, forskning, 
deltagare i referensgrupper



Mer inspiration och vägledning 
hittar du på vår webbplats 

upphandlingsmyndigheten.se

Tack!
@uhmynd

Upphandlingsmyndigheten

@upphandlingsmyndigheten

Upphandlingsmyndigheten

Frågeservice
Telefon, måndag – torsdag kl. 9-12
Frågeportalen, dygnet runt
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