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”Förenklade” upphandlingsregler på gång 

Inga särskilda förfaranden för upphandlingar under EU:s 
tröskelvärden (2,2 miljoner kr)

Flexiblare för upphandlande myndigheter

Viktigt följa effekterna för företagen



Sociala hänsynstaganden 
i offentlig upphandling 

blir allt vanligare



Upphandlingar reserverade för 
arbetsintegrerande sociala företag 

Möjligt att reservera upphandlingar för enbart arbetsintegrerade 
sociala företag som uppfyller vissa kriterier:

* Skyddad verkstad eller leverantörer vars främsta syfte är social 
och yrkesmässig integration av personer med funktionsvariation 
och av personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden

* Minst 30 procent av de sysselsatta hos en leverantör måste 
tillhöra denna kategori

Bl.a. Samhall



Sysselsättningskrav

Vinnande leverantör måste under kontraktets genomförande 
sysselsätta person(er) som står utanför arbetsmarknaden

Ca 50 procent av medlemmarna i Almega Tjänsteförbunden deltar 
ogärna/ganska ogärna i sådana upphandlingar

Almega uppmanar till eftertanke innan sådana krav ställs 



Vad tycker 
medlemsföretagen i Almega 

Tjänsteförbunden om 
offentlig upphandling?



Uppge maximalt tre anledningar till att ert företag 
inte deltar i offentlig upphandling?

228 medlemsföretag som inte deltar i offentlig upphandling svarade

22%
28%

52%
12%

10%
3%

9%
2%

6%
24%

25%
0%

7%
11%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Det ställs för många och irrelevanta krav

Det är för mycket tidskrävande formalia

Det är för mycket fokus på lägsta pris

Har inte förtroende för att upphandlingarna går rätt till

Kontrakten är för stora

Det tar för lång tid från anbud till kontrakt och leverans

Hittar inte annonserna

Ramavtalen ger för oklara leveransförutsättningar

Avtalsvillkoren är obalanserade till vår nackdel

Vi möter osund konkurrens från offentliga aktörer i…

Offentlig sektor är ingen naturlig kund i vår bransch

Vi deltar i LOV-system istället

Vi är inte redo än, men avser delta i framtiden

Annat



Hur ställer ni er till upphandlingar som har ett 
stort prisfokus?

153 medlemsföretag som deltar i offentlig upphandling svarade
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Hur upplevs upphandlingsproceduren?

157 medlemsföretag som deltar i offentlig upphandling svarade
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Hur ser ni generellt på kravställandet i offentliga 
upphandlingar?

153 medlemsföretag som deltar i offentlig upphandling svarade 
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Medskick till upphandlande myndigheter 

Tänk på att stort prisfokus kan avskräcka

Tänk på att sysselsättningskrav kan avskräcka

Se över upphandlingsdokumenten och ställ relevanta krav och 
balanserade kontraktsvillkor

Förenkla och förklara upphandlingsprocessen så långt möjligt

Var transparenta med befintliga avtal, upphandlingsplaner etc

Följ upp krav för kvalitetssäkring under kontraktstiden

Ha en dialog med marknaden inför, under och efter 
upphandlingen




