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Offentlig upphandling som verktyg 

Offentlig upphandling har en framträdande roll och ska vara ett av de marknadsbaserade 

instrumenten för ”smart och hållbar tillväxt för alla. 

   - Kommissionens meddelande ”Europa 2020” 

 

 



Tiden efter den 18 april 2016 

      Från och med den 19 april 2016 kommer: 

 

• de svenska förvaltningsdomstolarna att vara skyldiga att tolka de svenska 

upphandlingslagarna i ljuset av de direktiv som ännu inte implementerats, sk indirekt 

effekt genom direktivkonform tolkning, och 

 

• enskilda kan göra gällande de bestämmelser i direktiven som ovillkorligt och 

tillräckligt precist fastställer rättigheter åt enskilda, sk direkt effekt. 

 



Miljökrav & sociala krav 

• Ska ses mot syftet med regleringen av offentlig upphandling. 

• Undanröja hinder för fri rörlighet och etableringsfrihet. 

• Ursprungligen skyddslagstiftning för unionens leverantörer. 

• Medlemsstater kan beakta och inför andra syften – ex. miljöhänsyn och sociala hänsyn. 

• Får dock inte utgöra hinder mot ovan nämnda friheter – d.v.s. beakta unionsrätten. 

 

• Europa 2020 och direktiv 2014/24/EU – syfte utökat? 

 

• EUF-fördraget 

• Art. 9 – Skydd för sociala hänsyn 

• Art. 11 – Skydd för miljön 

 

 

  



Miljökrav & sociala krav 

• C-513/99 Concordiadomen – Tilldelningskriterier behöver inte vara av direkt 

ekonomisk art. 

• Möjligt att ställa miljökrav 

• Kravet ska ha samband med kontraktets föremål. 

• Kravet får inte medföra obegränsad valfrihet. 

• Kravet ska uttryckligen anges och vara mätbart. 

• Kravet ska vara förenligt med unionsrättens allmänna rättsprinciper.  

• C-448/01 Wienstrom 

• Kravet ska vara kontrollerbart. 

• C-368/10 MAX HAVELAAR 

• Finns inte några principiella skäl mot att använda tilldelningskriterier 

baserade på rättvis handel (dock icke-transparent). 

 



Miljökrav & sociala krav 

 

• Art. 18 i nya direktivet – Principer för upphandling 

1. De upphandlande myndigheterna ska behandla ekonomiska aktörer på ett 

likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt förfara på ett öppet och 

proportionerligt sätt. 

Upphandlingen får inte utformas i syfte att undanta den från tillämpningen av 

detta direktiv eller att på ett konstgjort sätt begränsa konkurrensen. 

Konkurrensen ska anses begränsas på ett konstgjort sätt om upphandlingen 

utformas i syfte att på ett otillbörligt sätt favorisera eller missgynna vissa 

ekonomiska aktörer.  

2. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att ekonomiska 

aktörer vid fullgörandet av offentliga kontrakt iakttar tillämpliga miljö- social- och 

arbetsrättsliga skyldigheter som fastställts i unionsrätten, nationell rätt, 

kollektivavtal eller i internationella miljö-, social- och arbetsrättsliga 

bestämmelser som anges i bilaga X. 

• Materiell förändring? 

 

 

 

 



Miljökrav & sociala krav - nuläge 

 

• 1 kap. 9 a § LOU 

 Upphandlande myndigheter bör beakta miljöhänsyn och sociala hänsyn vid offentlig 
upphandling om upphandlingens art motiverar detta. 

 Oförändrad i förslaget till ny LOU 

• 6 kap. 3 § LOU 
 En upphandlande myndighet får ange de tekniska specifikationerna som prestanda- eller 

funktionskrav. I dessa krav kan miljöegenskaper ingå. Kraven skall vara så utformade att 
föremålet för upphandlingen klart framgår. 

 Oförändrad i förslaget till ny LOU 

• 6 kap. 7 § LOU 

 Om en upphandlande myndighet anger miljöegenskaper i form av prestanda- eller 
funktionskrav enligt 3 §, får den använda detaljerade specifikationer, eller vid behov delar 
av dessa, som fastställts för miljömärken, om 

 1. specifikationerna är lämpliga för att definiera egenskaperna hos de varor eller tjänster 
som skall upphandlas, 

 2. kraven för märket har utarbetats på grundval av vetenskapliga rön, och  

 3. märkena är tillgängliga för alla berörda parter, 

 Den upphandlande myndigheten får ange att varor eller tjänster som är försedda med ett 
sådant miljömärke skall antas motsvara de tekniska specifikationer som angetts i 
förfrågningsunderlaget men skall godta även annat lämpligt bevis för att så är fallet. 

 Märke kan krävas i vissa fall – nyhet i förslaget till ny LOU 

 

 

 



Miljökrav och sociala krav - nuläge 

 

• 12 kap. 1 § 2 st LOU 

 Vid bedömningen av vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga, skall 

myndigheten ta hänsyn till olika kriterier som är kopplade till föremålet för kontraktet, 

såsom pris, leverans- eller genomförandetid, miljöegenskaper, driftkostnader, 

kostnadseffektivitet, kvalitet, estetiska, funktionella och tekniska egenskaper, service 

och tekniskt stöd. 

 Förslaget till ny LOU - Nyhet i form av fokus på livscykelkostnader samt möjlighet att 

beakta externa miljöeffekter om de kan fastställas till belopp i pengar och 

kontrolleras.  

 



Fokus - sociala krav 

 

 

 

• Skäl 37 till direktiv 2014/24 

• Ett av syftena är att öka möjligheten för upphandlande myndigheter att använda 

offentlig upphandling i strategiska syften, t.ex. att beakta sociala hänsyn. 

• OBS: Förutsatt att aktuella bestämmelser och deras tillämpning överensstämmer 

med unionsrätten. 

 

• Exempel ”Sociala krav” 

• Sysselsättningsmöjligheter 

• Sociala rättigheter och arbetstagares rättigheter 

• Social integration 

• Lika möjligheter 

• Etisk handel – Fair trade  

 

 

 

 

 



Sociala krav 

 

 

 

• Urvalskriterier 

• Tekniska specifikationer 

• Tilldelningskriterier  

• Särskilda kontraktsvillkor  

 

 

 

 

 



Särskilda kontraktsvillkor - villkor enligt kollektivavtal 

 

 

 

• Krav på kollektivavtal – Nej.  

• Krav på villkor enligt kollektivavtal – I den mån de överensstämmer med unionsrätten. 

• Primärt: Grundläggande principerna (t.ex. hänvisning ej alltid transparent) 

• Ex. utstationeringsdirektivet 

 

 

• SOU 2015:78 – ”Upphandling och villkor enligt kollektivavtal” 

• Överensstämmelse med likabehandlingsprincipen? 

 

 

• Praktiskt exempel – Vita jobb-modellen 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning 

 

 

 

• Nya direktiv: Huvudsakligen förtydligande av gällande rätt ifråga om miljökrav och 

sociala krav.  

• Ökat fokus på miljökrav och sociala krav, bl.a. genom skyldigheten för 

medlemsstaterna att se till att miljö-, sociala och arbetsrättsliga skyldigheter beaktas 

vid offentlig upphandling. 

• Tillämpningen ska ske inom ramen för unionsrätten. 

• De grundläggande principerna sätter ramarna.  

• EU-domstolens praxis får närmare avgränsa hur långtgående krav som kan 

uppställas. 
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