Bilaga 4: Vägledningar, resurser och
stöd för en hållbar upphandling
Fairtrade Sverige har en vägledning till upphand-

Upphandlingsmyndigheten har ett stort antal

lande myndigheter vid inköp av livsmedel och

verktyg och det sker en kontinuerlig utveckling

textilier från högriskländer.

av olika verktyg.

Svenska institutet för standarder (SIS) har
vägledningen ISO-standard 20400:2017 för
hållbar upphandling. Den innehåller en utförlig
beskrivning av arbetet med hållbar upphandling

•

Hållbar upphandling

•

Inköpsprocessen steg för steg

•

I myndighetens kriterietjänst finns

Sveriges Regioners samarbete Hållbar upp-

hållbarhetskriterier för inköp med fokus

och tar upp många av de utmaningar som finns i

på miljömässig och social hållbarhet. Till

processen.

exempel finns hållbarhetskriterier för socialt
ansvarsfull odling och rättvis handel – kaffe,

EU-kommissionens uppdaterade (maj 2021)

te och kakao, och Arbetsrättsliga villkor

handledning för socialt ansvarsfull upphandling

enligt ILO:s kärnkonventioner samt Hållbara

ger exempel på hur man kan använda sociala

leveranskedjor. Det sker en kontinuerlig

tilldelningskriterier. Handledningen betonar

uppdatering och utökning av myndighetens

vikten av att kontrollera anbudsgivarnas påstå-

hållbarhetskriterier för olika produkter och

enden och nämner certifieringar från Fairtrade

tjänster.

International som ett verktyg.
•

handling har flera värdefulla styrdokument och
verktyg. Här sammanställer de riskområden för
verksamheter som regioner upphandlar.Sveriges
Regioner har också en gemensam uppförandekod
för leverantörer.
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har gott
om stöd för offentlig upphandling, hållbar upphandling samt en checklista inför upphandling.
SKR:s inköpscentral – Adda – tillhandahåller
Hållbarhetskollen för de kommuner, regioner

samt kommunala och regionala bolag. Adda har

Myndigheten har även tips och en checklista

flera hållbarhetsmallar för att analysera risker,

för den som behöver ta fram egna miljökrav

bland annat checklista hållbarhet, landriskanalys

eller sociala krav

och riskanalys hållbara leveranskedjor. I Addas
mall för att göra en Agenda 2030-analys finns

•

Stöd för att genomföra en riskanalys

•

Verktyg och metoder för barns bästa (även

bedömning som underlättar arbetet med att

länkar till UNICEF och Rädda Barnen)

kartlägga och prioritera de allvarligaste riskerna.
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även ett verktyg för att göra en allvarlighets-

