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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. 




