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1. Statusuppdateringar Årliga sammanställningar

2. Fördjupning och tydlighet Olika strategier

3. Vassare upphandling Kommunalt Klimatledarprogram

4. Regionalt genomförande Handlingsplaner med det 
regionala näringslivet

5. Fler gröna industriprojekt 5 nya ”HYBRIT-värdekedjor”

6. Visa möjlighetsberättelsen Spridning tillsammans med 
UD och Business Sweden 

Fossilfritt Sveriges fokus: Genomförande!



Klimatledarprogram för offentlig upphandling

• Offentlig upphandling som ett verktyg för att gå före och 
skapa marknader för klimatsmarta produkter och tjänster.

• Använda upphandling mer strategisk i klimatomställningen.

• Deltagande kommuner: ➢ Helsingborg

➢ Umeå

➢ Uppsala

➢ Växjö

➢ Örebro

➢ Östersund



• Kunskapsöverföring av arbetsmetoder. 

• Utveckla dialogerna med och stärka det 
lokala näringsliviet.

• Utveckla mer samordnade krav.

• Identifiera och hjälpa till att undanröja
eventuella hinder. 

Klimatledarprogrammet



Kunskapsöverföring

• Självanalys och kartläggning av 

upphandlingens roll i 

organisationen.
− Placering 

− Resurser och kompetens

− Trappstegsmodellen

− Uppföljning

• Handlingsplan för hur det 

fortsatta arbetet ska bedrivas i 

respektive kommun. 



Nästa steg: 

Branschdialoger och mer 

samordnade krav

• Varje kommun väljer ut sitt profilområde – använda 

upphandling som ett sätt att få större utväxling på det 

arbetet som redan pågår. 

• Utöka dialogen och kunskapsutbytet med det lokala 

näringslivet.

• Bjud in och samarbeta både med andra offentliga och 

privata beställare

• Exponering och kommunikation.

• Testa nya lösningar och röj ny mark.  


