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Sunda offentliga 
affärer för en 

hållbar framtid

Upphandlingsmyndighetens vision



Vår roll

Utvecklar, förvaltar och stödjer 
offentliga upphandlingar

Verkar för en rättssäker, effektiv samt 
socialt och miljömässigt hållbar 
upphandling. 

Bidrar till den offentliga 
upphandlingens strategiska betydelse 
tas till vara och att den bidrar till att 
främja innovativa lösningar.

Ger vägledning i statsstödsfrågor till 
kommuner och regioner



Mål 12 – Hållbar 
konsumtion och 
produktion

 Hållbara konsumtions- och 
produktionsmönster är 
nödvändigt för att minska vår 
negativa påverkan på klimat, 
miljö och människors hälsa.

 Offentlig upphandling är ett 
viktigt styrmedel för att bidra till 
denna utveckling.  



FN Ramverk Agenda 2030
Takten behöver öka! Jobba med alla delmålen

Greentopia-Way Out West 
Eventbranschens  klimatmöte 11-12 aug 



Hållbar upphandling. 
 Kan bidra till alla 17 målen och 82% av de 169 delmålen enligt rapport från

Nordiska ministerrådet (2021)
 Kampanj i sociala medier för Upphandlingsmyndighetens stöd
 Taggade kriterier sökbara i kriterietjänsten
 Ny SIS Agenda 2030 Vägledning (SS 854000:2021)

Nationell handlingsplan  för
hållbar regional utveckling
2021-2030



1. Hållbar produktion och design
2. Hållbara sätt att konsumera material, produkter och tjänster
3. Giftfria och cirkulära kretslopp är en förutsättning 
4. Främja innovation och cirkulära affärsmodeller

 Delegationen för cirkulär ekonomi (2019)
Prioriterade strömmar:
 Plast
 Textil
 Livsmedel
 Förnybara och biobaserade råvaror 
 Bygg-och fastighetssektorn
 Innovationskritiska metaller och mineraler

 Nationell handlingsplan för plast, feb 2022!

Nationell handlingsplan för omställningen av Sverige mot 
en cirkulär ekonomi (2020) avspeglas i stöd och verktyg



Stöd och verktyg för att arbeta 
avfallsförebyggande



Hållbarhetskrav i 
upphandlingen 
möjliggör giftfria 
cirkulära kretslopp





Nya avfallskrav minskar 
miljöpåverkan i byggprojekt
 30% av allt avfall från byggsektorn
 Krav på ökad sortering, återvinning och 

återanvändning för att minska avfall och 
klimatpåverkande utsläpp 

 Nya avfallsregler för sortering av sex 
materialfraktioner, till exempel plast

 Styr mot ökad cirkularitet och ändrade 
projektstrukturer

 Kompetenskrav för avfallssamordnare, 
materialinventerare och uppföljning



Nytt byggstöd
 Vägledande stöd i alla byggfaser
 Klimatkrav för väg-och anläggning
 Klimatkrav för nybyggnad
 Klimatkrav för masshantering
 Kravställa på kompetens och 

kunskap är viktigt

 Regeringsuppdrag med Boverket
 Storstadsöverenskommelsen
 Stockholm Stads handlingsplan för 

cirkulärt byggande 2021-2024





Vägledande stöd för 
cirkulär ekonomi

Hållbar plastanvändning

Cirkulär ekonomi i 
inköpsprocessen

Strategiskt arbete för  cirkulär 
verksamhetsutveckling 

Verktyg för omställning

Cirkulär ekonomi genom 
Upphandling

Vad är cirkulär ekonomi, CE?

Affärsmodeller som främjar 
cirkulär ekonomi

Hållbarhetskriterier för 
cirkulär ekononi
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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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