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Konsumtion och produktion har stor påverkan på den globala och lokala miljön. Offentlig 
upphandling utgör en stor del av samhällets totala konsumtion och Jönköpings läns kommuner 
köper årligen varor och tjänster för betydande belopp. Genom att göra miljömässigt hållbara 
inköp kan vi minska belastningen på miljön betydligt. Miljöanpassade upphandlingar är därför 
ett viktigt verktyg för att nå hållbar utveckling. 

 
2016 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 med 17 globala mål för att uppnå långsiktigt 
hållbar utveckling. Målen omfattar social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Regeringen har 
beslutat att Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030. Exempelvis är 
ambitionen att Sverige ska vara världens första fossilfria välfärdsland. Sveriges nationella 
miljöarbete styrs av Generationsmålet och de 16 nationella miljökvalitetsmålen 
(www.miljomal.se). Varje region formar regionala mål och åtgärder utifrån dessa miljömål.  

 
Genom att ställa miljökrav i upphandlingar ska Jönköpings läns kommuner bidra till att nå 
målen och hållbar utveckling. Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskravs på basnivå ska 
användas vid upphandling av varor, tjänster eller entreprenader.  
Den avancerade kravnivån och spjutspetsnivån bör användas i särskilt miljöpåverkande 
upphandlingar. Beroende på vad som ska handlas upp, kan också andra relevanta krav ställas.  
 
Länets kommuner ska främja cirkulär ekonomi i upphandling exempelvis genom att överväga 
att köpa en tjänst framför en produkt (minskad konsumtion), upphandla begagnade produkter, 
möjliggöra att befintliga produkter kan repareras eller genom att köpa återvunna produkter.  

 
För att framgångsrikt ställa relevanta miljökrav behöver tid läggas i upphandlingens 
planeringsfas. Med god dialog och samverkan med leverantörer kan kommunerna ställa 
förankrade och genomtänkta krav. Detta möjliggör också anpassningar till den lokala 
marknaden och dess förutsättningar.  
Varje kommun har även möjlighet att forma kravställandet utifrån lokala mål och 
prioriteringar. Det är viktigt att även planera för och avsätta tid till att följa upp de krav som 
ställs. Uppföljningen säkerställer att vi får det vi efterfrågat och ger dessutom kunskap inför 
framtida kravställande. 
 
________________________ 
1För att ställa konsekventa miljökrav i upphandlingar måste dock kriterierna ibland vägas mot 
lokal marknadskännedom samt mot den egna organisationens miljöprestanda.  
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