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Remiss av Miljömålsberedningens delbetänkande Sveriges 
globala klimatavtryck 
 

Sammanfattning 
Region Gotland har tagit del av utredningens förslag och ställer sig sammantaget 
positiv till Miljömålsberedningens förslag inom området klimatpåverkan från 
offentlig konsumtion och upphandling. 

De förslag som finns i utredningen gällande klimatpåverkan från offentlig 
konsumtion och upphandling ligger i linje med och stödjer Region Gotlands 
övergripande mål att Gotland är en förebild i energi- och klimatomställningen samt 
Region Gotlands arbete med hållbara inköp och upphandlingar.  

 
Yttrande 
Region Gotlands synpunkter på delar av utredningens förslag:  

13.24.1 En resultatindikator om klimatkrav till regeringens mål för den offentliga 
upphandlingen 

Förslag:  

• att Regeringen beslutar om ytterligare en resultatindikator för 
resultatbedömningen av regeringens mål för den offentliga upphandlingen. 
Den nya resultatindikatorn ska vara andel upphandlingar med klimatkrav. 

• att Regeringen ger Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att i samarbete med 
Naturvårdsverket ta fram kriterier för vad som ska räknas som klimatkrav i 
offentlig upphandling. 

Svar från Region Gotland: 

Region Gotland stödjer ovanstående förslag om resultatindikatorer för 
resultatbedömning av regeringens mål för offentliga upphandlingar. Att mäta 
andel upphandlingar med klimatkrav ökar fokus även för Region Gotland att 
mäta motsvarande andel i de egna upphandlingarna och ständigt öka mätetalet till 
att omfatta så många upphandlingar som möjligt. Det är också bra att det tas 
fram tydliga, nationella kriterier för vad som räknas som klimatkrav i offentliga 
upphandlingar, annars blir det svårt att vara säker på att klimatkrav verkligen 
ställts. 
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13.24.2  Ett etappmål för utsläpp från offentlig upphandling 
Förslag: 

• att Riksdagen beslutar om ett etappmål för utsläpp från offentlig upphandling 
av varor och tjänster. Målet innebär att utsläppen från offentligt upphandlade 
varor och tjänster ska minska snabbare än utsläppen från samhället i övrigt. 

• att när upphandlande myndigheter och enheter, eller organisationer såsom 
SKR, vill ta fram egna mål ska relevanta myndigheter vara behjälpliga. 

Svar från Region Gotland: 

Region Gotland stödjer ovanstående förslag att riksdagen beslutar om etappmål 
för utsläpp från offentlig upphandling av varor och tjänster samt att offentliga 
upphandlingar föregår och minskar utsläppen snabbare än från övriga samhället. 
Region Gotland efterfrågar nationellt stöd och samordning kring definitioner och 
kravställning gällande utsläpp för upphandlande myndigheter. Detta av såväl 
effektivitets- som kvalitetsskäl. 

13.24.3 Klimatkrav i upphandlingslagstiftningen  
Förslag: 

• att det i lagen om offentlig upphandling, lagen om upphandling inom 
försörjningssektorerna och lagen om upphandling av koncessioner förs in 
nya paragrafer som gör det obligatoriskt för alla upphandlande myndigheter 
och enheter att beakta de nationella klimatmålen i sin offentliga upphandling.  

Svar från Region Gotland: 

Region Gotland stödjer ovanstående förslag att det införs klimatkrav i 
upphandlingslagstiftningen, som gör det obligatoriskt att beakta de nationella 
klimatmålen i sin offentliga upphandling. Datum när den reviderade lagen ska 
gälla ifrån behöver sättas med god framförhållning, så upphandlande parter ges 
möjlighet att justera sina befintliga arbetssätt och rutiner. 

13.24.4 Klimatkrav i myndigheters instruktioner 
Förslag: 

• att instruktionerna för alla statliga myndigheter som genomför offentliga 
upphandlingar ska innehålla krav när det gäller klimatarbetet så att 
utsläppsminskningar får betydelse vid avvägningar i offentliga upphandlingar 
och klimatfrågor blir en del i alla myndigheters upphandlingar. Regeringen 
ska därför föra in följande regel i myndigheternas instruktioner under en ny 
rubrik Offentlig upphandling: 

§ Myndigheten ska arbeta i sin offentliga upphandling för att minska utsläppen av 
växthusgaser. 

Svar från Region Gotland: 

Region Gotland stödjer ovanstående förslag till att det införs klimatkrav i 
instruktioner till alla statliga myndigheters, som genomför offentliga 
upphandlingar, i enlighet med ovanstående §. 
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13.24.5 Klimatkrav i förordningen om statlig inköpssamordning 
Förslag: 

• att förordningen om statlig inköpssamordning ändras så att 
utsläppsminskningar blir en del av förordningens syfte och att det ska finnas 
ramavtal eller andra gemensamma avtal för varor och tjänster som 
myndigheter upphandlar som har stor klimatpåverkan. 

Svar från Region Gotland: 

Region Gotland stödjer ovanstående förslag, som ett medel för att stödja 
utsläppsminskningen. Detta av såväl effektivitets- som kvalitetsskäl. 

13.24.6 Genomförandet av EU-förordningen om annonser i upphandlingar 
Bedömning: 

• Miljömålsberedningen bedömer att Sverige behöver ta tillvara möjligheterna 
till strategisk upphandling av klimatskäl i EU-förordningen om fastställande 
av standardformulär för offentliggörande av meddelanden om offentlig 
upphandling (”eForms”). 

Svar från Region Gotland: 

Region Gotland stödjer ovanstående bedömning. 

13.24.7 Regeringsuppdrag för att utveckla miljöspendanalysen  
Förslag: 

• att Regeringen ger Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att vidareutveckla 
miljöspendanalysen i samarbete med SCB. 

Svar från Region Gotland: 

Region Gotland stödjer ovanstående förslag att regeringen ger 
Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att vidareutveckla miljöspendanalysen i 
samarbete med SCB. 

13.24.8 Regeringsuppdrag för att ta fram en förstudie om en öppen och fritt tillgänglig 
generell LCA-databas  

Förslag: 

• att Upphandlingsmyndigheten får i uppdrag att tillsammans med relevanta 
myndigheter ta fram en förstudie för att beräkna kostnader för en databas för 
standardiserade livscykelanalyser och livscykelkostnader. I förstudien ska 
även redovisas vilken data som finns att tillgå för ändamålet och vilken 
kvalitet den håller. 

Svar från Region Gotland: 

Region Gotland stödjer ovanstående förslag att på sikt ta fram en databas för 
standardiserade livscykelanalyser och livscykelkostnader, vilket underlättar för 
upphandlande parter att ta hänsyn till en vara och/eller tjänsts hela 
livscykelkostnad för att undvika suboptimeringar som påverkar hållbarheten 
negativt. 
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13.24.9 Regeringsuppdrag till Konkurrensverket att utveckla tillsynen av klimatkrav i 
offentlig upphandling 

Förslag: 

• att Konkurrensverket får i uppdrag att utveckla tillsynen av klimatkrav i 
offentlig upphandling. 

Svar från Region Gotland: 

Region Gotland stödjer ovanstående förslag att Konkurrensverket får i uppdrag 
att utveckla tillsynen av klimatkrav i offentlig upphandling. I god tid innan sådan 
tillsyn börjar genomföras är det mycket viktigt att det klart och tydligt definieras 
vilka krav som upphandlande parter inom detta tillsynsområde måste uppfylla. 

13.24.10 Programutbildning med klimatfokus för offentliga upphandlare 

Förslag: 

• att Upphandlingsmyndigheten tillhandahåller en programutbildning för 
offentliga upphandlare. I utbildningen ska det ingå delar om klimat, utsläpp 
från offentlig konsumtion och tillvägagångssätt för att minska utsläppen. 

Svar från Region Gotland: 

Region Gotland stödjer ovanstående förslag och tycker det är mycket bra att 
Upphandlingsmyndigheten tillhandahåller en programutbildning med klimatfokus 
för offentliga upphandlare. Gärna både fysiskt och digitalt så att så många som 
möjligt kan delta i utbildningen som bör genomföras regelbundet. 

13.24.11 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

Förslag: 

• att författningsändringar, nedan exempel för lag 2016:1145 (LOU), ska träda i 
kraft den 1 januari 2023. Äldre bestämmelser ska fortfarande gälla för 
upphandlingar som har påbörjats före ikraftträdandet. 

Förslaget gäller för dessa lagar: 

• Förslaget till lag om ändring i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling 

• Förslaget till lag om ändring i lagen (2016:1146) om upphandling inom 
försörjningssektorerna 

• Förslaget till lag om ändring i lagen (2016:1147) om upphandling av 
koncessioner, 



Regionstyrelsen Yttrande 
Region Gotland RS 2022/790 

 

 5 (5) 

 

 

Svar från Region Gotland: 

Region Gotland stödjer ovanstående förslag att författningsändringar görs enligt 
ovanstående skrivningar i nämnda lagar. Datumet för när författningsändringarna 
ska träda i kraft måste ske med en god framförhållning så upphandlande parter 
har tid att justera sina arbetssätt och rutiner. 

 
 
Regionstyrelsen 
    
 
 
 
 
 
Eva Nypelius 
Ordförande Regionstyrelsen 
 

 
Peter Lindvall 
Regiondirektör 
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