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Antal ANNONSERADE
upphandlingar

782miljarder kronor*

Värdet av OFFENTLIG UPPHANDLING 
i Sverige

*Baserat på statistik från 2017

18379
stycken**

**Baserat på statistik från 2018

18% av BNP



Kunskapsnavet för                          
offentliga affärer



 Regeringens strategi för att 
utveckla de offentliga affärerna.

 Struktur för att utveckla ett 
strategiskt arbete för inköp.

 Sju inriktningsmål som beskriver 
vilka delar som behövs för att 
inköp ska bidra till att utveckla 
den offentliga verksamheten.

Regeringens nationella 
upphandlingsstrategi 



Krav på social hänsyn bör ställas i offentliga upphandlingar när det är 
möjligt och lämpligt. Sociala hänsyn kan exempelvis innebära att säkerställa 
att varor, tjänster och produkter blir tillgängliga och användbara för alla 
åldrar och oavsett funktionsförmåga.

Det är viktigt att upphandlande myndigheter och enheter i ett tidigt skede 
av upphandlingsprocessen tillämpar principen om s.k. universell 
utformning.

Mål 7 - Offentlig upphandling som bidrar 
till ett mer socialt hållbart samhälle



§
När det som anskaffas ska användas 
av fysiska personer ska de tekniska 
specifikationerna bestämmas med 
beaktande av samtliga användares 
behov, däribland tillgängligheten för 
personer med funktionsnedsättning.

Undantag får göras endast om det 
finns särskilda skäl.

Om Europeiska unionen i en rättsakt 
har antagit obligatoriska krav på 
tillgänglighet, ska de tekniska 
specifikationer som avses i första 
stycket bestämmas med hänvisning till 
den rättsakten.

9 kap. 2 § LOU och LUF

 Det som anskaffas- produkter 
eller tjänster

 Användas av fysiska personer: 
användas av allmänheten eller av 
personal vid den upphandlande 
myndigheten

 Ska- inte bör! 
 Den upphandlande myndigheten 

har bevisbördan för särskilda skäl

 Över tröskelvärdet 

Viktigt i lagen! 



Checklista för när tillgänglighetskrav måste ställas



Nytt stöd
 Webbstöd enligt vår strategiska 

inköpsmodell 

 Förbered upphandling

 Upphandla

 Realisera avtalet 

 Lärande exempel

 Standarder

 Checklista 

 Pilot: Kriterium för universell 
utformning av möbler

 Information till leverantörer



Hållbarhetskrav

Mer än 600 krav som kan

användas vid offentlig
upphandling

Miljökrav och sociala krav





Frågeservice 

 Stöd inom upphandlingens 
regelverk, praktik och 
hållbarhetsaspekter samt 
statsstöd. 

 Inga bedömningar i enskilda fall.
 Telefon, mejl eller chatt.
 Frågeportalen: forum där vi 

gemensamt skapar innehåll och 
delar kunskap med varandra.



Upphandlar för mer 
delaktighet i Skellefteå
 Mål: självständiga medborgare 

oberoende av kommunen 
 Medborgarnas behov i fokus
 Samarbete med näringslivet
 Lite detaljstyrning kring form och 

teknik, men skarpare formulering 
av mål och målgrupp.

 Öppnade upp för nya lösningar i 
upphandlingen



Upphandling kan 
bidra till att skapa 

ett samhälle för 
alla!
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