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Förenklingsutredningen 
SOU 2018:44

− Inga speciella upphandlingsformer

−Dialog mellan UM och leverantörer

− Förtydliganden och kompletteringar

− Täckningsköp under överprövningar

− Ansökningsavgift vid överprövningar

− Processkostnader



Var är den nu?

− Bereds i regeringskansliet

−Mycket kritik kring processkostnadsförslaget

− Lagrådsremiss under hösten?



Förslag om upphandlingsstatistik

−Detaljerad statistisk även under tröskelvärdena och på 

direktupphandlingar

− Efterannonsering även på upphandlingar som inte annonseras i 

TED

− Statistik även på köp som är undantagna i LOU

− Proposition 2018/19:142

− Ikraftträdande 2020-07-01

− Ändringarna i LOU 2021-01-01



En tydlig definition av idéburna 
aktörer i välfärden dir 2018:46

Utredare är Samuel Engblom, samhällspolitisk chef TCO

Nils Munthe representerar SKL i utredningen

Uppdraget ska redovisas senast den 14 december 2019. 



Utredaren ska bl.a. 

− föreslå en definition av idéburna aktörer, 

− kartlägga och analysera olika förfaranden för att utifrån den 

föreslagna definitionen identifiera idéburna aktörer inom välfärden 

eller andra närliggande offentligt finansierade eller subventionerade 

verksamheter, 

− kartlägga och analysera hur icke-ekonomiska tjänster av allmänt 

intresse regleras i andra länder inom EES, 



Forts.

− föreslå riktlinjer, kriterier eller andra tillämpbara instrument för 

ingående av idéburet offentligt partner-skap (IOP), i syfte att främja 

samverkan mellan idé-burna aktörer och det offentliga, och 

− lämna nödvändiga författningsförslag



Kammarrätten i Göteborg
2019-05-08 mål nr 3556-18

− Alingsås och Bräcke diakoni ingick ett avtal om att stiftelsen skulle 

ansvara för att bland annat driva ett vård- och omsorgsboende. 

Kommunen skulle enligt avtalet betala en årlig ersättning för detta. 

Avtalet benämndes som en ”överenskommelse om ett idéburet 

offentligt partnerskap”.

− Konkurrensverket ansökte till förvaltningsrätten om att kommunen 

skulle betala en upphandlingsskadeavgift. Grunden för detta var att 

avtalet utgjorde en otillåten direktupphandling. 



− Kommunen motsatte sig ansökan och anförde bland annat att 

avtalet med stiftelsen avsåg en så kallad icke-ekonomisk tjänst av 

allmänt intresse som varken omfattas av 2004 års 

upphandlingsdirektiv eller bestämmelserna om fri rörlighet i EUF-

fördraget och därmed inte heller av LOU.

− Bedömningen att avtalet avsåg en icke-ekonomisk tjänst av allmänt 

intresse grundade kommunen bland annat på att äldreomsorg har 

ett socialt syfte, är reglerad i lag och är skattefinansierad till stor 

del. En grundläggande förutsättning för att en tjänst ska vara 

ekonomisk i EUF-fördragets mening är att den ska utföras mot 

ersättning, och begreppet ersättning i EUF-fördragets mening syftar 

på den ersättning som mottagaren av tjänsten betalar.



Kammarrätten

−Det finns i avtalet mellan kommunen och stiftelsen en tydlig 

koppling mellan stiftelsens prestationer och den ersättning som 

utgår från kommunen. Kammarrätten bedömer därför att det, även 

om överenskommelsen betecknats som ett idéburet offentligt 

partnerskap, är fråga om prestationer som utförs mot ersättning 

enligt artikel 57 EUF-fördraget. Eftersom det finns en marknad för 

att erbjuda såväl äldreomsorg som övriga tjänster som omfattas av 

avtalet, är det fråga om tjänster av allmänt ekonomiskt intresse som 

omfattas av den fria rörligheten. Avtalet mellan kommunen och 

stiftelsen avser alltså tjänster enligt nämnda artikel.



− Kammarrätten bedömer, i likhet med förvaltningsrätten, att 

kommunen har vidtagit åtgärder i syfte att tilldela stiftelsen ett 

tjänstekontrakt i den mening som avses i 2 kap. 13 § LOU. Det har 

därför varit fråga om en offentlig upphandling. 

− Avtalet avser en B-tjänst som överstiger gränsen för 

direktupphandling och därför omfattas av de grundläggande 

principerna om upphandling. Det är då 15 kap. LOU som är 

tillämplig (1 kap. 2 § andra stycket och 15 kap. 1 § LOU).



− Av utredningen framgår att kommunen, innan avtalet ingicks med 

stiftelsen, fick rådet av tillfrågad juridisk expertis att upphandla 

driften av det aktuella äldreboendet. Bedömningen hade nämligen 

gjorts att det annars kunde betraktas som just en otillåten 

direktupphandling med en upphandlingsskadeavgift som följd.

− Kommunen har alltså varit medveten om att agerandet skulle kunna 

ses som ett kringgående av upphandlingsreglerna. Enligt 

kammarrättens mening har rättsläget inte varit oklart vad gäller 

kommunens skyldighet att upphandla de aktuella tjänsterna. 



− Sanktionsvärdet för överträdelsen får därför sammantaget bedömas 

som högt. Något skäl att sätta ner eller helt efterge 

upphandlingsskadeavgiften har inte kommit fram. Det betyder att 

avgiften ska påföras med det belopp om 5 000 000 kr som 

Konkurrensverket begärt i sin ansökan.

− Kommunen har ansökt om prövningstillstånd i Högsta 

förvaltningsdomstolen



Nya regler om upphandling av 
välfärdstjänster

− Trädde i kraft den 1 januari 2019

− Lag (2018:1159) om ändring i lagen (2016:1145) om offentlig 

upphandling

− KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 213/2008 av den 28 

november 2007 om ändring av Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 2195/2002 om en gemensam terminologi vid 

offentlig upphandling (CPV) samt av Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2004/17/ EG respektive 2004/18/EG om förfaranden 

vid offentlig upphandling, när det gäller revidering av CPV

− Proposition 2017/18:158



Bakgrund

− Kritik över svensk överreglering av upphandlingar som inte är 

detaljreglerade i EU-direktiven

−Underlätta för små företag och för den idéburna sektorn att lämna 

anbud 



Hela 19 kap. tillämpligt om 
upphandlingen avser

− ”Vanliga” tjänster (t.ex. städning) om värdet understiger 2 096 097 

kronor

− ”Särskilda” tjänster (t.ex. hotell- och restaurangtjänster) oavsett värde 

enligt bilaga 2 till LOU

− Välfärdstjänster enligt bilaga 2 a till LOU som överstiger 7 113 450 

kronor



Frågor att ställa

− Är det fråga om en välfärdstjänst?

−Understiger det beräknade värdet 7 113 450 kr?

−Har upphandlingen ett bestämt gränsöverskridande intresse?



Välfärdstjänster?

− Välfärdstjänster?

− Anges i bilaga 2 a, som i sin tur hänvisar till CPV-koder

− Hälsovård, socialtjänst och närbesläktade tjänster

− Administration inom socialtjänsten, utbildningsadministration, 

hälsovårdsförvaltning

- De nya reglerna finns i 19 kap 35-39 §§ LOU



Vad säger 19 kap. 35-39 §§?

Följande bestämmelser ska tillämpas (35 §)

1 kap. (lagens innehåll, tillämpningsområde och definitioner), 

2 kap. (blandad upphandling), 

3 kap. (undantag från lagens tillämpningsområde), 

20 kap. (avtalsspärr, överprövning och skadestånd), 

21 kap. (upphandlingsskadeavgift), och 

22 kap. (tillsyn).

Om upphandlingen har ett bestämt gränsöverskridande intresse, ska 

även 4 kap. 1 § tillämpas. 



19 kap. 35-39 §§ forts

37-39 §§ innehåller regler om

−Uppskattning av värdet av en upphandling (37 §)

− Information till leverantörer (38 §)

−Dokumentation (39 §)



När ska de grundläggande 
principerna tillämpas?

− Om upphandlingen har ett s.k. bestämt gränsöverskridande intresse ska de 

grundläggande principerna om öppenhet, likabehandling, icke-diskriminering, 

proportionalitet och ömsesidigt erkännande tillämpas (jmf 35 § andra stycket). 



När ska de grundläggande 
principerna tillämpas?

−Om upphandlingen inte har ett bestämt gränsöverskridande 

intresse är myndigheten endast skyldig att:

− Annonsera upphandlingen (i en allmänt tillgänglig databas)

− Underrätta anbudsgivarna om tilldelningsbeslut

− Lämna upplysningar till anbudsgivaren om varför dennes anbud förkastas 

eller varför annan leverantörs anbud antogs

− Ange avtalsspärr

− Dokumentera upphandlingar som överstiger 100 000 kr.



Bestämt gränsöverskridande intresse?

− Finns ingen definition i lagen.

− Presumtion för att sociala tjänster eller andra särskilda tjänster 

under tröskelvärdet saknar gränsöverskridande intresse om det inte 

finns konkreta indikationer på motsatsen, ex unionsfinansiering av 

gränsöverskridande projekt (skäl 114-117 i LOU-direktivet) 



Bestämt gränsöverskridande intresse?

− Frågan om gränsöverskridande intresse ska bedömas av UM i varje 

enskilt fall.

−Omständigheter av betydelse kan vara:

− Föremålet för kontraktet,

− kontraktets uppskattade värde,

− handelspraxis,

− marknadens storlek och struktur samt

− den geografiska lokaliseringen av utförandet (prop. 2015/16:195 s. 887)



Annonsering (36 §)

Annonsering ska ske i en allmänt tillgänglig elektronisk databas (36 § ).

Detta gäller inte om 

1. värdet av upphandlingen understiger 28 procent av tröskelvärdet i     

5 kap. 1 § (1 991 776 kronor),

2. förutsättningarna för upphandling utan föregående annonsering enligt 

6. kap. 12-19 §§ är uppfyllda, eller

3. om det finns synnerliga skäl



Upphandling av välfärdstjänster

Bestämt 

gränsöverskridande 

intresse?

Principerna gäller!

19 kap 35-39 §§ LOU 

är tillämpliga

Alla regler i 19 kap gäller

Ej 

gränsöverskridande 

intresse?

Principerna gäller ej! 

19 kap 35-39 §§ LOU 

är tillämpliga

Principerna gäller ej och upphandlingen 

behöver ej annonseras

Direktupphandlingsgräns 1 991 766 kr

Tröskelvärde om 7 113 450 kr



Reserverad upphandling för vissa 
välfärdstjänster enligt bilaga 2 a

− 19 kap. 6 a § LOU

−Upphandlande myndighet får reservera deltagandet i upphandlingar 

av vissa välfärdstjänster för organisationer som uppfyller vissa 

angivna krav. 

−Måste konkurrensutsättas 



Krav på leverantörer

1. Ska ha som syfte att fullgöra ett offentligt uppdrag som är kopplat 

till att tillhandahålla sådana tjänster, 

2. ska återinvestera eventuell vinst för att uppnå syftet enligt 1, och 

3. ha en lednings- och ägarstruktur som grundar sig på personalens 

ägande eller deltagande eller som kräver aktivt deltagande av 

personal, användare eller berörda parter. 



Vilka tjänster?

CPV-koderna 

79622000-0,79624000-4, 79625000-1(tillhandahållande av 

hemtjänstpersonal, förmedling av vårdpersonal och läkare)

85000000-9 till 85323000-9 (hälso- och sjukvård, tandvård, 

socialtjänst) 

98133000-4 Tjänster tillhandahållna av sociala 

medlemsorganisationer

75121000-0 Utbildningsadministration

75122000-7 Hälsovårdsförvaltning



Tjänster forts.

− 80110000-8 Förskoleundervisning

− 80300000-7 Högre utbildning

− 80420000-4 E-lärande

− 80430000-7 Vuxenundervisning på universitetsnivå

− 80511000-9 Personalutbildning

− 80520000-5  Utbildningslokaler/system

− 80590000-6 Handledning



Kontraktstid

Löptiden för ett sådant kontrakt får inte överstiga tre år och 

upphandlande myndighet får inte tilldela samma organisation ett nytt 

kontrakt genom reserverad upphandling för samma tjänst direkt efter 

att löptiden har gått ut.  

Däremot kan de lämna anbud och vinna en vanlig upphandling av 

samma tjänst.



EU-domstolen mål C-216/17
2018-12-19
− En italiensk hälso- och sjukvårdsmyndighet ingick ett ramavtal 

avseende renhållning. I en ”utvidgningsklausul” i ramavtalet angavs 

att vissa uppräknade myndigheter hade möjlighet att ansluta sig till 

ramavtalet. Efter ramavtalets ingående beslutade en av dessa 

myndigheter att ansluta sig till ramavtalet.

−Den leverantör som tidigare haft det aktuella uppdraget, samt den 

italienska konkurrensmyndigheten, väckte talan i 

förvaltningsdomstol och yrkade att utvidgningsklausulen skulle 

ogiltigförklaras. Grunden för yrkandet var att klausulen möjliggjorde 

tilldelning av ett nytt kontrakt utan genomförande av ett nytt 

anbudsförfarande.



Frågor till EU-domstolen

− Italiens högsta förvaltningsdomstol begärde ett förhandsavgörande 

från EU-domstolen. Frågorna var sammanfattningsvis följande:

−Har en upphandlande myndighet rätt att upphandla ramavtal för 

andra avropsberättigade myndigheters räkning, vilka är specifikt 

angivna i upphandlingsdokumenten men inte är direkta parter i 

ramavtalet?

− Är det tillåtet att ingå ett ramavtal där kvantiteten inte är fastställd 

avseende de tjänster som de upphandlande myndigheter som inte 

undertecknat ramavtalet kan beställa? Om svaret är nej, kan 

kvantiteten fastställas genom en hänvisning till myndigheternas 

ordinarie behov?



EU-domstolen

− En upphandlande myndighet får handla för andra specifikt angivna 

upphandlande myndigheters vägnar, även om dessa myndigheter 

inte är parter i ramavtalet, förutsatt att kraven på bland annat 

öppenhet iakttas.



−Det är uteslutet att de upphandlande myndigheter som inte har 

undertecknat ramavtalet underlåter att ange kvantiteten av de 

tjänster som kommer att kunna beställas när de senare ingår 

kontrakt som grundas på detta ramavtal eller anger nämnda 

kvantitet med hänvisning till deras ordinarie behov, då de i annat fall 

skulle åsidosätta öppenhetsprincipen och principen om 

likabehandling av de ekonomiska aktörer som berörs av ingåendet 

av nämnda ramavtal.



Om maxkvantitet

− För det andra anges i artikel 32.3 i direktiv 2004/18 att om ett 

ramavtal sluts med en enda ekonomisk aktör, ska kontrakt som 

bygger på detta ramavtal tilldelas i enlighet med villkoren i 

ramavtalet. Härav följer att den upphandlande myndighet som från 

början är part i ramavtalet endast kan handla för egen räkning och 

på andra i ramavtalet specifikt angivna potentiella upphandlande 

myndigheters vägnar, inom gränsen för en viss kvantitet och när 

denna gräns har nåtts har nämnda avtal inte längre någon verkan.



−Öppenhetsprincipen och principen om likabehandling av de 

ekonomiska aktörer som berörs av ingåendet av ramavtalet – vilka 

principer bland annat anges i artikel 2 i direktiv 2004/18 – skulle 

åsidosättas om den upphandlande myndighet som från början var 

part i ramavtalet inte angav den totala kvantitet som det avtalet 

avsåg



Konkurrensverkets ställnings-
tagande 2019-06-27

− Enligt Konkurrensverkets bedömning följer det av EU-domstolens 

dom den 19 december 2018 i mål C-216/17 (Coopservice) att en 

upphandlande myndighet som är part i ett ramavtal är skyldig att 

precisera den totala kvantitet och det högsta belopp som ramavtalet 

omfattar. Skyldigheten inkluderar att, så långt det är möjligt, göra en 

uppskattning av värdet eller storleksordningen och frekvensen på 

de efterföljande kontrakt som ska tilldelas med ramavtalet som 

grund. 



Forts.

− Detta innebär att den upphandlande myndigheten är skyldig att 

göra en rimlig uppskattning av det förväntade värdet och den 

förväntade kvantiteten. I och med avgörandet i Coopservice har 

EU-domstolen klargjort att uttrycket ”i tillämpliga fall” i artikel 1.5 i 

2004 års direktiv (artikel 33.1 i 2014 års direktiv) innebär att 

angivelsen av kvantiteten av de varor eller tjänster som ramavtalet 

avser inte är frivillig. En annan tolkning skulle åsidosätta de 

grundläggande upphandlingsprinciperna. 



Högsta förvaltningsdomstolen 
2018-10-19 mål.nr 3820-17

▪ Tekniska verken i Linköping upphandlade hyllarkiv och ritlådor. 

▪ Det var en tillåten direktupphandling. 

▪ Tekniska verken valde att konkurrensutsätta upphandlingen och 

fick in sex anbud.

▪ En anbudsgivaren ansökte om överprövning och yrkade att 

upphandlingen skulle rättas eller göras om. 

▪ Skälet var att förfrågningsunderlaget ansågs inte vara tillräckligt 

transparent och ge utrymme för sådan skönsmässig bedömning att 

förfrågningsunderlaget stred mot principerna om likabehandling 

och öppenhet.



Forts.

HFD konstaterade:  

1. Sverige har bestämt att principerna gäller även vid direktupphandling och 

EU-domstolens uttolkning av principerna får genomslag även vid 

direktupphandlingar. 

2. Principen om likabehandling torde vara lika relevant oavsett om 

upphandlingen har gränsöverskridande intresse eller inte.

3. Värdet av upphandlingen får också betydelse för vilka krav som principerna 

rent faktiskt ställer på UM.

4. Eftersom det inte finns någon detaljreglering för hur direktupphandling ska 

ske får UM stort handlingsutrymme.  

5. OM UM väljer att vända sig till flera får allmänna principerna större praktisk 

betydelse än de har vid en upphandling där kontakt endast tas med en 

leverantör.

6. Underlagen måste vara tydliga men kraven på transparens kan inte ställas 

lika högt som när det finns ett gränsöverskridande intresse. 



Forts.

HFD fann att utvärderingskriterierna var allmänt hållna och gav UM 

ett betydande handlingsutrymme.

MEN:

”Med hänsyn till att det är fråga om en direktupphandling och att 

förfrågningsunderlaget inte är utformat så att det öppnar för 

godtyckliga eller osakliga bedömningar (jfr t.ex. RÅ 2010 ref 78) kan 

högsta förvaltningsdomstolen dock inte finna att vad Brynzeel

Storage Systems har anfört visar att underlaget har utformats i strid 

med de allmänna principerna för upphandling”


