
”Han är äldre än dig” 

 

Ur Metro: 
”Utrikesfödda akademiker får lättare jobb, visar ny statistik. 
Ibrar Changezi är ett exempel. Han har lämnat taxijobbet för ett ingenjörsjobb 
på Volvo. 
- Språket är det viktigaste, säger han.” 

 

 

 

 

 

 

Exempel 



2. Preludium till 
fallbeskrivning 



Exempel från städupphandling 

Pris (40 %) 
 
Kvalitet (60 %): 
•Kvalitet 1 (40 %): Uppdragets organisation och 
utförande 

•Kvalitet 2 (20 %): Kvalitetssäkring, egenkontroll, samt 
nyckelhantering 

• En redogörelse för leverantörens rutiner för egenkontroll 
och kvalitetssäkring. Beskriv hur företaget arbetar med 
detta. 

• Beskrivning av rutin för hantering av nycklar och låskort. 
• Beskrivning av utbildning enligt… 

 

 



Poängskala 

• 5 poäng mycket bra/god, utomordentligt erbjudande. 

• 4 poäng god/bra, fullgör våra behov, ger mervärde 

• 3 poäng acceptabel, godkänd funktion, ger visst mervärde. 

• 2 poäng acceptabel, godkänd funktion, ger dock inget mervärde 

• 1 poäng mindre bra/god, vissa bedömda kvalitets-/funktionsbrister. 

 

”Observera att om begärd funktion inte kan erbjudas och bedöms vara av 
väsentlig betydelse för Beställaren, kan anbudet komma att förkastas.” 





Grundtext 

Hantering av nycklar och kort 

• Nycklar och kort kvitteras ut från kund. Dessa registreras i vårt kundsystem 

• Extranycklar förvaras på kontor i låst kassaskåp 

• All märkning spårbar till kund tas bort 

• Nycklar förses med märkbricka och en vajer för att fästas i personalens 

arbetskläder 

• Kundsystemet genererar ett kvitto som städare får underteckna 

• Kort förses med korthållare och fästanordning i kläder. 



3. Textanalys vid 
anbudsarbete - metodöversikt 



Kontext 

• Beskrivningens värde vid utvärderingen 

• Vad ska läsaren göra med texten 

• Vad kan vi anta att läsaren redan vet 

• Verksamhet / kulturell kontext / aktuell diskurs / språkkoder 

• Målgrupp och deltagare i kommunikationen 

• Kommunikationssätt 

• Text och designrestriktioner 

• Intertextuella relationer 



Kontext, forts 

 

FFU 

•  Mervärdesindikationer? 

•  Nyckelbegrepp vi bör eller måste plocka upp? 

•  Sökta trovärdighetsmarkörer? 

 

Konkurrenters position och erbjudanden 



Struktur 

 

Form – textens struktur 

 

• Ordval 

• Satsbyggnad 

• Textbindning 

• Komposition 

 

Innehåll – textens idéer 

 

Relation till läsaren – interpersonell struktur 

 



Stil 

•Helhetsbild 
•Retorisk effektivitet 

 

Några stilaxlar: 
 
Saklig  Osaklig 
Ödmjuk  Skrytsam 
Trovärdig  Påhittad 
Informell  Formell 
Fackspråklig  Lekmanna- 
Högtidlig  Avslappnad 
Utsmyckad  Stram 
Konkret  Abstrakt 
Påstående  Undersökande 



4. Textanalys –  

                fallbeskrivning 



Grundtext 

Hantering av nycklar och kort 

• Nycklar och kort kvitteras ut från kund. Dessa registreras i vårt kundsystem 

• Extranycklar förvaras på kontor i låst kassaskåp 

• All märkning spårbar till kund tas bort 

• Nycklar förses med märkbricka och en vajer för att fästas i personalens 

arbetskläder 

• Kundsystemet genererar ett kvitto som städare får underteckna 

• Kort förses med korthållare och fästanordning i kläder. 



Analys av kontexten 

• Textens primära uppgift är att för mottagaren beskriva ett erbjudande som 
mottagaren ska poängsätta. Mervärdesindikationer saknas i FFU. 

• Byråkratläsning 

• Texten läses av en mottagare som är okänd för sändaren på individnivå, men 
som förutsätts vara införstådd med området och dess fackterminologi. 

• Mottagaren/läsaren kan vara färgad av upplevda brister i kvaliteten hos av 
EXAB tidigare levererade tjänster.  

• Texten ska levereras i wordmall (myndighetens) utan begränsningar i antal 
tecken och med möjlighet till egen formatering. Bilder/figurer kan användas. 
Hänvisningar till andra dokument i anbudet är möjliga 

• Textens värde… 

 

 



Vad är texten värd? 

A B

Pris 2 000 000           2 000 000          

Lägsta pris 2 000 000           2 000 000          

Relativvärde 100,0% 100,0%

Vikt 0,4 0,4

Maxpoäng 5 5

Uppnådd prispoäng 2,00 2,00

Kvalitet 1 - Uppdraget

Vikt 0,4 0,4

Bedömning 1-5 5 5

Poäng 2,00 2,00

Kvalitet 2 - Kvalsäkr & eg.kontr.

Vikt 0,2 0,2

Bedömning 1-5 5 5

Poäng 1,00 1,00

Slutsumma 5,0000 5,0000

Anbud



Vad är texten värd? 

A B

Pris 2 000 000           2 000 000          

Lägsta pris 2 000 000           2 000 000          

Relativvärde 100,0% 100,0%

Vikt 0,4 0,4

Maxpoäng 5 5

Uppnådd prispoäng 2,00 2,00

Kvalitet 1 - Uppdraget

Vikt 0,4 0,4

Bedömning 1-5 5 5

Poäng 2,00 2,00

Kvalitet 2 - Kvalsäkr & eg.kontr.

Vikt 0,2 0,2

Bedömning 1-5 5 4

Poäng 1,00 0,80

Slutsumma 5,0000 4,8000

Anbud



Vad är texten värd? 

A B

Pris 2 000 000           1 800 000          

Lägsta pris 1 800 000           1 800 000          

Relativvärde 90,0% 100,0%

Vikt 0,4 0,4

Maxpoäng 5 5

Uppnådd prispoäng 1,80 2,00

Kvalitet 1 - Uppdraget

Vikt 0,4 0,4

Bedömning 1-5 5 5

Poäng 2,00 2,00

Kvalitet 2 - Kvalsäkr & eg.kontr.

Vikt 0,2 0,2

Bedömning 1-5 5 4

Poäng 1,00 0,80

Slutsumma 4,8000 4,8000

Anbud

PRIS? 



Tillbaka till grundtexten 

Hantering av nycklar och kort 

• Nycklar och kort kvitteras ut från kund. Dessa registreras i vårt kundsystem 

• Extranycklar förvaras på kontor i låst kassaskåp 

• All märkning spårbar till kund tas bort 

• Nycklar förses med märkbricka och en vajer för att fästas i personalens 

arbetskläder 

• Kundsystemet genererar ett kvitto som städare får underteckna 

• Kort förses med korthållare och fästanordning i kläder. 



Analys av strukturen 

 Inga svåra ord 

 Punktlista – dock oklar disposition 

 Innehåller påståenden, men inga bevis 

 Inga värdeladdade ord 

 Inga figurer eller bilder 

 Passivformer 

 Ganska opersonlig relation till läsaren (”kvitteras ut från kund”, 
”kundsystemet genererar en kvittens…”) 

 Makroproposition = ”Vi kan den praktiska hanteringen” 

 



Analys av stilen 

 Enkel - rak 

 Ganska konkret med sitt praktiska/fysiska 
perspektiv 

 Trovärdig (känns inte påhittad, dock inga bevis) 

 Torftig, lite fantasilös? 



Idéer för förbättring av grundtexten 

o Brodera texten något men undvik överdrifter 

o Stilbyte: från punktlista till text; från fragmentarisk till helhetssyn; mer 
berättande 

o Komplettera med innehåll från en högre systemnivå 

o Öka fokus på kundens bakomliggande behov och till eventuell ökad 
samverkan med kund 

o Från fysiska föremål till varför och med vilka resultat 

o Utveckla utvalda påståenden till högre bevisnivå 

o Skapa en disposition, här lämpligen en kombination av systemnivå 
(uppifrån och ner) och kronologi 

o Använd ev. någon eller några figurer el. bilder 



Text efter bearbetning 

Hantering av nycklar och kort 
 
Inledning 

Utbildning 
Vid avtalets start 
Vid tjänstens utförande 
Övrigt 

Kommentarer till vårt sätt att hantera nycklar och kort 

 

Disposition: 



Text efter bearbetning 

Hantering av nycklar och kort 
Inledning 
Inom ramen för vårt ledningssystem för kvalitet och miljö har vi dokumenterade 

rutiner som säkerställer att: 

• vi får tillträde till våra städobjekt vid rätt tidpunkt så att tjänsten kan utföras 

enligt beställning 

• nycklar hanteras korrekt, d.v.s. hanteras endast av behöriga, inte tappas bort, 

samt att 

• vi ger förebyggande information till medarbetarna för att vi inte ska orsaka 

säkerhetsbrister, felaktiga larm eller utryckningar i samband med våra tjänster 

Rutinerna omfattar: 



Text efter bearbetning 

A. Utbildning om kunders säkerhetsbehov och lösningar 

Redan vid anställning och introduktionsutbildning utbildar vi nya medarbetare 

om vikten av våra kunders skalskydd och att kunden ska känna [sig trygg i] att 

vi hanterar deras tillträdesskydd på ett [förtroendeingivande] säkert sätt. 

Utbildningen behandlar risker vid felaktig hantering av nycklar, passerkort, 

larminstruktioner och larmkoder. Vi utbildar våra medarbetare att omedelbart 

rapportera in eventuella iakttagelser om brister i kundens skalskydd, t.ex. i 

passersystem, dörrar och fönster. 

 

[ev se bilaga 1 – introduktionsutbildning] 

 



Text efter bearbetning 

A. Utbildning om kunders säkerhetsbehov och lösningar 

Redan vid anställning och introduktionsutbildning utbildar vi nya medarbetare 

om vikten av våra kunders skalskydd och att kunden ska känna [sig trygg i] att 

vi hanterar deras tillträdesskydd på ett [förtroendeingivande] säkert sätt.  

 

Utbildningen behandlar risker vid felaktig hantering av nycklar, passerkort, 

larminstruktioner och larmkoder. 

 

Vi utbildar även våra medarbetare att omedelbart rapportera in eventuella 

iakttagelser om brister i kundens skalskydd, t.ex. i passersystem, dörrar och 

fönster. 

 

Hur påverkas texten av annan styckeindelning?  



Text efter bearbetning 

B. Vid avtalets start 

1. Tillsammans med kunden 

 gör vi en behovsanalys av vilka nycklar, kort, larminstruktioner och larmkoder vi 

behöver och i förekommande fall hur många 

 går vi igenom hur vi säkerställer kommunikation vid ändrade rutiner, koder, mm 

hos kunden för att undvika stopp i vår tjänst 

2. Nycklar, kort, larminstruktioner och larmkoder kvitteras ut från kund. Dessa 

registreras sedan i vårt kundsystem. 

3. Extranycklar/-kort förvaras på kontor i låst kassaskåp. 

4. All identifierbar märkning som refererar till kund tas bort. 

5. Nycklar förses med numrerad polisbricka och en vajer med beprövad 

fästanordning för att fästas säkert i personalens arbetskläder. [se bild 1] 

6. Kort förses med hållare och fästanordning i kläder. (se bild 2] 

 



Text efter bearbetning 

C. Vid tjänstens utförande 

6. Kundsystemet genererar en kvittens som städare får underteckna. 

Anvisningar lämnas ut till städaren om hanterings- och 

förvaringsbestämmelser. Städaren får också en objektsspecifik 

genomgång av larminstruktioner och återställande av larmkoder efter 

utlösande av larm. [se exempel…] 

7. Förlust av nyckel/kort/koder rapporteras omedelbart för kommunikation 

med kund för att möjliggöra konsekvensanalys och beslut om åtgärder. 

D. Övrigt 

8. Vid avtalets upphörande sparas nyckelkvittenser, mm i minst 2 år, för 

eventuella utredningsbehov. 

9. Vi har nyckelförsäkring. 

 

 



Text för bearbetning 

Kommentar till vårt sätt att hantera nycklar och kort 

Det ovan beskrivna arbetssättet är fullt implementerat sedan 2011 och vi har 

noterat att antalet negativa händelser orsakade av brister i hantering av 

nycklar,, kort och koder har reducerats till nära noll. De fåtal händelser som 

rapporterats in under 2013 (7 st) har uteslutande handlat om att medarbetare 

glömt nyckel (4 händelser) eller att kund ändrat kod eller regler för tillträde utan 

att meddela oss (3 händelser). 



 
1. Behovsanalys inför avtalsstart 

2. Rutin för kommunikation vid ändrade koder mm 

3. Säkerhetsmedvetande + utbildning 

4. Rapportering av upptäckta brister i skalskydd 

5. Instruktioner om vad man gör vid utlöst larm 

6. Omedelbar rapport vid förlust för konsekvensanalys och beslut om 
åtgärder 

7. Sparad information om vem som haft tillgång till nycklar mm. 

i förhållande till ursprunglig 
beskrivning/FFU gav inga 
ledtrådar 

Tänkbara mervärden 



Tack för uppmärksamheten! 
 
 
 
 



5. Avslutning 



Matematik  eller semantik? 

• Krav: “leverantören skall ange vilka resurser som…” 

 

• Anbud A: “…kommer att utföras med 3 st x-resurser”  

• Anbud B: “vi planerar att genomföra uppdraget med 4 st x-resurser” 

 

• “rören skall vara rostfria” 

• “skall vara av rostfritt stål” 

• “skall erbjudas i minst 4 st färger eller mönster utöver grundfärger” 

• “rabattsats på officiell bruttoprislista skall anges” 

• “tjänsten skall utföras av behöriga x-konsulter eller y-konsulter” 



Praktiska tips när du arbetar med  
nya ”kriterietexter” 

1. Räkna ut beskrivningens värde 

2. Förstå på djupet vad det är du behöver beskriva 

3. Bestäm och lista planerat innehåll 

a. Själva erbjudandet och konkreta åtaganden 

b. Lista vad som ska finnas med i beskrivningen. Bestäm eventuella 
avgränsningar 

4. Skapa dispositionen (Tänk rubriker/fördjupningar) 

5. Klä tankarna i ord 

6. Granska med olika glasögon och omarbeta 

 

 

 



Tack för uppmärksamheten! 
 
 
 
 



Lässtrategier 

•Kreatören (mervärden?) 
•Juristen (risker?) 
•Fackmannen (klarar vi det här?) 
•Affärsmannen (vad händer sen?) 
•Djävulens advokat 

 

 Detektiven 

 Spågumman 

 Reportern 

 Konstnären 

 Cowboy 

 

Se gärna vidare 
skolverkets hemsida! 



Utvecklingsram för textproduktionen 

• Kontext 

• Form 

• Innehåll 

• Stil 

 

• Retorisk kraft 

Kundens behov 
och krav 

Vad vi kan och 
vill erbjuda 

Beskrivet erbjudande 



Tack för uppmärksamheten! 
 
 
 
 



Christian Wollin, VD Tenders Consulting AB 

 

Tfn: +46 70 512 05 23 

E-mail: christian.wollin@tendersconsulting.se  
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MKB:s Sociala investeringar 

Upphandlingar med sociala klausuler 

Marie Ljungholm 

2015-11-05 



• Bildades 1946 

• 23 100 lägenheter  

• 1 100 lokaler (ca 10 % av oms) 

• 33 % av Malmös hyresrätter 

• 15 % av det totala bostads- 

beståndet i Malmö 

• 283 anställda 

• 385 nya bostäder 2014 

• Marknadsvärde 24 Mdr  

• Omsättning 1,9 Mdr 

MKB i korthet 



Varför sociala investeringar? 
 

 
 

• Ökar tryggheten i våra 
bostadsområden 

• Stärker MKB:s varumärke 

• Ökar fastighetsvärdena 

• Bidrar till Malmös utveckling 

 

 



Social affärsutveckling 

• MKB:s övergripande mål är att bidra till att Malmö blir en 
attraktiv stad. 

• Det egna hemmet och närmiljön har betydelse för 
människors möjligheter att leva ett bra liv. 

• MKB ska på affärsmässiga villkor bidra till goda livsvillkor 
och en trygg miljö för alla som bor och verkar i Malmö. 

• Doktorand via Malmö Högskola som forskar kring 
affärsnyttan av sociala investeringar. 

 



CSR i MKB 

  Skola     

Sysselsättning        Trygghet 



Siffror Rosengård- Herrgården 

• Miljonprogramsområde från 1960-talet 

• 98 % utländsk bakgrund 

• 50 % under 18 år 

• 17 % sysselsättningsgrad 

• 70 % utan godkända betyg  

 

• Över 50 % av Malmös befolkning är under 35 år. 

 

Trygghet 



BEHOVSANALYS 

• Juridik (arbetsrätt, fackförbund, Malmö stad) 

• Målgrupper (vem kan vi och får vi rikta in oss på som 
målgrupp? Boende? Malmöbor?) 

• Själva upphandlingsförfarandet, (hur formulerar man bäst?) 

• Funktionsområden (Vilka typer av upphandlingar lämpar sig 
bäst?  

• Geografiska områden (kan vi inkludera/exkludera geografiska 
områden?) 

 



BEHOVSANALYS 

• Samarbetspartners (Arbetsförmedlingen, BOOST, 
Miljöförvaltningen, Lernia) 

• Hur hanterar vi dialogen med fackförbunden? 

• Extern kommunikation (hur kommunicerar vi bäst externt, 
vilka budskap? Hur undviker vi fallgropar?  

• (T.ex. argumenten kring snedvridning av konkurrens etc.) 

• Intern kommunikation (hur förmedlar vi bäst budskapen 
internt? FAQ) 

• Hur hanterar vi eventuell oro bland entreprenörer? 

 

 

 



Upphandling med sociala klausuler 

• MKB är med och bidrar till att  
öka sysselsättningen i Malmö 

• Sociala klausuler öppnar dörrar  
för ungdomar som har svårt att  
få arbete 

• Sociala klausuler bidrar till minskad  
skadegörelse, ökad trygghet och på  
sikt till stabilare och attraktivare  
bostadsområden 

Syssel-
sättning 



 

MKBs process 
 

• Gärde Wesslau advokatbyrå i Göteborg 

• BOOST By FC Rosengård, AF, Jobb Malmö 

• Branschorganisationer 

• Benchmarking förebilder 

• Leverantörsträff   MKB/Stena Fastigheter 

• Workshop leverantörer 

• Intern resa 

 

• Glasservice, fastighetsjour, parkeringsövervakning, städ 
upphandlat - process pågår. 

 
 

 

Sysselsättning 



 

3 nivåer på sociala klausuler 

 

1. Ställa frågan  
- ”Hur arbetar ni?” 

2. Skallkrav gå med på dialog 
- Fastställer exakt omfattning vid  kontraktsskrivningen 

3. Vi ställer skallkrav 
- Exakt antal och omfattning som  entreprenören måste 
uppfylla 

 



Olika typer av arbetsskapande 

• Tillsvidareanställning 

• Tidsbegränsad/visstidsanställning 

• Lärling 

• Praktikant 



Skillnad mellan Lärling och Praktikant 

• Lärling  
– Anställningsform enl. respektive avtalsområdes 

utbildningsavtal 
• Krav på utbildad handledare 

– Med gymnasieutbildning 
• Grundutbildad 3000 h och behöver totalt 6800 h för yrkesbevis 

– Traditionell lärling 
• I företagets regi och totalt 6800 h 

• Praktikant 
– Handledare, men inga formella krav 

– Gå bredvid yrkeskunnig för introduktion till arbetslivet 



Vilka upphandlingar är aktuella för 
sociala klausuler? 

• Framförallt upphandlingar vid skötsel- och 
byggentreprenader 

• Där det är ”lämpligt” utifrån MKBs behov 

– Ödmjuk inställning: ”Vi måste lära oss först” 

– Beroende på komplexitet och social nytta 

 



Ny samarbetspartner i sociala 
upphandlingar framöver 

 



Normal upphandlingsprocess 

1. Analys 
och FFU 

2. Anbud 

3. Avtal 

4. Uppfölj-
ning 

MKB 

Entreprenör 



Upphandlingsprocess med sociala klausuler 

1. Analys 
och FFU 

2. Anbud 

3. Avtal 
4. Urval av 
kandidater 

5. Uppfölj-
ning 

MKB 

Entreprenör 

FCR/Boost 



 



Lärdomar 
•Benchmarka  
•Enkel och tydligt 
•Företagens CSR-arbete – fördel? 
•Samarbetspartners, AMF & 
Städbranschen 

•MKBs syfte och vinst 
•Praktikant eller lärling? 
•Ansvar och arbetsmiljö 
•Våga prova! 



Vårträff 17 april med  
fokus på social hållbarhet 

 





Tack! 
 
 
 





Kaisa Adlercreutz, Advokat/Partner 
Johan Lidén, Advokat 

Amir Daneshpip, Jurist 
 

5 november 2015 

 

Social upphandling: nya affärsmöjligheter 
för leverantörer med engagemang 

 



Bakgrund och problembeskrivning 

• Små leverantörer konkurrerar med stora leverantörer  
        (ideella vs. privata, små-och medelstora företag vs. stora företag) 

• Olika typer av verksamheter konkurrerar på samma marknad 

• Intensiv debatt om hur sociala tjänster ska organiseras de senaste 
åren 

• Det ständiga dilemmat: kapitalförsörjning 

• Finns det ett systemfel i det svenska upphandlingsregelverket? 



 





Ett ökat politiskt intresse för den sociala 
dimensionen i EUU 

Strategin ska råda på bristerna i EU:s 
tillväxtmodell och ska skapa bättre 
grund för en smart och hållbar tillväxt.   

Finanskrisen = varningssignal. EU:s 
sociala sammanhållning utsattes för ett 
eldprov.  

”offentlig upphandling ska ses som ett av de 
marknadsbaserade instrument som ska användas för att 
uppnå smart och hållbar tillväxt för alla” 

I strategin ges även offentlig upphandling en 
framträdande roll. I beaktandesats 2 i det nya 
upphandlingsdirektivet stadgas följande:  

Fem mätbara mål för 2020: ökad 
sysselsättning, forskning och innovation, 
klimatförändringar och energi, 
utbildning samt fattigdomsbekämpning. 
 

Europa 2020-strategin = EU:s svar på 
finanskrisen 2008. 

Ett viktigt syfte med det nya 
upphandlingsdirektivet är att genomföra och 
uppfylla Europa 2020-strategin för en grön, 
social och innovativ ekonomi.  

Reflektion:  
Det var i ljuset av finanskrisen som 
upphandlingsdirektivet kom att revideras. 



Artikel 18.2 

Miljöhänsyn, sociala hänsyn och arbetsrättsliga hänsyn 
 

Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att 
ekonomiska aktörer vid fullgörande av offentliga kontrakt iakttar 
tillämpliga miljö- social- och arbetsrättsliga skyldigheter som 
fastställs i unionsrätten, nationell rätt, kollektivavtal eller i 
internationella miljö-, social- och arbetsrättsliga bestämmelser som 
anges i bilaga X. 
 
 



Artikel 20 

Reserverade kontrakt 
 

 

1. Medlemsstaterna får reservera deltagandet i offentliga upphandlingsförfaranden för 
skyddade verkstäder och ekonomiska aktörer vars främsta syfte är social och 
yrkesmässig integration av personer med funktionsnedsättning eller missgynnade 
personer, eller föreskriva att kontrakten ska fullgöras inom ramen för program för 
skyddad anställning, förutsatt att minst 30 % av arbetstagarna i sådana verkstäder, 
ekonomiska aktörer eller program är personer med funktionsnedsättning eller 
missgynnade arbetstagare.  

 

2. Anbudsinfordran ska innehålla en hänvisning till denna artikel.  



Artikel 20 

Reserverade kontrakt 
 

Anställning och sysselsättning bidrar till social integration och är av 
största vikt när det gäller att garantera lika möjligheter för alla.  

 

Sådana företag kan emellertid sakna möjlighet att få kontrakt under 
normala konkurrensförhållanden.  

 

Det är därför lämpligt att föreskriva att medlemsstaterna får reservera 
rätten att delta i tilldelningsförfaranden för offentliga kontrakt eller för 
vissa delar av dessa för sådana företag. 



Vad blir konsekvenserna? 

Det understryks att sociala krav ska ställas när det är 
lämpligt (artikel 18.2). 

 

Det blir tydligare att sociala krav får anges som särskilda 
kontraktsvillkor. 



Ökade möjligheter för små- och medelstora samt 
nystartade företag att lämna anbud i upphandlingar. 
 
Det ska bl.a. uppnås genom krav på att annat dela upp 
upphandlingar och kontrakt samt regler om hur höga 
omsättningskrav som får ställas.  

Vad blir konsekvenserna? 



EU-domstolens rättspraxis  

  
C-113/13, San Lorenzo och Croce Verde Cogema  
(Spezzino-domen) 
I italiensk rätt har organiseringen av sjuktransportjänsterna motiverats med 
principerna om universalitet, solidaritet, ekonomisk effektivitet och adekvans. 
 
Kort och gott: För det fall att frivilligorganisationernas deltagande i tjänster av 
allmänt intresse är inskrivet i lag, såsom i fallet ovan, med hänvisning till en 
solidaritetsprincip, såsom i den italienska lagstiftningen, ska det nationella 
handlingsutrymmet att organisera tjänster av allmänt intresse respekteras. 

 



Sociala tjänster och andra särskilda tjänster 
 

- I det klassiska direktivet ingår sociala tjänster i de s.k. B-tjänsterna 

 

- I det nya upphandlingsdirektivet har de sociala tjänsterna flyttats till 
ett eget kapitel om sociala tjänster och andra särskilda tjänster. 

 

- Varför en ny uppdelning? 

 Det är skillnad på upphandlingar av ”tjänster” och tjänster som ingår i 
 ett välfärdssystem = sociala tjänster, hälso- sjukvårdstjänster och 
 utbildningstjänster.  
 

 Sociala tjänster inom ramen för det nya 
upphandlingsdirektivet  



Vad avses med ”sociala tjänster”? 
 

• Hälsovård, socialtjänst och närbesläktade tjänster 

• Andra samhälleliga och personliga tjänster, inklusive fackföreningstjänster, 
tjänster utförda av politiska organisationer, tjänster tillhandahållna av 
ungdomsorganisationer och andra medlemsorganisationstjänster 

• Hotell- och restaurangtjänster 

• Administration inom socialtjänsten, utbildningsadministration, 
hälsovårdsförvaltning och administration avseende kultur 
 

 

 Sociala tjänster inom ramen för det nya 
upphandlingsdirektivet  



 Sociala tjänster inom ramen för det nya 
upphandlingsdirektivet  

Alternativa sätt att upphandla tjänster inom välfärdssektorn 
 

 1. Införa reserverade kontrakt för sociala tjänster (artikel 77) 

 
Sverige kan välja att införa regler om reserverade kontrakt för vissa 
tjänster dedikerade till t.ex. idéburna organisationer. Denna möjlighet 
innebär att upphandlande myndigheter under vissa premisser kan 
reservera kontrakt för exempelvis idéburna organisationer. Regleringen 
är inte tillräckligt effektiv men det är bättre än ingenting om man inte 
väljer att gå längre.  
 
 



 Sociala tjänster inom ramen för det nya 
upphandlingsdirektivet  

Alternativa sätt att upphandla tjänster inom välfärdssektorn 
 

 2. Lyft bort upphandling av sociala tjänster från LOU 
 

Ett annat mer långtgående alternativ är att explicit lyfta bort 
upphandling av sociala tjänster under tröskelvärdena från 15 kap. LOU. 
Upphandlingar av sociala tjänster kan lyftas in i en egen lag.  
 
Upphandlande myndigheter får då möjligheten att själva bestämma 
om de vill teckna avtal med idéburna organisationer eller privata 
aktörer.  
 
 



 Sociala tjänster inom ramen för det nya 
upphandlingsdirektivet  

Alternativa sätt att upphandla tjänster inom välfärdssektorn 
 

 

 

 

 

3. Möjliggör direktupphandling av sociala tjänster  
 

Det är också möjligt att tänka sig en variant där det införs en skrivning i 15 kap. LOU om 
att direktupphandling får användas om 
  
 a) det avser sociala tjänster, och  
 b) kontraktets värde understiger tröskelvärdet på 750 000 euro, och  
 c) att det inte finns ett bestämt gränsöverskridande intresse, och  
 d) leverantören är icke-vinstdrivande.  
 
Förslaget innebär att upphandlande myndigheter kan välja att antingen upphandla 
sociala tjänster eller vända sig direkt till en idéburen organisation utan vinstintresse. 
Även detta förslag kräver att det finns särskilda regler för hur kontrakt ska tilldelas. 



 Sociala tjänster inom ramen för det nya 
upphandlingsdirektivet  

Alternativa sätt att upphandla tjänster inom välfärdssektorn 
 

 

 

 

4. Inför ett valfrihetssystem där utförarna enbart får vara idéburna 
organisationer  
 

Ett annat alternativ är att införa en lag liknande LOV för idéburna 
organisationer där kontrakten inte får överstiga 750 000 euro.  
 
Det nya upphandlingsdirektivet medger att medlemsstaterna 
organiserar sociala tjänster på ett sätt som inte medför ingående av 
offentliga kontrakt, t.ex. genom att bevilja licenser eller tillstånd till 
ekonomiska aktörer som uppfyller de villkor som den upphandlande 
myndigheten uppställt i förväg. 



 Sociala tjänster inom ramen för det nya 
upphandlingsdirektivet  

Alternativa sätt att upphandla tjänster inom välfärdssektorn 
 

 

 

 

 

5. Inför en särskild lag med inspiration av idéburet offentligt 
partnerskap 
 

Ytterligare ett alternativ, vilket också nuvarande regering har varit inne 
på, är att införa en särskild lag med inspiration från 
samverkansmodellen idéburet offentligt partnerskap.  
 
En sådan lag skulle kunna utgöra ett alternativ till LOU där offentliga 
myndigheter själva kan välja mellan att skriva avtal med ideella sektorn 
eller upphandla sociala tjänster enligt LOU. 




