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Fördraget om europeiska unionens 
funktionssätt 

Artikel 14 

(Bestämmelse om tjänster av allmänt 
ekonomiskt intresse) 
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Protokoll 26 om tjänster av allmänt 
intresse 
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Sociala dimensionen i nya LOU-direktivet: 

 

1. Sociala krav 

 

2. Sociala företagen 

 

3. Sociala tjänsterna 
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Ardalan Shekarabi: 

Vinst och den offentliga tjänstemarknaden 

-en rättslig analys 

 

          arenaidé 

          oktober 2012 
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Är det möjligt att ställa krav på driftsform i 
offentlig upphandling? 

 

          Almega 

          December 2012 
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C-70/95 Sodemare 
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”Den 3 december 1992 gavs sistnämn-
da bolag tillstånd att driva hem för 
äldre genom dekret av Provincia de 
Brescia, i enlighet med artikel 50 i 
1986 års lag…” 
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”…Den 29 april 1993 ansökte bolaget hos 
regionalstyrelsen i Lombardiet om anslutning till 
socialförsäkringen genom avtal med USSL:s 
organ [lokala hälso- och sjukvårdsmyndigheten], 
vilket skulle ge bolaget möjlighet att få 
ersättning för de tjänster av hälsovårdskaraktär 
som det är skyldigt att tillhandahålla äldre 
boende som är beroende av vård…”  
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”…Genom beslut nr 2157 av den 3 december 
1993 avslog Regione Lombardia, efter negativt 
utlåtande från USSL, ansökan om anslutning till 
socialförsäkringen på grund av att det villkor 
om avsaknad av vinstsyfte som uppställs i 
artikel 18.3 a i 1980 års lag inte var uppfyllt.” 
 
(C-70/95 Sodemare, pp. 12-13) 
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Direktiv 2004/18/EG 

Artikel 19 

”Reserverade kontrakt” 
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Direktiv 2014/24/EU 

Artikel 20 

”Reserverade kontrakt” 
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C-113/13 Spezzino 
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Direktiv 2014/24/EU 

Artikel 10 h) 

Undantag för räddningstjänster m.m. som 
utförs av icke-vinstdrivande organisationer  
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Direktiv 2014/24/EU 

AVDELNING III  

SÄRSKILDA UPPHANDLINGSSYSTEM  

KAPITEL I  

Sociala tjänster och andra särskilda 
tjänster  
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Direktiv 2014/24/EU 

Artikel 77 

”Reserverade kontrakt för vissa tjänster” 
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”Upphandling av skattefinansierade 
välfärdstjänster – en utredning för Malmö 

stad” 

Oktober 2014 



Social hänsyn i offentlig upphandling 

Nämnden för Offentlig Upphandling: 

 

”Fråga om Haninge kommuns avtal om 
konferenslokaler med Folkets hus i Haninge 
omfattas av det s.k. hyresundantaget i 
LOU” 

 

(Yttrande 2007-08-23, ärende 2005/0256-
21) 

 



Social hänsyn i offentlig upphandling 

Tack för mig! 


