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Finansdepartementet 
Järfälla kommuns dnr: Kst 2021/523 
Finansdepartementets dnr: Fi2021/03461 

Yttrande över Finansdepartementets promemoria: En skyldighet att 
beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling 

Järfälla kommun har bjudi ts in att lämna synpunkter på Finansdepartementets 
promemoria En skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig 
upphandling (Ds 2021:31). Syftet med promemorian är en lagskärpning där 
upphandlande myndigheter och enheter blir skyldiga att beakta klimat, mil jö, 
människors hälsa och djuromsorg vid offentlig upphandling. 

Järfälla kommun ställer sig positiv till de föreslagna lagändringarna. För att nå de 
globala Agenda 2030-målen och det nationella målet om noll nettoutsläpp av 
växthusgaser senast 2045 behöver hela samhället bidra, inte minst offentlig sektor. 
Järfälla kommun bedriver ett ambi tiöst klimat- och mil jöarbete och ställer 
hållbarhetskrav i upphandlingar där så är relevant. Kommunen har signerat Viable 
Ci ties klimatkontrakt med målet om en klimatneutral kommun 2030 och flera 
målsättningar inom klimat och mil jö återfinns i den kommunövergripande 
mil jöplanen, som tydligt kopplar till hållbar upphandling. I Järfällas budget för 2022-
2024 ges kommundirektören i uppdrag att revidera kommunens finanspolicy samt ta 
fram en långsiktig finansieringsplan, där ett hållbarhetsperspektiv också kan 
integreras. 

En skyldighet att beakta nämnda samhällsintressen vid offentlig upphandling kan 
bidra till en större efterfrågan av hållbara produkter och tjänster, vilket är posi tivt. 
Det kan även leda till en förankring och utveckling av kommunernas strategiska 
hållbarhetsarbete i inköpsprocessen, eftersom de upphandlade myndigheterna ska ta 
fram riktlinjer för hur samhällsintressena ska beaktas. 

Många mindre kommuner har dock begränsade resurser och kompetens att beakta ett 
hållbarhetsperspektiv vid upphandling. Det är därför viktigt att befintliga 
vägledningar och hållbarhetskri terier hos exempelvis Upphandlingsmyndigheten 
fortsätter att utvecklas och uppdateras så att stöd för kravställningen finns att tillgå. 
Järfälla kommun är posi tiv till de gemensamma nationella uppföl jningar som 
genomförs av Adda och ser gärna att dessa utökas ytterligare för att möjliggöra en 
effektiv, kommungemensam uppföl jning av ställda hållbarhetskrav. 
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