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• Adda Inköpscentral 
och hållbarhet

• Krav i Upphandling 
Miljö- och 
hälsoskadliga ämnen 

• Uppföljning
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Adda ägs av Sveriges Kommuner 
och Regioner (SKR)
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Adda Inera Equalis

KPA SKL International Slussgården 

SOS Alarm 

SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation, 
där alla Sveriges 290 kommuner och 21 regioner är medlemmar.

Bolag som ägs av SKR och ingår i koncernen:



Adda - tre affärsområden 
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Adda Inköpscentral

Ramavtal och tjänster 
inom strategisk 

försörjning. 

Adda AffärsConcept

Försörjningsstrategiska 
tjänster inom 

inköp och juridik.

Adda Kompetens

Utbildningar i smarta 
format, vassa 

systemstöd och
tryckt media.



Hållbarhet i processen för 
upphandling och avtalsförvaltning
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Affärsanalys
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Förstudie

Kravställningar

Annons
Anbudsutvärdering

Avtal

Avtalsförvaltning

Checklista för hållbarhet

Agenda 2030-analys

Upphandlingsunderlag
Externremiss

Uppföljning



Vad gör vi? 

1. Barns rätt i upphandling
2. Arbetsrättsliga villkor enligt kollektivavtal
3. Arbetsmiljö
4. Sysselsättningsfrämjande åtgärder
5. Lika rättigheter och möjligheter
6. Tillgänglighet och samtliga användares behov
7. Hållbara leveranskedjor
8. Hållbara investeringar
9. Cirkulär ekonomi
10. Klimatpåverkan
11. Naturresurser, biologisk mångfald och ekosystem
12. Miljö- och hälsoskadliga ämnen
13. Systematiskt miljöarbete
14. Djuromsorg
15. Ekonomisk brottslighet
16. Informationssäkerhet
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Sociala frågor med fokus på situationen i 
Sverige, även om barns rätt i upphandling 
fungerar som ett paraply för alla frågor

Internationella frågor som spänner över 
alla fyra delar av UN Global Compact

Miljöfrågor som tas i beaktande ur ett 
livscykelperspektiv

Frågor med fokus på 
samhällspåverkan

https://www.adda.se/hallbarhet
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https://www.adda.se/hallbarhet


Miljö- och hälsoskadliga ämnen

Agenda 2030-mål som berörs
 Intressenter definieras, exempelfrågor till 

intressenterna
Särskilt sårbara grupper
Riskanalys –krav eller inte
Kravställning
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Kravställning- Ställningstagande utifrån intressentdialog

• Finns det stor potential till förbättring?
• Är våra ramavtal/dynamiska inköpssystem ett effektiv 
styrmedel?
• Finns det långtgående lagstiftning på området? 
• Hur jobbar branschen med särskilt farliga ämnen 
och Kandidatförteckningen?
• Hur mogen och redo är branschen för kemikaliekrav
• Kan vi ställa krav på systematiskt kemikaliearbete, policy, 
mål och handlingsplaner?
• Kan vi ställa framåtsyftande krav eller villkor som innebär 

utveckling under avtalstid?
• Finns det branschrekommendationer eller 
branschstandarder som exempelvis restriktionslistor 
för kemiska ämnen i branschen?
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• Ska vi ställa högre krav och villkor för 
en del av sortimentet?
• Finns det hållbarhetsmärkningar, standarder 
eller miljöklassningar vi kan använda?
• Hur har riskerna hanterats i tidigare upphandlingar,
av Adda och andra aktörer?
• Har vi erfarenheter från uppföljning?
• Har vi standardformuleringar vi kan använda?
• Finns det relevanta krav i Upphandlingsmyndighetens 

kriterietjänst?
• Finns det några tekniska granskningskriterier
i taxonomin vi kan använda?



Exempel på kravställningar

 Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier när sådana 
finns för det specifika upphandlingsområdet.

Exempelvis

 Yrkeskläder
 Leksaker
 Digitala enheter
 Möbler
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Hållbarhetsintyg
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Strategi och riktlinjer för Kemikaliesmart 
upphandling 

 Uppnå Sveriges miljökvalitetsmål för en Giftfri miljö –bli av 
med utfasningsämnen och prioriterade 
riskminskningsämnen

 Giftfria kretslopp för att möjliggöra den cirkulära ekonomin.

 Fokus kring prioriterade inköpsområden

 Ska vara lätt att göra kemikaliesmarta val vid inköp
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Vad vill kommuner och regioner som avropar från Inköpscentralens ramavtal?



Policy, riktlinjer, mål och handlingsplaner i linje med det Svenska 

miljömålet giftfri miljö med syfte att:

a. få bort de farligaste kemikalierna från varor, kemiska produkter och 

förpackningsmaterial, 

b. det finns kunskap i verksamheten om kemiska ämnens miljö- och 

hälsoegenskaper,

c. tillgängliggöra information till kunder om kemikalieinnehållet i varor, 

kemiska produkter och förpackningsmaterial. 
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Systematiskt kemikaliearbete



System som omfattar följande:

1. Fördelning av ansvar för att säkerställa genomförandet av policy, mål och handlingsplan för systematiskt kemikaliearbete

2. Rutin för att ta reda på fullständigt kemikalieinnehåll

3. Rutin för regelbunden utvärdering av risker med kemiska ämnen

4. Implementering av system för att hantera information om kemist innehåll

5. Fastställa verksamhetens interna krav på begränsning av farliga kemikalier

6. Implementering av rutiner för att kemikaliekraven vidareförmedlas i leveranskedjan 

7. Implementering av rutiner för att säkerställa transparent information om kemiskt innehåll i kemiska produkter, varor och 

förpackningsmaterial i leveranskedjan

8. Systematiskt arbete för substitution av farliga kemikalier till säkrare alternativ
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Uppföljning
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Verktygslådan
Krav och villkor följs upp under avtalstid genom en eller flera av dessa metoder: 

Bilden är från vår nya utbildning i hållbar upphandling https://www.adda.se/utbildningar-och-
seminarier/utbildning-i-offentlig-upphandling/hallbar-upphandling/

https://www.adda.se/utbildningar-och-seminarier/utbildning-i-offentlig-upphandling/hallbar-upphandling/


Krav på policyer & processer och ledningssystem 

Alla steg nedan blir inte aktuella för alla krav, men de tillhör verktygslådan. Det är 
kvaliteten på leverantörens egenrapportering som sätter ramarna för uppföljningen.
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1. Egen-
rapportering

2. Dokument-
granskning

3. Eventuellt 
leverantörsmöte

4. Kontorsrevision 
inklusive eventuella 

återrevisioner
5. Leverantörsmöte 6. Platsbesök eller 

fabriksrevision



Krav på produkten eller tjänsten

Exempel på den här typen av krav är jämlika och tillgängliga produkter, innehåll av 
miljö- och hälsofarliga kemikalier, maskiners energianvändning, andel återvunnen plast, 
hållbarhetsmärkningar och redovisning av utsläpp från transporter.  
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1. Egenrapportering 2. 
Dokumentgranskning

3. Eventuellt 
leverantörsmöte

4. Enkäter/intervjuer 
med användare eller 

mätningar och 
analyser

5. Leverantörsmöte



Tack för att ni lyssnade,

Frågor?

Anna Löfström
Hållbarhetsstrateg
Adda Inköpscentral
Direkt: 072-9994270
E-post: anna.lofstrom@adda.se
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