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        Diarienummer 2021/54 

Svar på remiss av PM 2022:10 Näringslivets klimatomställning 

Inledning 

Adda lämnar härmed svar på remissen PM 2022:10 Näringslivets klimatomställning som 
utgör ett underlag för den kommande  klimatpolitiska handlingsplanen.  

Adda AB, där Adda Kompetens, Adda Inköpscentral och Adda AffärsConcept ingår, stödjer 
kommuner och regioner samt statliga myndigheter med strategisk försörjning av varor, 
tjänster och kompetens. Vi erbjuder bl.a. ramavtal, dynamiska inköpssystem, konsultstöd 
och utbildningar. Adda ägs till 98 % av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och resten 

av 256 kommuner.  

Addas ställningstaganden 

Adda ser ett stort behov av att samordna krav i upphandlingar för att ta tillvara den 
potential som finns att utveckla fossilfria produkter och tjänster.  

Nr 41. Tillsätt en myndighetsledd hubb/beställarnätverk för upphandling av cement, betong och 

alternativ 

Betong och cement utgör en stor källa till klimatutsläpp där en stor potential till förbättring 
borde finnas. Vi ser därför positivt på förslaget till att utveckla och samordna 
upphandlingskrav för klimatprestanda och innovation via en myndighetsledd 
hubb/beställarnätverk. 

Ett medskick är att cement och betong ofta ingår i entreprenadupphandlingar av byggnader 
och infrastruktur. Det innebär att det är entreprenören som köper in cementen och 
betongen och inte den upphandlande myndigheten. Därför är det av särskild vikt att även 
entreprenörer engageras i beställarnätverket. Det är också av stor vikt att inte uppfinna 
hjulet på nytt, utan använda redan befintliga nätverk eller skapa nära samarbeten med 
dem. Exempel på beställarnätverk är BELOK och InfraSweden. 

Nr 42. Krav vid offentlig upphandling för arbetsmaskiner 

Adda ser också positivt på att Upphandlingsmyndigheten får i uppdrag att utveckla 
upphandlingskrav för att främja innovation och övergång till eldrivna arbetsmaskiner och 
tunga vägtransporter.  

Samma medskick här som ovan. Arbetsmaskiner och tunga vägtransporter ingår ofta i 
entreprenaden och därav är det viktigt att entreprenörer bjuds in i samband med 

kriterieutvecklingen. 
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