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Miljömålsberedningens delbetänkande 

Sveriges globala klimatavtryck (SOU 

2022:15) 
Folkhälsomyndigheten tillstyrker, med nedanstående kommentarer, den föreslagna 

tillkommande strecksatsen i Generationsmålet om att Sverige ska ha ett negativt 

globalt klimatavtryck senast 2045 och att uppfyllelsen inkluderar konsumtionens 

klimatpåverkan.  

Folkhälsomyndighetens kommentarer 

1.1 Förslag till lag om ändring i lagen (2016:1145) om offentlig 

upphandling 

I lagrådsremissen avseende En skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid 

offentlig upphandling (Ds. 2021:31) föreslås en ny formulering om att beakta 

klimatet i 4 kap. 3 § LOU. Om avsikten är att klimathänsyn vid upphandling ska 

regleras i både 4 kap. 3 § och utredningens föreslagna 4 kap. 3 a § anser 

Folkhälsomyndigheten att det bör förtydligas på vilket sätt dessa bestämmelser 

skiljer sig åt.  

3.5 Sverige påverkas både direkt och indirekt av klimatförändringarna 

Folkhälsomyndigheten konstaterar att det saknas en beskrivning och hänvisning 

avseende klimatförändringens direkta och indirekta konsekvenser för folkhälsan 

och hälsosektorn i Sverige. Detta finns beskrivet i Hälsokonsekvenser av 

klimatförändring i Sverige (Folkhälsomyndigheten, 2021), samt i Folkhälsa i ett 

förändrat klimat (Folkhälsomyndigheten, 2021). Folkhälsomyndigheten gör 

bedömningen att ju mer klimatförändringarna kan bromsas, desto mindre blir de 

hittills identifierade hälsoriskerna och behovet av anpassningsåtgärder i Sverige 

och globalt. Folkhälsomyndigheten gör också bedömningen att klimatförändringen 

kan försämra förutsättningarna för att nå Sveriges folkhälsopolitiska mål om att 

skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela 

befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. 
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https://www.folkhalsomyndigheten.se/publikationer-och-material/publikationsarkiv/h/halsokonsekvenser-av-klimatforandring-i-sverige-en-risk-och-sarbarhetsanalys/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publikationer-och-material/publikationsarkiv/f/folkhalsa-i-ett-forandrat-klimat/


 

 

13.24 Miljömålsberedningens överväganden och förslag (för klimatpåverkan 

från offentlig konsumtion och upphandling) 

Miljömålsberedningens förslag om en fritt tillgänglig LCA-databas, utbildning och 

fler gemensamma ramavtal är välkommet, men Folkhälsomyndigheten gör 

bedömningen att det behövs ytterligare central samordning av stöd till 

myndigheterna. Det gäller bland annat ytterligare stöd i att ställa klimatkrav, men 

än viktigare är stöd vid verifikation och kontroll av kraven och dess uppfyllnad, så 

väl i upphandlingsskedet som under avtalsperioden. Att följa upp att ställda krav 

efterlevs kan vara krävande, särskilt om det görs med revisioner och platsbesök hos 

leverantörer, mm. Små och medelstora myndigheter saknar rimliga möjligheter att 

genomföra det på egen hand, vilket med stor sannolikhet medför att konsulter 

anlitas.  

Folkhälsomyndigheten anser att det vore bättre om det inrättades en central 

funktion dit myndigheter kunde vända sig med sina uppföljnings-/revisionsbehov 

och där revisionerna med säkerhet genomförs på svenska myndigheters uppdrag 

och på ett likartat sätt. I stället för att många myndigheter ska revidera samma 

leverantör så skulle revisionerna kunna centraliseras och revisionsresultatet sedan 

kommuniceras ut. Folkhälsomyndigheten menar att det kan säkerställa att kraven 

faktiskt gör skillnad och bespara skattebetalarna stora summor pengar. Vidare 

anser Folkhälsomyndigheten att den föreslagna kvantitativa resultatindikatorn 

Andel upphandlingar med klimatkrav inte löser behovet av att även följa den 

kvalitativa nyttan av att ställa klimatkrav. 

 

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Karin Tegmark Wisell. I den 

slutliga handläggningen har avdelningschefen Patric Winther, tf avdelningschefen 

Agneta Falk Filipsson, enhetschefen Christina Forss samt chefsjuristen Bitte 

Bråstad deltagit. Utredaren Elin Andersson har varit föredragande.  

Folkhälsomyndigheten 

 

Elin Andersson 
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Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.

Serienummer: 8MJWoJJp48/LmhHuRZSLYA

ELIN ANDERSSON
Utredare
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Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering. 
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de 
matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat 
från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är 
inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original
Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar 
dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos 
signeringstjänst. Detta garanterar att  innehållet i dokumentet är 
oförändrat.

Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med 
Visma Addos validator på denna webbsida 
https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation
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