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Den EU-rättsliga ramen  
 

1. Fri rörlighet och den inre marknaden 
 
•  Grundläggande principer om: (1) likabehandling (2) icke-diskriminering (3) öppenhet (4) proportionalitet 

och (5) ömsesidigt erkännande.  
 
2. EU-rättens särdrag 
 
•  Nya upphandlingsdirektiv – EU:s regleringskompetens, men nationell implementering 
 
•  EU-rätten, en domstolsledd utveckling där EU-domstolen har mycket stort inflytande 

•  Förarbeten har mindre betydelse 
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Sociala hänsyn, vad är det? 

”…olika arbetsmarknads- och socialpolitiska åtgärder som genomförs inom ramen för ett offentligt 
upphandlingskontrakt.” 

  
Vanligt förekommande sociala krav vid upphandlingar: 

•  Anställningsvillkor och minimilön i nivå med centralt kollektivavtal (särskilda arbetsrättsliga 
villkor) 

•  Anställning av långtidsarbetslösa, funktionshindrade och andra grupper 

•  Främja möjligheter för små- och medelstora företag 

•  Tillhandahållande av utbildnings- eller lärlingsplats och sommarjobb 

•  Fairtrade och ekologiska märkningar (eller likvärdiga) 

•  Krav om jämställdhet, likabehandling och diskrimineringsbekämpande åtgärder 

•  Hållbar utveckling, ett socialt mervärde i den goda affären 
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Vad är problemet?  

• Oskäliga anställningsvillkor och osund låglönekonkurrens 
 

-  Konkurrens med låga löner istället för med kvalitet och innovation 
 

-  Social dumping 
 

-  Exempel på branscher 
•  Städning 
•  Bygg 
•  Färdtjänst 
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EU:s upphandlingsrätt allt mer social 

• Från inre marknad till social marknadsekonomi 

 

• Social upphandling 
- Från sekundära eller horisontella mål 
-  till strategiska mål 
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Tre direktiv som ska genomföras i  
svensk lag  

 
•  Offentlig upphandling (2014/24/EU) – ny LOU 

•  Upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter 
och posttjänster (2014/25/EU) 
 – ny LUF 

 

•  Tilldelning av koncessioner (2014/23/EU) – ny LUK 
 

•  Rättsmedlen berörs inte 
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Implementering av direktiven  

•  Formellt antaget av Europaparlamentet den 15 januari 2014 
•  Formellt antaget av Rådet den 11 februari 2014 
•  Signerat av ordförandena i Rådet och Europaparlamentet  

den 26 februari 2014 
•  Direktivet trädde i kraft 20 dagar efter publicering i EU:s officiella 

tidning i mars 2014. 
•  Två års tid för Sverige att implementera direktiven, 

senast den 18 april 2016 
•  Sverige har misslyckats med att implementera direktiven i rätt tid 

(kommer tidigast att ske den 1 januari 2017) 
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Implementeringsarbetet i Sverige  

•  Genomförandeutredningen påbörjades redan i september 2012 
 
•  Lagrådsremiss Nytt regelverk om upphandling (juni 2015) 

•  Betänkandet Upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:78), sept 2015 
 
•  Prop. 2015/16:195 Nytt regelverk om upphandling (juni 2016) 

 - förslag till ny LOU, ny LOU samt LUK 
 - lagarna föreslås träda ikraft den 1 januari 2017 

 
•  Lagförslagen behandlas i riksdagen den 30 november 2016 
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Artikel 18 (2) i det nya LOU-direktivet 
(2014/24/EU) 

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. 
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17 kap. 1 § nya LOU 

Särskilda villkor för fullgörande av kontrakt 

 

•  En upphandlande myndighet får ställa särskilda miljömässiga, sociala, 
arbetsrättsliga och andra villkor för hur ett kontrakt ska fullgöras. Särskilda 
villkor för fullgörande av kontrakt ska ha anknytning till det som anskaffas i 
den mening som avses i 16 kap. 2 § andra stycket och anges i 
upphandlingsdokumenten. 
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17 kap. 2 § nya LOU 

Särskilda arbetsrättsliga villkor 
 

•  En upphandlande myndighet ska, om det är behövligt, kräva att leverantören ska 
fullgöra kontraktet enligt angivna villkor om lön, semester och arbetstid som 
arbetstagarna som ska utföra arbetet enligt kontraktet minst ska tillförsäkras. 

•  Myndigheten ska också kräva att leverantören ska säkerställa att dennes 
underleverantörer som direkt medverkar till att fullgöra kontraktet uppfyller de villkor 
som har ställts enligt första stycket. 

•  De särskilda arbetsrättsliga villkor som den upphandlande myndigheten får ställa kan 
avse försäkringar, tjänstepension, annan ledighet än semester eller annat. 
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17 kap. 3 § nya LOU 

 

•  Nivåerna på villkoren enligt 2 § ska anges enligt de lägsta nivåer som följer av ett 
centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i 
den aktuella branschen. Villkoren ska dock alltid minst motsvara de nivåer som följer 
av lag. 

•  När en upphandlande myndighet ska ange nivån på villkoren, ska myndigheten ge de 
centrala arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer som har slutit det centrala 
kollektivavtal som nivån på villkoren ska motsvara enligt 2 § tillfälle att yttra sig, om 
det inte är obehövligt. 

•  Om det saknas förutsättningar för myndigheten att ange nivån för ett villkor enligt 2 § 
är den inte skyldig att ställa villkoret. 
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17 kap. 4 § nya LOU 

 

Arbetsrättsliga villkor när arbetet inte utförs enligt svensk arbetsrätt 

•  En upphandlande myndighet ska, om det är behövligt, kräva att leverantören ska 
fullgöra kontraktet enligt angivna villkor i enlighet med ILO:s kärnkonventioner, om 
arbetet utförs under sådana förhållanden att svensk arbetsrätt inte är tillämplig.  

•  Myndigheten ska också kräva att leverantören ska säkerställa att dennes 
underleverantörer som direkt medverkar till att fullgöra kontraktet uppfyller de villkor 
som har ställts enligt första stycket. 

•  Villkoren får avse att de bestämmelser som gäller där arbetet utförs ska följas. 
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17 kap. 5 § nya LOU 

 

Hur leverantören uppfyller de arbetsrättsliga villkoren 

•  Även om de särskilda arbetsrättsliga villkoren inte är uppfyllda, ska en leverantör anses uppfylla 
villkoren, om den tillämpar motsvarande villkor i ett och samma centrala kollektivavtal som 
tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen.  

•  Leverantören ska också anses uppfylla de arbetsrättsliga villkoren om den är en arbetsgivare som 
omfattas av tillämpningsområdet för lagen(1999:678) om utstationering av arbetstagare och leverantören 
tillämpar motsvarande villkor om arbets- och anställningsvillkor enligt samma lag. 

•  Om det saknas förutsättningar för en leverantör att uppfylla ett villkor som ställts enligt 2 § tredje stycket, 
ska villkoret ändå anses uppfyllt om leverantören tillämpar likvärdiga villkor för sina anställda. 
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Två typer av åtgärder att ingripa mot osund 
låglönekonkurrens 

 
 
•  Ingripa mot onormalt låga anbud (symptom) 

 

•  Ingripa mot oskäligt låga löner (orsaken) 
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Nytt om 
onormalt låga anbud, 16 kap. 7 § nya LOU 

•  Om ett anbud förefaller vara onormalt lågt, ska den upphandlande myndigheten begära att 
leverantören förklarar det låga priset eller kostnaden. 

En sådan begäran om förklaring kan gälla  
1. om leverantören kan utnyttja särskilt kostnadseffektiva metoder för att fullgöra kontraktet, 
2. om leverantören kan utnyttja tekniska lösningar eller ovanligt gynnsamma förhållanden för 
att fullgöra kontraktet, 
3. egenarten hos de varor, tjänster eller byggentreprenader som föreslås av leverantören, 
4. hur leverantören avser att fullgöra kontraktet med avseende på tillämpliga miljö-, social- eller 
arbetsrättsliga skyldigheter, 
5. om leverantören kan få statligt stöd, eller 
6. skyldigheterna som avses i 17 kap. 6 eller 7 §§. 
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Nytt om 
onormalt låga anbud,16 kap. 7 § nya LOU 

• Myndigheten ska förkasta anbudet om leverantören inte på ett 
tillfredsställande sätt har förklarat det låga priset eller kostnaden.  

• En upphandlande myndighet ska också förkasta en leverantörs 
anbud om den finner att det onormalt låga priset beror på att 
anbudet inte stämmer överens med tillämpliga miljö-, social- eller 
arbetsrättsliga skyldigheter. 
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Specifikt svenska svårigheter att ingripa 
mot osund låglönekonkurrens 

•  Inga lagreglerade minimilöner 

 

•  Inga allmängiltigförklarade kollektivavtal 

 

•  Finns c:a 685 olika centrala kollektivavtal i Sverige 

 

•  Enbart c:a 7 kollektivavtal anmälda till Arbetsmiljöverket 
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EU-rättsliga svårigheter att ingripa mot 
osund låglönekonkurrens 

 
•  Utstationeringsdirektivet från 1996 

 

•  Lavalmålet (EU-domstolen, C-341/05) 
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Särskilda arbetsrättsliga villkor 

• Speciell typ av särskilda kontraktsvillkor 

 

• Villkor rörande lön, semester och arbetstid kan vara frivilliga eller 
obligatoriska 

 

• Övriga villkor kan enbart frivilliga för upphandlade myndighet att 
ställa  

- (t.ex. annan ledighet än semester, försäkringar och tjänstepension) 
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Syftet med arbetsrättsliga villkor  

”Mot bakgrund av det ovan sagda måste syftet med att ställa arbetsrättsliga 
kontraktsvillkor vara att säkerställa att den leverantör som vinner anbudet ska 
erbjuda sina arbetstagare skäliga anställningsvillkor och att konkurrens inte 
ska ske med undermåliga anställningsvillkor. Social dumping ska härmed 
undvikas.” (s. 113 i SOU 2015:78) 
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Upphandlingsmyndighetens roll 
 
 
•  Upphandlingsmyndigheten uppdrag blir att stödja de upphandlande myndigheterna/

enheterna genom att utfärda allmänna råd. Exempelvis: 
-  allmänna råd om när eller i vilka branscher det föreligger behov av att ställa särskilda 

arbetsrättsliga villkor eller vilka nivåer som gäller för olika villkor på arbetsmarknaden 
-  allmänna råd om hur upphandlande myndigheter/enheter kan arbeta med dessa frågor 
-  allmänna råd om hur villkoren ska tillämpas under kontrakt som sträcker sig över lång tid och 

med de behov av förändrade villkor som följer av det 
-  Upphandlingsmyndigheten kan också utgöra en länk mellan de upphandlande 

myndigheterna/enheterna å ena sidan samt arbetsmarknadens parter å andra sidan för satt 
samla och föra över information om de villkor som tillämpas på arbetsmarknaden 

•  Regeringen avser att ge Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att bl.a. arbeta särskilt 
med dessa frågor.  

•  Vägledningarna från myndigheten kommer utgöra utgångspunkter för de 
upphandlande myndigheterna/enheterna när de ställer särskilda arbetsrättsliga 
villkor. 
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Nivån på lönekraven 

• Kollektivavtalets miniminivå 

 
-  För viss kategori av anställd kan detta vara högre än lägsta minimilönen 
 
-  Lönekraven får enbart omfatta de anställda som jobbar med uppdraget i 

fråga 
 
-  Aldrig obligatoriskt för företag att teckna kollektivavtal – enbart 

obligatoriskt att uppfylla vissa tydligt utpekade krav 
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Alternativa sätt att uppfylla de 
arbetsrättsliga villkoren 

•  Teckna centralt eller lokalt kollektivavtal 

 

•  Försäkra att företaget följer tillämpliga delar av ett visst centralt 
kollektivavtal 
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Praktiska exempel (1) Upphandling av 
städtjänster i Göteborg, pågående 

•  Leverantören ska under avtalsperioden minst erbjuda de anställda som utför uppdrag 
utifrån ramavtalet följande villkor ur kollektivavtalet Serviceentreprenad, gällande tom 
2016-06-01. Då nästkommande kollektivavtal träder i kraft gäller motsvarande villkor ur det. 
Dessa villkor gäller även för eventuella underleverantörer.  För mer information om nedan 
angivna paragrafer se bilaga "Serviceentreprenader".  

  
•  Det särskilda kontraktsvillkoret kan också uppfyllas genom att leverantören erbjuder 

de anställda som utför uppdraget anställningsvillkor och nivåer för motsvarande paragrafer 
och syften ur ett annat centralt kollektivavtal som organiserar yrkesgruppen som genomför 
uppdraget.  

•  I det fall leverantören väljer att uppfylla det särskilda kontraktsvillkoret genom att hänvisa till            
anställningsvillkor och nivåerna ur ett annat centralt kollektivavtal som organiserar 
yrkesgruppen som utför uppdraget måste samtliga anställningsvillkor och nivåer vara hämtade 
ur ett och samma kollektivavtal. Nivåer och anställningsvillkor hämtade ur olika kollektivavtal 
accepteras inte. 
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Praktiska exempel (1) Upphandling av 
städtjänster i Göteborg, pågående 

•  4§, Månadslöner, Mom 2, 

•  7§, Löneutbetalning            

•  8§, Arbetstid, Mom 1-6.            

•  9§, Övertidsarbete, Mom 2-3            

•  10§, Tillägg för arbete på kväll, natt sam sön- och helgdag.            

•  12§, Semester, Mom 1            

•  13§, Föräldraledighet, Mom 3            

•  15§, Permission, tjänstledighet och annan frånvaro, Mom 1-5.            

•  16§, Sjuklön, Mom 1-8            

•  17§, Ordnings- och skyddsföreskrifter samt arbetskläder, Mom 3 

 

Leverantören ska även säkerställa att följande lagstiftning efterlevs:            

- semesterlagen (1977:480) 2, 2 a, 5, 7, 16-16 b, 17-17 b, 24, 28-29 a, 31 och 32 §§,            

- föräldraledighetslagen (1995:584)            

2 §, 4 § första stycket och 16-22 §§,            

- lagen (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning 2-7 §§,            

- Arbetsmiljölagen (1977:1160), inkl. tillämpliga och relevanta föreskrifter från Arbetsmiljöverkets grundpaket,            

- Arbetstidslagen (1982:673), dock inte 12 §. 
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Praktiska exempel (1) Upphandling av 
städtjänster i Göteborg, pågående 

•  Upphandlingsbolaget förbehåller sig rätten att göra egna kontroller av Leverantörens arbete enligt detta särskilda avtalsvillkor 
genom revisioner. Kontrollen kommer att utföras av ackrediterade revisorer eller annan oberoende part.   

•  Leverantören ska till revisorn tillhandahålla de dokument som krävs för att kontrollera att leverantören uppfyllt sina 
åtaganden som arbetsgivare enligt det särskilda kontraktsvillkoret, så som exempelvis, Tidsrapportering, Lönespecifikationer, 
Anställningskontrakt samt kvittens på betalade försäkringar. Leverantören ska möjliggöra för berörd personal att delta i 
intervjuer med revisorn i det fall det krävs för att genomföra uppföljningen.  

 

•  Revisionen kommer som mest att genomföras en gång per år, förutsatt att om revision med anledning av upptäckta brister inte 
behöver göras. Revisionen kommer att följa ordinarie revisorsarbete eller likvärdig metod/standard och kan till exempel 
komma att omfatta:            

 - platsbesök vid genomförande och/eller besök av huvudkontor av Upphandlingsbolaget utsedd revisor/personal.            

 - intervjuer med anställda enskilt och i grupp, i avskilda utrymmen.            

 - genomgång av dokumentation gällande efterlevnad enligt detta villkor enligt ovan. 

•  I det fall revisionen visar att leverantören ej uppfyller villkoret enligt detta förfrågningsunderlag debiteras leverantören 
kostnaden för revisionen. Kostnaden för en revision uppskattas till ca 30 000 SEK. 
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Praktiska exempel (2) Upphandling av 
hantverkstjänster i Göteborg, pågående 

•  Leverantören ska vid utförande av uppdrag som avropats från detta ramavtal 
minst erbjuda de anställda som genomför uppdraget arbetsvillkor enligt nedan.  

•  Leverantören ska även ha rutiner för att kontrollera att även anställda hos 
eventuella underleverantörer eller liknande minst erhåller nedan angivna 
villkor.  

•  Arbetsmarknadens parter, arbetsgivare- och arbetstagarorganisationer, sluter 
gemensamt avtal om anständiga arbetsvillkor i s.k. kollektivavtal. 
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Praktiska exempel (2) Upphandling av 
hantverkstjänster i Göteborg, pågående 

Vid genomförande av uppdrag som avropas från detta ramavtal ska leverantören minst erbjuda de anställda 
följande villkor: 
 
-Lägsta lön enligt tillämpligt centralt kollektivavtal för den aktuella yrkesgruppen som utför tjänst i 
genomförandet av uppdraget. Se bifogad bilaga "Löner sammanställning". 
 
-Erforderliga delar av det tillämpade centrala kollektivavtalet rörande lön, semester och arbetstid exempelvis 
utifrån uppdragets innehåll och genomförande, den anställdes erfarenheter samt lönemodell. 

 
-Tillämpliga villkor enligt Semesterlagstiftningen (SFS 1977:480 med tillägg och ändringar) 
 

-Tillämpliga villkor enligt Arbetstidslagen (SFS 1982:673 med tillägg och ändringar) I det fall utstationerad 
arbetskraft används ska minst minimi-lön och andra minimivillkor på de områden som avses i 5 § 
Utstationeringslagen (SFS 1999:678) erbjudas den anställde av leverantören, under förutsättning att sådan 
minimilön m.m. är tydligt definierad i ett centralt kollektivavtal på motsvarande anställda i den aktuella 
branschen. 
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Praktiska exempel (2)Upphandling av 
hantverkstjänster i Göteborg, pågående 

•  Upphandlingsbolaget, beställaren eller den part som utses i dess ställe, 
förbehåller sig rätten att göra uppföljningar av att ovan angivna villkor 
efterlevs vid genomförandet av de uppdrag som avropas på detta ramavtal.  

 
•  Vid uppföljningen kommer de dokument som är erforderliga för uppföljningen 

av avtalsvillkorets uppfyllnad i aktuella uppdrag att inhämtas.  

•  Erforderliga dokument som styrker att leverantören uppfyller villkoret kan 
exempelvis vara tidrapportering, lönespecifikationer, anställningskontrakt och 
skatteinbetalningar som rör perioden för genomförandet av uppdrag enligt 
ramavtalet. 

 



……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.	

Praktiska exempel (3) från andra städer 
•  Stockholm har som mål att ställa kollektivavtalsliknande villkor i alla 

upphandlingar  

 

•  Sundsvall har ställt krav på kollektivavtal  

•  Malmö ställer kollektivavtalsliknande villkor i offentliga upphandlingar enligt 
den så kallade ”vita jobb-modellen”. 
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Analys och slutsatser (I) 

•  Naturligt att det offentliga utnyttjar sin köparmakt på c:a 600 mrd kr per år för 
att verka för social hållbarhet och motverka osund låglönekonkurrens 

 
•  Bra att det blir obligatoriskt för upphandlade myndigheter att ställa upp 

särskilda arbetsrättsliga villkor enbart om det är behövligt 

•  Inga nya administrativa bördor för företag som redan har tecknat 
kollektivavtal 

•  Incitament för företag att teckna kollektivavtal 
 



……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.	

Analys och slutsatser (II) 

• Risk för bristande transparens och tydlighet 
-  När är det behövligt med särskilda arbetsrättsliga villkor? 
-  Svårighet för UM att hitta rätt nivå! 
-  Svårighet för anbudsgivare att tolka kraven! 

• Risk för konkurrenssnedvridning 
-  Viss risk för att färre små- och medelstora företag deltar  i offentlig upphandling 

ca 60% av små företag med 1-49 anställda saknar kollektivavtal 
-  Risk för att svenska företag får en konkurrensnackdel jämfört med utländska 

företag med utstationerad arbetskraft i Sverige 
  
• Viss risk att upplägget strider mot EU-rätten 
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Tack för uppmärksamheten! 
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