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Remissvar angående En skyldighet att beakta vissa 

samhällsintressen vid offentlig upphandling 
Svensk Kollektivtrafik är bransch- och intresseorganisation för de regionala 

kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolagen i Sverige. Normalår görs mer än 1,7 miljarder 

resor i våra medlemmars trafik, vilket motsvarar 99 % av landets busstrafik och 90 % av landets 

persontågstrafik. Kollektivtrafiken har kommit mycket långt i arbetet mot fossilfrihet. Den 

upphandlade busstrafiken drivs i dag till över 92 procent av förnybara drivmedel eller el. Spårvagns- 

och tunnelbanetrafiken drivs helt med el och tågtrafiken drivs nästan helt med el. 

Sammanfattning 
I denna promemoria föreslås en skyldighet för upphandlande myndigheter och enheter att beakta 

klimatet vid offentlig upphandling. Myndigheterna och enheterna ska även beakta miljön, 

människors hälsa, djuromsorg samt sociala och arbetsrättsliga aspekter när det är relevant med 

hänsyn till upphandlingens syfte. Vidare föreslås att upphandlande myndigheter och enheter ska 

besluta om riktlinjer för hur nämnda intressen ska beaktas. 

Lagändringarna föreslås träda ikraft den 1 juli 2022. 

Promemorians förslag 
• Den nuvarande bör-regeln i lagen om offentlig upphandling, lagen om upphandling inom 

försörjningssektorerna och lagen om upphandling av koncessioner – enligt vilken en upp-

handlande myndighet eller enhet bör beakta miljöhänsyn samt sociala och arbetsrättsliga 

hänsyn om upphandlingens art motiverar detta – ska ersättas med en skyldighet att beakta 

nämnda samhällsintressen när det är relevant med hänsyn till upphandlingens syfte. 

• Skyldigheten att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling enligt lagen om 

offentlig upphandling, lagen om upphandling inom försörjningssektorerna och lagen om 

upphandling av koncessioner ska även omfatta människors hälsa och djuromsorg när det är 

relevant med hänsyn till upphandlingens syfte. 
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• En upphandlande myndighet eller enhet ska alltid beakta klimatet vid offentlig upphandling 

enligt lagen om offentlig upphandling, lagen om upphandling inom försörjningssektorerna 

och lagen om upphandling av koncessioner. 

• Upphandlande myndigheter och enheter ska besluta om riktlinjer om hur klimatet, miljön, 

människors hälsa, djuromsorg samt sociala och arbetsrättsliga aspekter ska beaktas. 

• Den föreslagna regleringen om att vissa samhällsintressen ska beaktas vid upphandling ska, 

med undantag för direktupphandlingar, även tillämpas på det icke-direktivstyrda området 

och vid upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster. 

De upphandlande myndigheterna och enheterna åläggs en skyldighet att besluta om riktlinjer för hur 

klimatet, miljön, människors hälsa, djuromsorg samt sociala och arbetsrättsliga aspekter ska beaktas. 

Det framhålls att det är riktlinjer och inte bindande föreskrifter som ska tas fram. En upphandlande 

myndighet eller enhet förväntas visserligen följa de riktlinjer den har beslutat om, men riktlinjerna är 

inte rättsligt bindande för vare sig den upphandlande myndigheten eller enheten eller för de 

leverantörer eller andra aktörer som indirekt kan komma att beröras av dessa. 

Svensk Kollektivtrafiks yttrande 
Vi anser att det är positivt att vissa samhällsintressen såsom dem som nämns i denna promemoria, 

föreslås få ytterligare tyngd vid offentlig upphandling. Redan idag är särskilt miljö- och 

klimatbeaktande i fokus när kollektivtrafik och därtill relaterad verksamhet upphandlas.  

Vi vill dock understryka att det är viktigt att det framgår att riktlinjerna som behöver tas fram inte ska 

vara allt för administrativt betungande och inte heller behöva tas fram för aspekter som inte är 

relevanta för den upphandlande enheten. 

Vi ställer oss därför bakom promemorians förslag.  
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