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Vårt uppdrag

Vår organisation och finansieringsmodell

Sveriges landsting och regioner ansvarar för att

För att aktivt bedriva vårt arbete och vårt

alla invånare har tillgång till en god och väl
fungerande hälso- och sjukvård, tandvård och
kollektivtrafik. Det är viktigt för oss att bedriva
offentlig upphandling så att den främjar en
hållbar utveckling. I enlighet med det vill vi verka
för att de varor och tjänster som köps in är
framställda

under

hållbara

och

ansvarsfulla

förhållanden.
I syfte att säkerställa en hållbar upphandling
enades samtliga landsting och regioner 2010 om
en gemensam politiskt förankrad uppförandekod
för
leverantörer.
Uppförandekoden
för
leverantörer utgår från FN:s initiativ Global

åtagande för människor och miljö har vi ett
nationellt nätverk med ansvariga personer vid
respektive landsting och region. Arbetet
finansieras gemensamt då samtliga landsting och
regioner bidrar med en finansiering baserad på
befolkningsunderlaget i respektive landsting och
region. För närvarande 40 öre per invånare. Vårt
gemensamma arbete leds av en styrgrupp bestående av upphandlingschefer och miljöchefer. Det
finns ett nationellt kansli och en expertgrupp som
är fördelade på åtta regioner i Sverige samt
kontaktpersoner i varje landsting och region.

Compact och dess principer för företags sociala
och miljömässiga ansvar. Principerna baseras på
internationella konventioner om de mänskliga
rättigheterna, arbetares rättigheter, miljö och
anti-korruption. Uppförandekoden för leverantörer förmedlar vårt åtagande när det gäller att
respektera de grundläggande ansvarsområdena.
Vårt ansvar sträcker sig bortom den egna
verksamheten och våra närmaste affärsrelationer,
då våra inköp påverkar människor och miljö långt
bortanför våra omedelbara aktiviteter. Därför vill
vi sträva mot att skapa goda samarbeten med
våra leverantörer och andra intressenter för att
kunna adressera ansvarsfrågor i hela leveranskedjan. Genom nationell samordning och goda
externa relationer bidrar vi till en hållbar
utveckling genom offentlig upphandling.

Figur 1: Sveriges landsting och regioners åtta inköpsregioner.
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Året i korthet

Sedan 2010 samarbetar samtliga landsting och regioner med att ställa och följa upp sociala och
miljömässiga krav. Under 2016 har det nationella arbetet fokuserat på avtalsuppföljningar och
verksamhetsutveckling.



Under 2016 har 83 leverantörer följts
upp.



Sju stycken handlingsplaner har lanserats
för våra riskkategorier.



Fyra revisioner hos leverantörers
tillverkningsenheter har genomförts.



Vi
utökade
riskkategorierna

de
med

tidigare
ytterligare

sju
en

kategori – livsmedel.


Den nationella budgeten ökade från 25
öre/landstingsinvånare till 40 öre.



Vi har utvecklat våra processer och
lanserat en vägledning.



Det nationella kansliet förstärktes med



Vägledningen

särskild

kompetens

inom

Under året beslutades att respektive
inköpsregion fick nationellt ansvar för en

vid

informationsseminarier
genomförda
tillsammans med SKL Kommentus och

området

avtalsuppföljning


lanserades

Upphandlingsmyndigheten.


Tillsammans

med

våra

samverkans-

partners SKL Kommentus och Helse-Sör-

utpekad produktkategori där riskerna är

Öst, Norge har vi utbytt information och

särskilt höga.

delat revisionsrapporter.


Tillsammans med Helse-Sör-Öst har vi
genomfört en studieresa till Central
Amerika.
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VERKSAMHETEN UNDER 2016
Vårt uppdrag är att verka för att de varor och
tjänster som köps in är producerade under
hållbara och ansvarsfulla förhållanden. I arbetet
med att uppnå detta har fokus under år 2016
legat på avtalsuppföljning och revisioner av de
sociala kontraktsvillkoren samt att effektivisera de
interna processerna och rutinerna. Nedan följer
en sammanfattning över de aktiviteter som har
genomförts under 2016.

Bild: Ny ansvarsfördelning av våra prioriterade
produktkategorier

I år har vi förtydligat både våra kontraktsvillkor
och vår process för uppföljning. I samband med
INTERN KAPACITETSUTVECKLING

det arbetet har en vägledning för hållbar
upphandling tagits fram. I vägledningen beskrivs

Vårt långsiktiga mål är att arbetet med hållbar
upphandling är väl förankrat och resurssatt på

hur processen går till - från de förväntningar som
finns samlade i vår gemensamma Uppförande-

alla nivåer. Från och med 2016 beslutades att

kod för leverantörer till uppföljning och eventuell

utöka den nationella budgetet från 25 öre/-

revision. I dokumentet har vi samlat information

landstings invånare till 40 öre. Den ökade

som är relevant för såväl leverantörer som för
upphandlare. I samband med framtagandet av

budgeten möjliggjorde att vi kunde förstärka det
nationella kansliet med förstärkt kompetens inom
området avtalsuppföljning.
För att effektivisera arbetet beslutades även att

vägledningen genomfördes, tillsammans med
Upphandlingsmyndigheten och SKL Kommentus,
informationsseminarier på tre orter i Sverige.

respektive inköpsregion fick nationellt ansvar för

Vi har under året även informerat och utbildat

en utpekad produktkategori där riskerna är

politiker, upphandlare och miljöansvariga i Landstinget Kalmar Län, Landstinget i Västernorrland,

särskilt höga. Ansvaret innebär att ta fram en
långsiktig handlingsplan, genomföra avtalsupp-

Landstingsnätverket för miljöchefer, Sörmlands

följningar och revisioner, föra leverantörs- och

läns landsting samt Region Gävleborg. I dessa

branschdialoger och dela resultat och information

möten har vi diskuterat vårt gemensamma arbete
och tillämpningen av de sociala kontrakts-

med övriga landsting och regioner. Beslut
fattades även att utöka våra tidigare sju
prioriterade produktkategorier med området
livsmedel. Nedanstående bild visar vilka
riskområden respektive inköpsregion ansvarar för.

villkoren.
Under året har vi även satsat på kompetensutveckling av expertgruppen och det nationella
kansliet. Fyra medlemmar i expertgruppen har
gått en diplomutbildning om risker i leveranskedjan kring mänskliga rättigheter, arbetares
rättigheter och korruption. Det nationella kansliet
har deltagit i en utbildning i den internationella
standarden SA 8000 och kursen Basic Auditor
Training.
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UPPFÖLJNING OCH KONTROLL

Uppföljning och kontroll av efterlevnaden av de
sociala kontraktsvillkoren är centralt och under
året har 73 uppföljningar påbörjats inom samtliga
av

de

åtta

Slutrapporter

identifierade
från

fyra

riskområdena.
revisioner

har

kommunicerats
och
publicerats.
Revisionsrapporterna går att ladda ner och läsas i
sin helhet på www.hållbarupphandling.se. Nedan
följer en sammanställning över de uppföljningar
och revisioner som respektive inköpsregioner har
genomfört inom de prioriterade riskområdena.

ANSVARIG
REGION

PRODUKT/TJÄNST

SKRIVBORDSUPPFÖLJNINGAR

REGION A

Instrument

4

REGION B

Livsmedel

4

REGION C

ITC

4

REGION D

Förbandsartiklar

11

REGION E

Läkemedel

40

REGION F

Handskar/Operationsartiklar

9

REGION G

Medicinteknik

1

REGION H

Textilier

10

1

REVISION

LAND

2

Sverige

1

Frankrike

1

Bosnien

Bild: Tabell över genomförda skrivbordsuppföljningar och revisioner

Nedan följer en sammanställning över vilka
aktiviteter
som
har
genomförts
av
inköpsregionerna år 2016 inom respektive
riskområde:
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riskerna för avvikelser gentemot vår uppförandekod är hög. Under hösten 2016 har Region B
tagit

fram

en

nationell

handlingsplan

för

livsmedel och påbörjat avtalsuppföljning av fyra
livsmedelsleverantörer. Man har även haft kontakt
med Svensk Handel och påbörjat en dialog med
branschen som kommer att fortlöpa. Vidare har
man fört rundabordssamtal med livsmedelsleverantörer kring missförhållanden vid kycklingINSTRUMENT INKLUSIVE ROSTFRIA SJUKVÅRDSARTIKLAR

produktion i Thailand samt agerat på rapporter
om missförhållanden vid tillverkning av palmolja.

ANSVARIG REGION: A (NORRBOTTEN, VÄSTERBOTTEN,
JÄMTLAND, VÄSTERNORRLAND)

Ett nära samarbete med SKL Kommentus pågår

Instrument är ett av landstingens och regionernas

har genomförts.

där uppföljningar av två stora livsmedelsgrossister

prioriterade riskområden. En stor del av våra
enklare kirurgiska instrument framställs i länder
där riskerna för brott mot arbetares rättigheter är
hög och där barnarbete förekommer. Regionen
har tagit fram en nationell handlingsplan och har
påbörjat processen med att ta fram en riskanalys
för att identifiera risker för avvikelser mot de
sociala- och miljömässiga villkoren. En uppföljning av fyra leverantörer har påbörjats i
december 2016 och kommer att fortsätta 2017
med intervjuer och revisioner.
IT & KOMMUNIKATION
ANSVARIG REGION: C (STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING)

IT och Kommunikation är ytterligare ett av
landstingens

och

regionernas

prioriterade

riskområden. En stor del av våra IT-produkter
framställs i Kina och Malaysia där vi vet att risker
för brott mot arbetares rättigheter och mänskliga
rättigheter är höga. Därtill återfinns mineraler,
vars utvinning stödjer och finansierar konflikter, så
kallade

LIVSMEDEL
ANSVARIG REGION: B
DALARNA, GÄVLEBORG)

(UPPSALA,

VÄSTMANLAND,

konfliktmineraler,

vid

tillverkning

av

elektronik.
Under året har uppföljningen av 4 IT-leverantörer

2016 ett nytt riskområde för landstingen och

påbörjats och åtgärdskrav har ställts på samtliga. I
november deltog Stockholms läns landsting vid

regionernas nationella arbete. Det serveras över
70 000 måltider per dag på våra sjukhus och kost

underleverantörer besöktes. Vidare deltog man

Livsmedel och tillhörande tjänster är från om med

är en viktig del för våra patienters tillfrisknande.
Vissa livsmedlen odlas eller föds upp i länder där

en leverantörsresa i Kina anordnat av Dell där två
vid två konferenser/workshops anordnade av
Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC). På
dessa presenterade landstinget det nationella
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samarbetet

och

uppföljningsarbetet

som

produktområdet. Framtagandet av en riskanalys

genomförts

gentemot

samt

där de sociala och miljömässiga riskerna för

deltog i en paneldebatt om hållbarhetskrav i

produktområdet har initierats och resultatet ska

offentlig upphandling och framtida förväntningar

implementeras i handlingsplanen under början av

på IT-branschen. I december deltog landstinget

2017.

även på ett symposium om mänskliga rättigheter

leverantörerna på Varuförsörjningens förbands-

i leveranskedjan i anslutning till Electronics
Watch’s årsmöte i London och berättade om

avtal gjordes under våren och arbetet med
upphandling av en revisor för kommande avtals-

Stockholms läns landstings arbete med IT-

uppföljning under 2017 påbörjades.

IT-leverantörer

En

skrivbordsuppföljning

av

en

av

leverantörer samt det nationella samarbetet.
Stockholms läns landsting har tagit fram en
handlingsplan för IT som förordats av
styrgruppen och som ska beslutas i början av
2017. Stockholms läns landsting har också gått
med i organisationen Electronics Watch samt fört
diskussioner med branschorganisationen EICC.
I december 2016 hölls en hearing med ITbranschen

avseende

sociala

kriterier

och

kontraktsvillkor inför framtida upphandlingar.
Stockholms läns landsting har förstärkt arbetet
med uppförandekoden genom anställningen av
Anna Hagvall som jobbar heltid med frågorna
sedan den 1 oktober 2016.

FÖRBAND OCH ÖVRIGA SÅRVÅRDSPRODUKTER
ANSVARIG REGION: D (GOTLAND, ÖREBRO, SÖRMLAND,
VÄRMLAND SAMT VARUFÖRSÖRJNINGEN)

Förband och övriga sårvårdsprodukter är ett brett
riskområde med olika leveranskedjor och olika
typer av risker. Region D och Varuförsörjningen
har tagit fram en nationell handlingsplan för

LÄKEMEDEL
ANSVARIG REGION E (VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN)

Läkemedelsanvändningen i världen har nästan
fördubblats på 10 år och förekomsten av
läkemedelsubstanser i både vatten och miljö
ökar. Vi ser även en oroväckande ökning av
bakterier som är motståndskraftiga mot de flesta
antibiotikasorterna vilket leder till, förutom det
mänskliga lidandet, en ökad belastning för
sjukvården.
Under hösten lanserades landstingens och
regionernas
nationella
handlingsplan
för
läkemedel med fokus på uppföljning av
antibiotika. Avtalsuppföljning av 24 stycken
läkemedelsbolag har påbörjats och målsättningen
är att under första halvan av 2017 genomföra påplats revisioner. Inkomna svar samt en modell för
riskbedömning ligger till grund för vilka bolag
som kommer att revideras. Man har startat dialog
med samtliga branschorganisationer inom
läkemedelsområdet, i syfte att höja förståelsen för
och kunskapen hos branschen, för att de tydligt
ska veta vilka krav vi ställer och hur vi kommer att
följa upp ställda krav. Ett samarbete med
akademin, framförallt kring antibiotika och
antibiotikaresistens, har också påbörjats.
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Medicinteknisk utrustning omfattar ett brett
område

av

produkter

och

tillhörande

förbrukningsmaterial inom operation, anestesi
och intensivvård, bild och funktion samt terapi
och diagnostik. Handlingsplan för medicinteknik
kommer att lanseras efter det att de sociala- och
miljömässiga riskerna har identifierats. Planeringen av avtalsuppföljningen är påbörjad och
kommer att fortsätta under 2017.
HANDSKAR OCH OPERATIONSARTIKLAR
ANSVARIG
REGION:
ÖSTERGÖTLAND)

F

(JÖNKÖPING,

KALMAR,

Operationsartiklar och handskar förbrukas i stora
volymer inom landsting och regioner. Produktion
av

dessa

artiklar

leveranskedjor

med

inkluderar
olika

typer

ett

flertal

av

risker.

Framställning av exempelvis operationshandskar
och

framförallt

undersökningshandskar

med

produktion i Asien är förknippad med risker vad
gäller brister i arbetsförhållanden. Region F har
tagit fram en nationell riskhandlingsplan för
produktområdet samt initierat en riskanalys. De
genomförde i november en workshop, där
arbetet med riskanalyser, handlingsplaner och
kommande utskick av frågor till handskleverantörerna om uppfyllandet av etiska och sociala
kontraktsvillkor diskuterades. Regionen har även
påbörjat

avtalsuppföljning

Arbetet samordnas med

av

handskavtal.

Västra Götalands-

regionen och region Örebro.

TEXTILIER
ANSVARIG REGION: H (REGION SKÅNE)

Vid framställning av textilier som används inom
hälso- och sjukvården finns risk att människors
och arbetares rättigheter åsidosätts, inte minst vid
bomullsodlingarna. Dåliga anställningsvillkor,
barnarbete, slavliknande arbetsförhållande och
sjukdom på grund av kemikaliehantering förekommer också. Under 2016 genomförde Region
Skåne en avtalsuppföljning kring sociala och
miljömässiga krav inom sjukvårstextilier. En skrivbordsrevision genomfördes på tio leverantörer
varav en av avtalsleverantörerna visade på brister
gällande processer och rutiner. Region Skåne
valde då att gå vidare och gjorde en revision på
plats hos en underleverantör i Bosnien där
sömnad och tillskärning sker. Sju avvikelser
identifierades men var av mindre omfattning,
som exempelvis omärkta kemikalier. Avvikelserna

MEDICINTEKNIK
ANSVARIG REGION: G (BLEKINGE, KRONOBERG, HALLAND)

har åtgärdats. Revisionen var ett framsteg i att
öka
kunskapen
om
efterlevnaden
av
uppförandekoden i leveranskedjan.
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leverantörer

som

besöktes

var

3M,

Johnson&Johnson och Medtronics.

STRATEGISKA SAMARBETEN
För att öka vår påverkansmöjlighet samt driva
utvecklingen mot en hållbar utveckling samverkar
vi med organisationer såväl nationellt som
internationellt. Under året har arbetet med våra
strategiska samarbetspartners Helse Sør-Øst samt
SKL Kommentus fortsatt och fördjupats. Vi har
planerat och delat information om uppföljningar
och revisioner. Vi har även agerat gemensamt i
samband med uppföljning av bland annat
livsmedelsleverantörer och handskleverantörer.
Tillsammans med SKL Kommentus har vi efter
rapporter om brott mot arbetes rättigheter i
Thailand
genomfört
två
revisioner
hos
livsmedelsleverantörer

och

haft

rundabords-

samtal med våra avtalsleverantörer.

Sør-Øst

&

Sykehuspartner,

Vårt långsiktiga mål är att våra leverantörer tar
ansvar för risker och möjligheter i sina
leveranskedjor och därmed bidra till en hållbar
utveckling. Under 2016 har vi arbetat med att
förtydliga och uppdatera våra sociala krav och
processer och rutiner för uppföljning och i det
arbetet

har

vi

haft

dialog

med

samtliga

branschorganisationer inom våra prioriterade
riskområden.
Den rapport som skrevs inom ramen för vårt
deltagande i Swedish International Water Institute
och deras klustergrupp Vatten och läkemedel har

Vi deltog även vid en studieresa, anordnad av
Helse

SAMVERKAN OCH KAPACITETSBYGGANDE

till

Centralamerika. Syftet med resan var att besöka
leverantörer för att undersöka på vilket sätt de
arbetar med socialt ansvar. Under många år har
Asien varit fokus för granskning när det kommer
till socialt och miljömässigt ansvar i produktion,
men det är viktigt att vi inte därigenom förbiser
andra geografiska områden där tillverkning sker. I
Mexiko och Dominikanska republiken sker bland
annat produktion av suturer, operationstextilier,
staplers och andra operationsartiklar som
levereras till Sveriges landsting och regioner. De

överlämnats

till

Upphandlingsmyndigheten.

I

rapporten kartlades nuvarande metoder för kravställande och uppföljning och tillsammans med
industrin,

apoteken

och

upphandlings-

myndigheten utvecklades rekommendationer för
hur vi kan minska utsläpp av läkemedel i miljön.
Vi har även medverkat i styrgruppen för
Naturvårdsverkets

projekt

läkemedel

och

upphandling inom Östersjöstrategin och rapporten lanserades under hösten.
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därigenom vara en av SPHS röster utåt för att
lyfta och sprida goda exempel från landstingens
och regionernas arbete med hållbar upphandling.
SPHS, Sustainable Procurement Health Sector
(UNDP), är en organisation som drivs av flertalet
FN-organisationer, som syftar till att introducera
och implementera hållbar upphandling inom
hälsosektorn globalt. 1 2 3

KOMMUNIKATION
Vårt långsiktiga mål är att våra intressenter ska
känna till och se positivt på det nationella arbete
som bedrivs. Därför var det uppmuntrande att tre
externa rapporter publicerades under året där
vårt arbete lyfts fram. British Medical Association
publicerade en rapport där Region Jönköpings
läns arbete med att förhindra tvångsarbete i
Malaysia

lyftes

fram.

Electronics

Watch

publicerade en rapport om Stockholms läns
landsting arbete för att förbättra arbetsförhållanden inom it-industrin. Den tredje rapporten
publicerades av Swedwatch där landstingens
gemensamma samarbete lyfts fram som ett gott
exempel på hur man kan arbeta med sociala krav
i offentlig upphandling.
Under året har vi även arbetat med att vår
informationen ska bli mer transparent och lättillgänglig för såväl leverantörer som för upphandlare och vi lägger ut mer av vår information via
vår webbsida (www.hållbarupphandling.se). Den
uppdaterade webbsidan lanserades i oktober och
vid

samma

tillfälle

lanserade

vi

Hållbar

Upphandlings-bloggen där vi löpande presenterar nyheter.
Vi har även medverkat i externa sammanhang
och under 2016 har representanter från vårt
nationella arbete deltagit i flera seminarier. Bland
annat

under

Almedalsveckan,

på

Uppsala

universitetet och i FN. Vårt nationella samarbete
blev utsett till en av ”SPHS Global Leader”, för att

1

Electronics Watch (2016) Public Procurement and Human
Rights Due Diligence to Achieve Respect for Labour Rights
Standards in Electronics Factories: A Case Study of the
Swedish County Councils and the Dell Computer
Corporation1
2
Brittish Medical Association (2016) In good hands – tackling
labour rights concerns in the manufacture of medical gloves.
3
SwedWatch (2016) Agents for Change - How public
procurers can influence labour conditions in global supply
chains. Case studies from Brazil, Pakistan and Thailand.
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EKONOMI
Vi har en ekonomi i balans och budgeterade medel för ej genomförda revisioner har förts över till 2017. Då
den nya ansvarsfördelningen implementerades efter sommaren hann alla revisioner inte genomföras under
2016.
Intäkter

IB

322 000 kr

Stockholm

556 040 kr

Västra Götaland

431 718 kr

Skåne

358 106 kr

Uppsala

99 166 kr

Södermanlands

79 439 kr

Östergötlands

124 784 kr

Jönköpings

97 393 kr

Kronobergs

53 582 kr

Kalmar

66 549 kr

Blekinge

43 750 kr

Hallands

88 139 kr

Värmlands

77 253 kr

Örebro

81 483 kr

Västmanlands

73 997 kr

Dalarnas

78 687 kr

Gävleborgs

78 907 kr

Västernorrlands

68 291 kr

Jämtlands

35 664 kr

Västerbottens

73 745 kr

Gotland

16 068 kr

Norrbottens

69 925 kr

Summa

Kostnader
Uppföljning och kontroll
Samverkan/kapacitetsbyggande
Intern kapacitetsutveckling
Kommunikation

3 252 686 kr
263 005 kr
79 462 kr
344 900 kr
23 165 kr

Lön

1 368 000 kr

OH

111 554 kr

UB (ej genomförda revisioner)
Summa

1 062 600 kr
3 252 686 kr
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