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Vårt uppdrag
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� Rättssäker, effektiv och 
hållbar upphandling. 

� Främja innovativa 
lösningar.

� Stärka upphandlingens 
strategiska betydelse.



Bakgrund
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� 1 september 2015, bildades 
Upphandlingsmyndigheten.

� Tidigare samlat på 
Konkurrensverket 2014
� Miljöstyrningsrådet
� Kammarkollegiet
� Vinnova



Programmet för utvecklande inköp -
tidig dialog för innovation 
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� Regeringsuppdrag att främja 
innovation genom tidig 
dialog

� Pågår 2016-2019

� Uppdraget bredare än att 
enbart handla om tidig dialog 
och innovation.

� Målgrupp: Alla upphandlande 
myndigheter och enheter

Kontakt: 
dialog@uhmynd.se



Programmet för 
utvecklande 

inköp

Förmedlare

UtbildareFacilitator

Erbjudande
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Myndighet: 
regleringsbrev, 
instruktion, VP

Kommun: Landsting:

Vision, mål, strategi, budget

Styrning

Beslut

Återkoppling

Återkoppling

Andra mål och strategier: Miljökvalitetsmål, Livsmedelsstrategi, etc

Inköp

Utvärdering av 
prestanda

Analysfas

Besluts-
underlag

Inköpspolicy och 
kategoristyrning

Uppstart

Tilldelning

Beställning

Leverans

Leverantör

Underleverantör

Avvikelse

Tvärfunktionell 
helhetssyn

Upphandlingen möjliggör
uppfyllande av mål 

(ekonomisk besparing, 
kvalitetshöjning)

Här realiseras
resultatet – stor effekt 

på målsättningarna

Behov



Upphandling som styrmedel för att nå 
samhälleliga mål
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� Är offentlig upphandling 
ett effektivt styrmedel för 
att uppnå samhälleliga mål 
om hållbar utveckling?



Att arbeta strategiskt med inköp 
består av fem steg
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Steg 1: Definiera mål för 
organisationen
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Innehåll:
� Övergripande mål för organisationen
� Identifiera samhälleliga mål 

� Innovation
� Hållbarhet
� Små och medelstora företag

� Ta fram verksamhetsmål
� Ta fram styrdokument



Steg 2: Analysera organisationens 
inköp
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Innehåll:

� Få överblick över organisationens inköp (spendanalys)

� Se över hur inköpen görs (inköpsmönster)

� Ta hänsyn till framtida behov



Steg 3: Gör en inköpsstrategi för att 
uppnå myndighetens mål
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Innehåll:

� Identifiera organisationens samt olika verksamheters 
mål

� Varför behövs en inköpsstrategi?

� Involvera inköpsfunktionen



Steg 4: Prioritera bland målen
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Innehåll:

� Identifiera vilka mål som kan uppnås genom inköp 

� Hantera målkonflikter och identifiera synergieffekter

� Sätt ut tidsramar

� Koppla inköpsstrategin till övriga styrdokument



Steg 5: Implementera målen
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Innehåll:

� Planera hur målen ska uppnås

� Ta fram handlingsplan

� Kommunicera målen

� Beakta framgångsfaktorer för strategiskt inköpsarbete



Från hållbar utveckling till hållbar 
upphandling
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� Relativt ovanligt att inkludera hållbarhetsfrågor i 
offentlig upphandling innan 2000.

� Direktiven från 2004 kodifierade EU-domstolens praxis 
om miljöhänsyn och sociala hänsyn.

� Nya upphandlingsdirektiv 2014 – än större fokus på 
miljöhänsyn och sociala hänsyn.



Budgetproposition 2016
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http://www.regeringen.se/contentassets/49618bcb4fd94b6081
d9696f55bc7f8d/utgiftsomrade-2-samhallsekonomi-och-
finansforvaltning.pdf, s 99. 

http://www.regeringen.se/contentassets/49618bcb4fd94b60
81d9696f55bc7f8d/utgiftsomrade-23-areella-naringar-
landsbygd-och-livsmedel.pdf, s 58



Miljö-, social- och arbetsrättsliga 
hänsyn i de nya 
upphandlingsdirektiven
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� Möjligheterna att ta miljö-, social- och arbetsrättsliga 
hänsyn ges en mer framträdande roll i 2014 års 
upphandlingsdirektiv. 

� EU-lagstiftarens avsikt att krav på miljö- social- och 
arbetsrättsliga hänsyn bör integreras i offentliga 
upphandlingar, vilket kommer till uttryck i såväl skälen 
som i artiklar. 

� Flera bestämmelser rör hållbar upphandling.



Hållbar upphandling
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� Kraven i upphandlingen – vad
som upphandlas

� Lagstiftning miljökrav 
� LOU 
� Miljöbalkens försiktighets-

och substitutionsprinciper
� Fördel - kan gå utöver 

lagstiftning
� Begränsning - måste finnas 

verifikat
� Kan bidra till att nå 

kommunens uppsatta mål

� Upphandlingsstrategin?
� Livsmedelsstrategin?



Upphandlingsmyndigheten
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”96 är nått över 25 %”
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Märken

�Möjlighet hänvisa till 
märken för att visa att 
ett leverantör eller 
anbud har vissa 
egenskaper

�Kan vara teknisk 
specifikation, 
tilldelningskriterium 
eller kontraktsvillkor

�Märket måste ha 
utarbetats på visst sätt 

� Måste godta likvärdiga 
märken

� Måste under vissa 
omständigheter godta andra 
lämpliga bevismedel



Hur gör man för att upphandla 
livsmedel som motsvarar era krav 
och öppnar upp för närproducerat?
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Myndighet: 
regleringsbrev, 
instruktion, VP

Kommun: Landsting:

Vision, mål, strategi, budget

Styrning

Beslut

Återkoppling

Återkoppling

Andra mål och strategier: Miljökvalitetsmål, Livsmedelsstrategi, etc

Inköp

Utvärdering av 
prestanda

Analysfas

Besluts-
underlag

Inköpspolicy och 
kategoristyrning

Uppstart

Tilldelning

Beställning

Leverans

Leverantör

Underleverantör

Avvikelse

Tvärfunktionell 
helhetssyn

Upphandlingen möjliggör
uppfyllande av mål 

(ekonomisk besparing, 
kvalitetshöjning)

Här realiseras
resultatet – stor effekt 

på målsättningarna

Behov



Interna framgångsfaktorer
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� Politiska inriktningsmål för inköp, t.ex. eko och konkurrens

� Behovs- och marknadsanalys 

� Hållbarhetskriterier, t.ex. djurskyddskrav gör skillnad

� Delade upphandlingar – i produktgrupper och gärna i tid

� Uppföljningsresurser

� Dialog under hela avtalet

� Samla erfarenheter inför ny upphandling

� Organisatoriska förutsättningar viktiga –
ambition/styrning/resurser hos köpare styr! 



Externa framgångsfaktorer
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� Näringslivskontor/näringslivsnätverk 
� Vilka leverantörer finns i din kommun/närhet?

� Vilka företag/grossister är intresserade av att leverera?
� Kontakta och kartlägg 

� Vad kan företagen leverera?
� Vilka produkter? Volymer? Förädlingsgrad? 
� Förpackning? Recept? 

� Distribution
� Hur kan transporter ske?  Samordning?

� Avtal 
� Olämpliga för små och medelstora företag?

� Organisatoriska förutsättningar viktiga–
ambition/styrning/resurser hos säljare styr.



Hållbarhetskriterier
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Alt. 1: 
� EU-ekologiskt (834/2007)
� EU-ekologiskt (834/2007) produktion med ytterligare miljö-

och djurskyddskrav  (motsvarande KRAV-produktion)
� Verifiering genom certifiering
� Leverantörsförsäkran samlar information

Alt 2:
� Miljökrav, djurskyddskrav och sociala krav på konventionell 

produktion 
� Verifiering genom certifiering, standarder m.m.
� Leverantörsförsäkran samlar information



Kan vi upphandla lokalproducerat?
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� Ja – förbättrad konkurrens på rätt sätt
� Framtiden

� Mycket kan bli sig likt i nya lagstiftningen
� Affären beroende av köpare och säljare
� Stora möjligheter att påverka 

resultaten av era upphandlingar

� Kontakta gärna
Upphandlingsmyndigheten



Vi erbjuder
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� Helpdesk

� Nyhetsbrev

� Konferenser & seminarier

� Matnyttig webbplats med:
� Nyheter
� Vägledningar
� Kriteriebibliotek & wizard
� Frågor & svar
� Webbutbildningar
� Nyttokalkylatorer m.m. Besök upphandlingsmyndigheten.se



Tack!
Irina Svensson

2016-04-22


