
 

JURIDISKA INSTITUTIONEN 
Stockholms universitet 

 

 
 
 
 

Idéburet offentligt partnerskap 

- en analys av dess förenlighet med 

upphandlingsrätten 

Mikaela Kermfors 

 

 

Examensarbete i offentlig rätt, 30 hp 
Examinator: Ulf Bernitz 

Stockholm, höstterminen 2017 

 



 1 

Förkortningar 

 

 

FEUF Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt 

Forum Forum för Frivilligt Socialt Arbete 

IOP Idéburet offentligt partnerskap 

KomL Kommunallagen (1991:900) 

LOU Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling    

LOU-direktivet 

 

LOV 

Direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig 

upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG 

Lagen (2008:962) om valfrihetssystem 

Tjänsteprotokollet Protokoll (nr 26) om tjänster av allmänt intresse 

SKL Sveriges Kommuner och Landsting 

ÄLOU Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling 

ÄLOU-direktivet Direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av 

förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, 

varor och tjänster 

  

  

  

  

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

Abstract 

 

Over the years it has been hard for the voluntary sector organisations to be awarded public 

contracts. As a solution to this problem the association for socially oriented voluntary 

organisations, Forum, in year 2010 created the collaboration form IOP. IOP is a way for 

contracting authorities to collaborate with voluntary sector organisations, apart from subsidies 

or public procurement. The collaboration form has aroused great interest amongst the 

contracting authorities and voluntary organisations in Sweden, and the will to use it is strong.  

 

Since IOP generally refers to tax funded welfare, the collaborations have been considered to be 

so called non-economic services of general interest. It has been argued that these non-economic 

services of general interest fall outside the scope of the EU rules on public procurement and 

that the services that are being provided for within IOP therefore should not be put out to 

competition. IOP however constitutes of services that are being provided for renumeration. IOP 

therefore consists of services that fall within the scope of the EU rules of public procurement 

and these services must therefore be procured, unless an exception from the legal framework is 

applicable.  

 

The only exception applicable for IOPs is the possibility of direct award. Contracting authorities 

can use IOP if the contract value is below the threshold for direct award for the current service. 

In very special situations the contracting authorities can also use IOP if the conditions for 

negotiated procedure without prior publication are met, or if there are any special reasons. If 

Sweden created an exception from the national legislation of public procurement below the 

threshold without a cross border interest the contracting authorities would have improved 

possibilities to use IOP.  

 

There are rules in the EU Directive 2014/24 that are created to make it easier for contracting 

authorities to collaborate with voluntary organisations. A better utilization of these rules in the 

Swedish legal framework on public procurement would increase the voluntary organisations 

possibilities to be awarded public contracts even though they do not allow the use of IOP. It 

seems that future legislative amendments will aim for a better utilization of these rules. 
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Sammanfattning 

 

Som ett alternativ till lösning på de idéburna organisationernas svårigheter att delta i offentliga 

upphandlingar skapade intresseorganisationen för socialt inriktade idéburna organisationer 

Forum år 2010 samarbetsformen IOP. Den ifrågavarande samarbetsformen skapar en möjlighet 

för det offentliga att samarbeta med idéburna organisationer utan att behöva klassificera 

samarbetet såsom bidrag eller upphandling. Samarbetsformen har väckt stort intresse runt om i 

landet och viljan att använda sig av samarbetsformen är stark bland de upphandlande 

myndigheterna och de idéburna organisationerna.  

 

Då IOP generellt avser skattefinansierad välfärd har samarbetena ansetts utgöra så kallade icke-

ekonomiska tjänster av allmänt intresse. IOP har på den grunden ansetts undantaget från 

upphandlingsskyldighet, då det har argumenterats för att sådana tjänster inte omfattas av LOU-

direktivets tillämpningsområde. IOP utgörs dock av tjänster som utförs åt det offentliga i utbyte 

mot ersättning. IOP består således av upphandlingspliktiga tjänster, varför de ska upphandlas 

såvida det inte finns något tillämpligt undantag från regelverket. 

 

De tillämpliga undantagen i upphandlingsrätten för IOP är någon av grunderna för 

direktupphandling. Det offentliga kan således ingå IOP om det aktuella kontraktets värde 

understiger direktupphandlingsgränsen för den aktuella tjänsten. I mycket speciella situationer 

kan IOP även ingås om förutsättningarna för förhandlat förfarande utan föregående annonsering 

är uppfyllda, eller om det föreligger synnerliga skäl. Det finns en möjlighet för Sverige att skapa 

ett undantag från LOU för sociala och andra särskilda tjänster under tröskelvärdet som saknar 

ett bestämt gränsöverskridande intresse. En sådan ordning skulle också ge det offentliga en 

möjlighet att använda sig av IOP. 

 

I LOU-direktivet finns regler som är avsedda att förenkla för upphandlande myndigheter att 

samarbeta med idéburna organisationer. Ett bättre tillvaratagande av de möjligheterna i svensk 

rätt skulle öka möjligheterna för det offentliga att samarbeta med de idéburna organisationerna, 

även om de inte ger utrymme för ingående av IOP. Av allt att döma kommer framtida 

lagändringar syfta till att ta tillvara på de möjligheter som LOU-direktivet ger till särskild 

lagstiftning på området. 
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1. Inledning 

 

1.1  Bakgrund 

 

Genom åren har de idéburna organisationerna varit betydelsefulla för att det offentliga ska klara 

av såväl viktiga samhällsinsatser som krissituationer och akuta skeenden. Driften av 

kvinnojourer, hjälp vid naturkatastrofer, arbetsintegrerande insatser och härbärgen för hemlösa 

är bara några exempel på de idéburna organisationernas insatser för samhället. De idéburna 

organisationernas roll som välfärdsproducenter har kommit att bli allt viktigare och intresset är 

stort från det offentliga att ta tillvara på vad de har att erbjuda genom olika samarbetsformer.1 

 

Samtidigt har det funnits svårigheter för de idéburna organisationerna att delta i offentliga 

upphandlingar och vinna offentliga kontrakt. Det har bland annat berott på utformningen av 

ÄLOU som gjort det lättare för kommersiella aktörer att utforma konkurrenskraftiga anbud, 

och har skapat svårigheter för de idéburna organisationerna att leva upp till de högt ställda 

kraven i upphandlingarna. Vidare har upphandlingsrätten varit svår att förena med de idéburna 

organisationernas rätt att styra och äga sin egen verksamhet.2  

 

Som ett alternativ till lösning på det här problemet skapade intresseorganisationen för socialt 

inriktade idéburna organisationer Forum år 2010 en samarbetsform kallad IOP. Syftet med IOP 

är att det ska underlätta för det offentliga att samarbeta med idéburna organisationer.3 Den 

ifrågavarande samarbetsformen skapar en möjlighet för det offentliga att samarbeta med 

idéburna organisationer utan att behöva klassificera samarbetet såsom bidrag eller upphandling. 

Samarbetsformen är tänkt att kombinera nödvändiga resurser till verksamheten med de 

idéburna organisationernas rätt till oberoende.4 Den politiska viljan att använda sig av IOP är 

stark.5 Intresset för samarbetsformen är stort i Sverige och antalet IOP ökar.6  

 

                                                      
1 SOU 2016:13, s. 15 ff. och Forum för frivilligt socialt arbete, Idéburet offentligt partnerskap var finns de?, 2016. 
2 SOU 2013:12, s. 249 och Sundstrand (2016), s. 139. 
3 Forum för frivilligt socialt arbete, Idéburet - offentligt partnerskap (IOP) För delaktighet och lokal utveckling, 

2010. Se även Forum för frivilligt socialt arbete, Idéburet offentligt partnerskap – vilka möjligheter erbjuder EU-

rätten?, 2016, s. 5. 
4 SOU 2011:73, s. 249 och SOU 2016:13, s. 397 ff. Se även Sundstrand (2016), s. 139. 
5 SOU 2016:13, s. 404. 
6 SOU 2016:78, s. 618. 
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Det ökade intresset hos det offentliga att använda sig av IOP innebär dock en risk, då 

samarbetsformen fortfarande är rättsligt oprövad. Skulle ett IOP efter en rättslig prövning anses 

vara lagstridigt gör det offentliga sig skyldigt till en otillåten direktupphandling. Frågan är just 

nu uppe för prövning i Förvaltningsrätten i Göteborg där Konkurrensverket menar att ett IOP 

avseende driften av ett äldreboende har utgjort en otillåten direktupphandling.7 Ett avgörande i 

frågan har ännu inte publicerats och samarbetsformen befinner sig i en juridisk gråzon. Den här 

uppsatsen avser därför att reda ut rättsläget rörande IOP i förhållande till upphandlingsrätten.  

 

1.2  Syftesbeskrivning och frågeställningar 

 

Uppsatsens huvudsakliga syfte är att utreda om IOP är förenligt med upphandlingsrätten. För 

att undersöka det krävs en utredning av huruvida IOP omfattas av upphandlingsrätten, och om 

det i upphandlingsrätten finns något undantag som ger utrymme för ingående av IOP utan 

föregående konkurrensutsättning. 

 

För att uppnå uppsatsens huvudsakliga syfte kommer framställningen att utgå från följande 

frågeställningar: 

- Vad är definitionen av IOP? 

- Innebär definitionen av IOP att samarbetsformen faller utanför upphandlingsrättens 

tillämpningsområde? 

- Om definitionen av IOP innebär att samarbetsformen omfattas av 

upphandlingsskyldighet, finns det någon möjlighet att ingå IOP genom något undantag 

i upphandlingsrätten? 

- Hur kommer rättsutvecklingen på det aktuella upphandlingsområdet se ut framöver? 

 

1.3 Avgränsningar 

 

Uppsatsen kommer inte att beröra KomL och statsstödsreglerna. Avgränsningen har gjorts 

eftersom uppsatsen endast avser att utreda IOP:s förhållande till det upphandlingsrättsliga 

                                                      
7 Konkurrensverkets ansökan om upphandlingsskadeavgift 2017-06-29 dnr 337/2017. 
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regelverket. Läsaren bör däremot vara medveten om att en fullständig juridisk bedömning av 

IOP som samarbetsform inte går att göra utan hänsyn även till KomL och statsstödsreglerna. 

 

De undantag från LOU-direktivets tillämpningsområde som anges i artikel 7–12 i LOU-

direktivet kommer inte heller beröras, då de behandlar en annan typ av tjänster än de som 

anskaffas inom ramen för IOP.  

 

1.4  Metod och material 

 

Metoden som har tillämpats i uppsatsen är den rättsdogmatiska metoden, vilken anses vara den 

allmänt erkända rättsvetenskapliga arbetsmetoden i Sverige.8 Trots det saknas en enhetlig 

definition av vad syftet med rättsdogmatiken är och vad metoden innehåller, vilket visas genom 

att flera rättsvetenskapliga framställningar beskrivs som rättsdogmatiska utan att innebörden av 

metoden klargörs.9 Enligt Jareborg handlar den rättsdogmatiska metoden om att på en 

vetenskaplig grund rekonstruera gällande rätt.10 En annan beskrivning av den rättsdogmatiska 

metoden gavs av Peczenik som menade att ett erkänt mål med den rättsdogmatiska metoden är 

att rättsordningen ska framställas som ett koherent nätverk av huvudregler och undantag.11 

Sammanfattningsvis kan den rättsdogmatiska metoden beskrivas som en analys av de olika 

rättskällorna i syfte att besvara en rättsfråga och utreda vad som utgör gällande rätt.12  

 

Rättskällorna värderas utifrån deras inbördes dignitet i den så kallade rättskälleläran.13  Vad 

som ska anses utgöra en rättskälla finns det olika uppfattningar kring.14 Vissa menar att 

begreppet rättskälla ska tolkas strikt och att det enbart är lag, förarbeten, praxis och doktrin som 

kan användas för att fastställa vad som utgör gällande rätt. Andra intar ett mer liberalt synsätt 

och menar att alla källor i samhället kan användas som rättskällor.15 Då olika rättsområden 

skiljer sig åt väsentligt är det naturligt att synen på rättskällor ser olika ut beroende på det 

rättsområde som studeras.16 Den här framställningen har skrivits utifrån en mer pragmatisk syn 

                                                      
8  Hellner (2001), s. 22 ff. och Melander & Samuelsson (2003), s. 29. Se även Sundstrand (2012), s. 24. 
9 Sandgren (2005), s. 648. 
10 Jareborg (2004), s. 1.  
11 Peczenik (2005), s. 249. 
12 Kleineman (2013), s. 26. Se även Sandgren (2015), s. 43. 
13 Warnling-Nerep (2015), s. 54 ff. 
14 Töllborg (1995), s. 354. 
15 Warnling-Nerep (2015), s. 62 ff.  
16 Sundstrand (2012), s. 24.  
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på vad som ska anses utgöra rättskälla, då det material som finns bland de traditionella 

rättskällorna avseende IOP är begränsat. Sundstrand menar att mindre traditionella rättskällor 

kan användas vid fastställandet av gällande rätt inom upphandlingsområdet, så länge de 

åberopade rättskällorna inordnas i rättskällehierarkin och den rättsliga grunden anges.17  

 

Den svenska upphandlingsrätten bygger till stor del på unionsrätten. Inom unionsrätten finns 

en annan syn på rättskällorna än den som finns inom svensk rätt. Bland annat har rättspraxis en 

större betydelse vid fastställandet av gällande rätt än vad den har i svensk rätt.18 Unionsrätten 

har företräde framför nationell rätt, vilket innebär att de avgöranden som meddelas av EU-

domstolen och tribunalen är tvingande och direkt tillämpliga i medlemsstaterna. Vidare ska alla 

medlemsstater tillämpa unionsrätten på samma sätt.19  

 

Vid behandling av de unionsrättsliga rättskällorna är fördragen, de allmänna rättsprinciperna, 

bindande sekundärrätt, internationella avtal och EU-domstolens och tribunalens praxis 

bindande rättskällor. Icke-bindande sekundärrätt, förarbeten, generaladvokaternas förslag till 

avgöranden, doktrinen inom unionsrätten och ekonomiska teorier är istället vägledande 

rättskällor.20 De allmänna rättsprinciperna är inom unionsrätten av samma dignitet som 

fördragen och de har flera olika funktioner. Exempelvis används de som grund för att pröva om 

en rättsakt är giltig. Vidare används de för att fylla ut ofullständigheter i det unionsrättsliga 

regelverket och för att tolka bestämmelserna i det.21 Inom unionsrätten saknas förarbeten likt 

de som finns inom svensk rätt. Istället inleds rättsakterna med en ingress. I den ges en 

beskrivning av skälen till varför rättsakten skapades. Skälen i ingressen till EU:s rättsakter bör 

i avsaknad av förarbeten därför beaktas noggrant.22  

 

När rättskällorna ska analyseras används olika tolkningsmetoder. Exempelvis kan en 

bokstavstolkning göras, där tolkningen är trogen lagrummets språkliga innebörd. Det 

bakomliggande syftet bakom regeln som återfinns i förarbetet anses då inte vara av särskild 

vikt. Ett annat exempel på en tolkningsmetod är den teleologiska tolkningen, där lagstiftningens 

                                                      
17 Sundstrand (2012), s. 25. 
18 Hettne (2008), s. 42 och Warnling-Nerep (2015), s. 54. 
19 Dom av den 15 juli 1964, Flaminio Costa mot E.N.E.L., C-6/64, EU:C:1964:66, punkt 3, dom av den 17 

december 1970, Internationale Handelsgesellschaft mbH, C-11/70, EU:C:1970:114, punkt 3 och Sundstrand 

(2013b), s. 35. 
20 Hettne & Otken Eriksson (2011), s. 40 och Steinicke & Groesmeyer (2008), s. 118. 
21 Sundstrand (2012), s. 25–26. 
22 Bernitz m.fl. (2014), s. 73. 
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ändamål, syfte och funktion ska fastställas.23 Då avgöranden från EU-domstolen präglas av 

teleologiska resonemang lämpar sig den teleologiska metoden väl vid tolkning av EU-

domstolens avgöranden. Av den anledningen utgår uppsatsen framför allt ifrån den teleologiska 

tolkningsmetoden.24 

 

Vid tillämpningen av den rättsdogmatiska metoden har lagtext, förarbeten, praxis och doktrin 

använts. De klassiska rättskällorna har sedan kompletterats med andra mindre traditionella 

källor som till exempel myndighetspublikationer och rapporter och artiklar skrivna av praktiskt 

verksamma jurister. Det har gjorts med hänvisning till bristen på relevant material avseende 

IOP bland de traditionella rättskällorna. Materialet innefattar både svenska och unionsrättsliga 

rättskällor, med ett visst fokus på unionsrätten då upphandlingsrätten är starkt präglad av 

unionsrätten. De för området relevanta avgörandena från EU-domstolen liksom LOU-direktivet 

ges stort utrymme i uppsatsen, då de enligt den unionsrättsliga rättskällehierarkin utgör 

bindande rättskällor. Unionsrättslig doktrin har sedan använts för att tolka EU-domstolens 

praxis och LOU-direktivets bestämmelser. Slutligen har skälen till LOU-direktivet i avsaknad 

av förarbeten av svensk standard använts för att utröna syftet med LOU-direktivets 

bestämmelser. 

 

1.5  Disposition 

 

Efter inledningen i kapitel ett presenteras i kapitel två en översiktlig redogörelse för regleringen 

av offentlig upphandling samt framväxten av IOP för att ge läsaren en grundläggande förståelse 

för rättsområdet. Kapitel två innefattar en översiktlig genomgång av det upphandlingsrättsliga 

regelverkets rättsliga grund och syfte, det direktivstyrda området samt de 

särbehandlingsförfaranden som finns i LOU-direktivet. I kapitel två ges även en kort 

redogörelse av hur IOP som samarbetsform har växt fram. 

 

I kapitel tre, fyra, fem och sex besvaras uppsatsens frågeställningar. Kapitel tre syftar till att 

utreda vad definitionen av IOP är. Kapitel fyra redogör för IOP:s förhållande till 

upphandlingsrätten och om IOP ska anses undantaget upphandlingsskyldighet eller inte. I 

kapitel fem behandlas frågan om det finns någon möjlighet att ingå IOP genom något undantag 

                                                      
23 Warnling-Nerep (2015), s. 62 ff. 
24 A.a., s. 57 och 65. Se även Bernitz m.fl. (2014), s. 65 ff. 
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i upphandlingsrätten.  I kapitel sex förs ett kortare resonemang kring hur rättsutvecklingen på 

det aktuella upphandlingsområdet kommer se ut framöver. Uppsatsen avslutas med kapitel sju 

där en sammanfattande slutsats presenteras. 
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2. Regleringen av offentlig upphandling och framväxten av IOP 

 

2.1  Upphandlingsrättens rättsliga grund och syfte 

 

Grunden för LOU-direktivet utgörs av de grundläggande friheterna, vilka är ett uttryck för de 

allmänna rättsprinciperna om icke-diskriminering på grund av nationalitet och likabehandling 

som återfinns i artikel 18 FEUF.25 Förbudet mot diskriminering på grund av nationalitet har 

närmare preciserats i till exempel artiklarna 34 och 56 FEUF om fri rörlighet för varor och 

tjänster.26 Ur de grundläggande friheterna kan de allmänna rättsprinciperna härledas. Av skäl 1 

i LOU-direktivet framgår att de allmänna rättsprinciper som är av särskild vikt vid offentlig 

upphandling är principerna om likabehandling, icke-diskriminering p.g.a. nationalitet, 

öppenhet, proportionalitet och ömsesidigt erkännande. Den svenska lagstiftaren har även valt 

att utan begränsningar föra in de allmänna rättsprinciperna i 4 kap. 1 § LOU, vilket gör dem 

tillämpliga även på nationell upphandling som faller utanför det direktivstyrda området.27  

 

Enligt likabehandlingsprincipen ska alla leverantörer, oavsett storlek och organisationsform, 

behandlas lika avseende alla omständigheter som rör upphandlingen.28 Medlemsstaternas 

skyldighet att respektera likabehandlingsprincipen är central i den unionsrättsliga regleringen 

av offentlig upphandling.29 Principen om icke-diskriminering innebär att ingen särbehandling 

av leverantörer, varor eller tjänster får ske på grund av deras nationalitet.30 Upphandlande 

myndigheter har inte rätt att ge leverantörer av en viss nationalitet företräde framför andra i en 

offentlig upphandling. Förbudet mot en sådan särbehandling gäller även om det också skulle 

vara missgynnande för leverantörer från samma nationalitet.31 Öppenhetsprincipen är av vikt 

då det krävs öppna upphandlingsförfaranden för att kunna kontrollera att upphandlande 

myndigheter iakttar de allmänna rättsprinciperna.32 Proportionalitetsprincipen innebär att de 

begränsningar som görs av den fria rörligheten måste stå i proportion till det mål som ska 

                                                      
25 Dom av den 12 december 2002, Universale-Bau m.fl., C-470/99, EU:C:2002:746, punkt 91 och Sundstrand 

(2012), s. 34. 
26 För de grundläggande friheterna, se Sundstrand (2012), s. 36 ff. 
27 Sundstrand (2013b), s. 26–27. 
28 Falk (2014), s. 63 och Sundstrand (2012), s. 45. 
29 Dom av den 22 juni 1993, kommissionen/Danmark, C-243/89, EU:C:1993:257, punkt 33. 
30 Dom av den 20 september 1988, Beentjes, C-31/87, EU:C:1988:422, punkt 30. 
31 Dom av den 3 juni 1992, kommissionen/Italien, C-360/89, EU:C:1992:235 och dom av den 28 oktober 1999, 

kommissionen/Österrike, C-328/96, EU:C:1999:526. Se även Sundstrand (2012), s. 46. 
32 Reichel (2015), s. 347. 



 13 

uppnås.33 Inom området offentlig upphandling är medlemsstaterna skyldiga att alltid beakta 

proportionalitetsprincipen, både vid tillämpningen av det befintliga unionsrättsliga regelverket 

och vid genomförandet av nya rättsakter.34 Principen om ömsesidigt erkännande innebär en 

skyldighet för upphandlande myndigheter att godta certifikat och intyg från andra 

medlemsstater.35 

 

Det primära syftet med den unionsrättsliga upphandlingslagstiftningen är att motverka åtgärder 

som hindrar den fria rörligheten för varor och tjänster, och på så vis värna om 

etableringsfriheten.36 Målet är inte att skattepengar ska användas till så bra affärer som möjligt. 

Istället syftar upphandlingslagstiftningen till att skydda leverantörer som vill erbjuda sina varor 

och tjänster i andra medlemsstater från att nationella leverantörer ges företräde.  Regleringen 

av offentlig upphandling är således en skyddslagstiftning för leverantörer.37 Genom att 

motverka att upphandlande myndigheter styrs av annat än ekonomiska hänsyn skyddas 

konkurrensen i medlemsstaterna, vilket säkerställer en fungerande inre marknad.38 

Medlemsstaterna kan i sin nationella rättsordning skydda andra intressen, så länge de inte 

strider mot syftet att skydda den fria rörligheten.39 

 

De senaste åren har sociala hänsyn fått en allt viktigare roll inom EU.40 År 2010, i 

efterdyningarna av finanskrisen, antogs Europa 2020-strategin. I den talas om Europa som en 

social marknadsekonomi med ett mål om att inte bara värna ekonomisk sammanhållning, utan 

även territoriell och social sammanhållning.41 Den offentliga upphandlingen lyfts i Europa 

2020-strategin fram som ett effektivt verktyg för att de här sociala målen ska nås.42 Den nya 

sociala agendan syns i skäl 2 LOU-direktivet. Där står det bland annat att upphandlande 

                                                      
33 Hettne (2008), s. 132–133 och Sundstrand (2012), s. 47. 
34 Bernitz & Kjellgren (2014), s. 157–161 och Dashwood m.fl. (2011), s. 327. 
35 Dom av den 12 november 2009, kommissionen/Grekland, C-199/07, EU:C:2009:693, punkterna 40–44 och dom 

av den 7 maj 1991, Vlassopoulou, C-340/89, EU:C:1991:193, punkterna 16–17. 
36 Sundstrand (2013b), s. 29. 
37 Dom av den 3 oktober 2000, University of Cambridge, C-380/98, EU:C:2000:529, punkterna 16–17, dom av 

den 1 februari 2001, kommissionen/Frankrike, C-237/99, EU:C:2001:70, punkterna 41–42 och dom av den 12 

december 2002, Universale-Bau m.fl., C-470/99, EU:C:2002:746, punkt 91. Se även Sundstrand (2012), s. 60 ff.  
38 Sánchez Graells (2015), s. 196 ff.  
39 Sundstrand (2015), s. 263. 
40 Se t.ex. kommissionens dokument En förnyad social agenda: Möjligheter, tillgång och solidaritet i framtidens 

Europa, KOM(2008) 412 slutlig. 
41 Kommissionens dokument Europa 2020 – En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla, KOM(2010) 2020 

slutlig., s. 2 ff. 
42 A.a., s. 17 ff. Se även Kommissionens dokument Socialt ansvarsfull upphandling. En handledning till sociala 

hänsyn vid offentlig upphandling, KOM(2010) 1258 slutlig., s. 13 ff. 
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myndigheter ska utnyttja offentliga upphandlingar på ett bättre sätt till stöd för gemensamma 

samhällsmål.  

 

Den nya sociala agendan och viljan att använda den offentliga upphandlingen som ett socialt 

verktyg har i doktrinen beskrivits som svår att förena med det ursprungliga syftet att undanröja 

hinder för den fria rörligheten. Enligt Sánchez Graells leder ökade hänsyn till sociala faktorer 

till en försämring av konkurrensen och vice versa.43 

 

2.2  Det direktivstyrda området 

 

Då den unionsrättsliga regleringen av offentlig upphandling syftar till att säkerställa att den inre 

marknaden fungerar genom att skydda konkurrensen inom EU är unionslagstiftaren endast 

intresserad av offentliga anskaffningar som kan påverka handeln på den inre marknaden. Det 

framkommer av skäl 1 i LOU-direktivet. Tillämpningsområdet för LOU-direktivet är av den 

anledningen begränsat genom tröskelvärden samt direkta undantag och förenklat förfarande för 

en viss typ av tjänster. 

 

De upphandlingar som överstiger tröskelvärdena antas ha en effekt på den inre marknaden då 

kontraktsvärdena gör att de kan vara intressanta för leverantörer i andra medlemsstater. Sådana 

upphandlingar anses därför vara av ett så kallat bestämt gränsöverskridande intresse och 

omfattas av LOU-direktivets tillämpningsområde. Är det aktuella kontraktets värde högre än 

tröskelvärdet för den aktuella varan eller tjänsten ska därför något av de angivna förfarandena 

i LOU-direktivet användas. Om ett offentligt kontrakts värde understiger tröskelvärdet saknas 

regler i LOU-direktivet. Medlemsstaterna är då fria att på nationell nivå reglera sådana 

upphandlingar.44 Den svenska lagstiftaren har valt att införa bestämmelser i 19 kap. LOU även 

för de upphandlingar som inte omfattas av LOU-direktivet.  

 

Ett kontrakt kan vara av ett bestämt gränsöverskridande intresse även under tröskelvärdet. Den 

bedömningen ska göras utifrån kontraktets syfte, värde, föremål, utformning och andra 

relevanta omständigheter. Kontrakt som är av ett bestämt gränsöverskridande intresse omfattas 

                                                      
43 Sánchez Graells (2015), s. 115. 
44 Dom av den 13 november 2007, kommissionen/Irland, C-507/03, EU:C:2007:676, punkterna 29–30. Se även 

Sundstrand (2012), s. 139 och Sundstrand (2013b), s. 113. 
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av primärrätten. Den upphandlande myndigheten är därför skyldig att tillämpa de allmänna 

rättsprinciperna vid sådana upphandlingar.45 

 

I EU-domstolens praxis understryks att de enda tillåtna undantagen från lagens 

tillämpningsområde är tvingande hänsyn till allmänintresset och de undantag som uttryckligen 

framkommer av LOU-direktivet.46 Det finns vidare vissa tjänster som genom sin natur inte har 

ansetts behöva lika hård reglering. För de tjänsterna har en lättare reglering, den så kallade 

”lätta regin”, skapats genom artiklarna 74–76 i LOU-direktivet som innehåller regler om sociala 

och andra särskilda tjänster. Tidigare fanns en uppdelning mellan så kallade A- och B-tjänster, 

där B-tjänster i stort sett utgjorde de sociala och andra särskilda tjänster som avses i artiklarna 

74–76 i LOU-direktivet. Uppdelningen mellan A- och B-tjänster har nu ersatts av den ”lätta 

regin”.47  

 

Enligt skäl 114–117 i LOU-direktivet har sociala och andra särskilda tjänster ett begränsat 

gränsöverskridande värde. Det beror på att sammanhanget de tillhandahålls i varierar mellan de 

olika medlemsstaterna på grund av de kulturella skillnaderna mellan staterna. Sociala och andra 

särskilda tjänster ska därför ha ett högre tröskelvärde än andra tjänster och upphandlas genom 

ett förenklat regelverk. Tröskelvärdet för sociala och andra särskilda tjänster är enligt artikel 

4.d. i LOU-direktivet 750 000 euro. Vilka tjänster som ska upphandlas i enlighet med det 

förenklade regelverket specificeras i bilaga XIV till LOU-direktivet. Det är exempelvis 

hälsovård, socialtjänst och närbesläktade tjänster och tjänster tillhandahållna av politiska 

organisationer, ungdomsorganisationer och andra medlemsorganisationer.48 

 

 Det finns inga krav på vilka förfaranderegler som ska användas när upphandlande myndigheter 

anskaffar tjänster enligt artiklarna 74–76 i LOU-direktivet, så länge de nationella 

förfarandereglerna är i enlighet med öppenhets- och likabehandlingsprincipen. Enligt artikel 75 

i LOU-direktivet måste den upphandlande myndigheten annonsera om sin avsikt att upphandla 

                                                      
45 Sundstrand (2013c), s. 878. 
46 Dom av den 30 november 1995, Gebhard, C-55/94, EU:C:1995:411, punkt 37, dom av den 18 november 1999, 

Teckal, C-107/98, EU:C:1999:562, punkt 43, dom av den 21 februari 2008, kommissionen/Italien, C-412/04, 

EU:C:2008:102, punkt 89 och dom av den 18 januari 2007, Jean Auroux m.fl., C-220/05, EU:C:2007:31, punkt 

59. Se även Sundstrand (2013a), s. 67. 
47 Prop. 2015/16:195, s. 294. 
48 Se även Smith (2014), s. 159. 
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en social eller annan särskild tjänst och när upphandlingen har avslutats måste ett meddelande 

om vem som tilldelats kontraktet publiceras.49 

 

2.3  Särbehandlingsförfaranden i LOU-direktivet 

 

2.3.1 Möjligheten att reservera kontrakt till arbetsintegrerande företag 

 

Genom artikel 19 i ÄLOU-direktivet gavs medlemsstaterna en möjlighet att reservera offentliga 

kontrakt åt så kallade skyddade verkstäder. Medlemsstaterna kunde också föreskriva att 

fullgörande av offentliga kontrakt skulle göras inom ramen för program för skyddad 

anställning. En förutsättning för att kunna utnyttja den här möjligheten var att majoriteten av 

de berörda arbetstagarna var personer som på grund av ett funktionshinder hade svårigheter att 

komma in på arbetsmarknaden på normala villkor.50  

 

Genom artikel 20 i LOU-direktivet har den här möjligheten utökats från att endast omfatta 

personer med funktionshinder till att även innefatta ekonomiska aktörer, skyddade verkstäder 

och program vars främsta syfte är att integrera i övrigt missgynnade arbetstagare. Enligt 

bestämmelsen måste minst 30 procent av arbetstagarna hos den ekonomiska aktören, skyddade 

verkstaden eller programmet vara personer med funktionshinder eller i övrigt missgynnade 

arbetstagare. Anbudsinfordran ska innehålla en hänvisning till artikel 20 LOU-direktivet.51 

 

Syftet med bestämmelsen är enligt skäl 36 i LOU-direktivet att personer med funktionshinder 

och andra missgynnade personer ska komma in på arbetsmarknaden. Vidare har 

unionslagstiftaren uppmärksammat arbetsintegrerande företags svårigheter att vinna kontrakt 

under normala konkurrensförhållanden. Det anses därför lämpligt att medlemsstaterna ges en 

möjlighet att ge företräde åt arbetsintegrerande leverantörer så att de inte blir utkonkurrerade 

av andra leverantörer i offentliga upphandlingar.52  

 

                                                      
49 Se även Smith (2014), s. 159. 
50 Sundstrand (2016), s. 139. 
51 A.a. 
52 Se även kommissionens dokument Socialt ansvarsfull upphandling. En handledning till sociala hänsyn vid 

offentlig upphandling, KOM(2010) 1258 slutlig, s. 27 som berör skäl 28 i ÄLOU-direktivet vilket angav samma 

syfte till artikel 19 i ÄLOU-direktivet som det syfte som anges till artikel 20 i LOU-direktivet. 
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2.3.2 Möjligheten att reservera deltagande åt icke-vinstdrivande organisationer 

 

I LOU-direktivet infördes en bestämmelse som gav medlemsstaterna en möjlighet att reservera 

deltagande i offentliga upphandlingar åt icke-vinstdrivande organisationer som uppfyller ett 

antal förutsättningar i artikel 77. Möjligheten, som uttömmande gäller vissa tjänster, är frivillig 

för medlemsstaterna att genomföra i sin nationella lagstiftning. Anledningen till att 

bestämmelsen infördes i LOU-direktivet var för att sörja för kontinuitet i offentliga tjänster, 

vilket anges i skäl 118.53 

 

Av artikel 77 punkt 2 i LOU-direktivet framgår vilken typ av organisation som ett offentligt 

upphandlingsförfarande kan reserveras för. Organisationens syfte ska vara att utföra ett 

allmännyttigt uppdrag som är kopplat till utförandet av de sociala och andra särskilda tjänster 

som räknas upp i artikeln. Vidare ska organisationens vinster återinvesteras för att 

organisationen ska uppnå sitt syfte. Den eventuella vinstutdelning som sker ska göras på 

grundval av deltagande i organisationen. Den lednings- och ägarstruktur som den aktuella 

organisationen har ska vara grundad på deltagandet och ägandet hos personalen eller kräva att 

personal, berörda parter eller användare aktivt deltar. Slutligen får inte den organisation som 

tilldelas kontraktet ha tilldelats kontrakt för den aktuella tjänsten av den upphandlande 

myndigheten de senaste tre åren, och kontraktets löptid får inte överstiga tre år.54  

 

Den ”lätta regin” i artiklarna 74–76 i LOU-direktivet måste följas även vid reserverat 

deltagande för icke-vinstdrivande organisationer. Det är således en begränsning av vilka 

leverantörer som kan inkomma med anbud i upphandlingsförfarandet som anges i artikel 77 i 

LOU-direktivet, inte något fullt undantag från direktivets tillämpningsområde.55  

 

2.4  Framväxten av IOP 

 

Idéburna organisationer, exempelvis Röda korset och Stadsmissionen, har under åren levererat 

tjänster till det offentliga i en stor omfattning.56 En av fördelarna med att de idéburna 

organisationerna varit välfärdsproducenter åt det offentliga har varit att de ofta bedrivit en 

                                                      
53 Se även Smith (2014), s. 159. 
54 Se även a.a. 
55 Se även a.a. 
56 Sundstrand (2016), s. 139. 



 18 

nischinriktad verksamhet. Exempel på sådan verksamhet har varit omsorgsverksamhet för 

grupper med specifika behov samt pedagogisk verksamhet med alternativa metoder. Det 

offentliga har haft svårigheter att tillhandahålla sådana verksamheter, samtidigt som privata 

vinstsyftande aktörer inte har funnit det kommersiellt intressant att bedriva dem. Genom att 

idéburna organisationer har bedrivit den typen av verksamheter har valfriheten och mångfalden 

ökat för medborgarna.57  

 

Genom Sveriges medlemskap i EU och det regelverk för offentlig upphandling som följde med 

medlemskapet har dock många av de tjänsterna, som tidigare som huvudregel inte 

upphandlades, behövt konkurrensutsättas.58 Beroende på vilken verksamhet som den idéburna 

organisationen har bedrivit har de behövt delta i offentliga upphandlingar, fått statliga bidrag 

för sin verksamhet eller varit med i ett valfrihetssystem inom ramen för LOV.59 EU-domstolen 

har även fastslagit att upphandlande myndigheter, under mycket speciella förutsättningar, har 

kunnat direkttilldela kontrakt till idéburna organisationer.60 Den sistnämnda möjligheten att 

direkttilldela kontrakt har dock blivit mycket omdiskuterad.61 

 

De idéburna organisationerna har haft problem att vinna offentliga kontrakt i offentliga 

upphandlingar. Ingenting har formellt hindrat de idéburna organisationerna från att delta i 

offentliga upphandlingar, men det har inte funnits många bestämmelser som underlättat för 

dem. Utformningen av ÄLOU gjorde det bland annat lättare för kommersiella aktörer att 

utforma konkurrenskraftiga anbud. Vidare har det varit svårt för de idéburna organisationerna 

att leva upp till alltför högt ställda krav, till stora kontrakt och till svårförståeliga 

förfrågningsunderlag.62 Upphandlingsrätten har också varit svår att förena med de idéburna 

organisationernas rätt att styra och äga sin egen verksamhet. Som en lösning på den här 

problematiken skapade därför Forum år 2010 samarbetsformen IOP.63  

 

                                                      
57 SOU 2016:78, s. 464. 
58 Sundstrand (2016), s. 139. 
59 A.a. 
60 Dom av den 11 december 2014, Spezzino m.fl., C-113/13, EU:C:2014:2440 och dom av den 28 januari 2016, 

CASTA m.fl., C-50/14, EU:C:2016:56. 
61 Se exempelvis Caranta (2016), s. 14 och Telles (2016), s. 22. 
62 SOU 2013:12, s. 249, 528 och Sundstrand (2016), s. 139. 
63 Forum för frivilligt socialt arbete, Idéburet - offentligt partnerskap (IOP) För delaktighet och lokal utveckling, 

2010. 
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Tanken med IOP är att det kombinerar nödvändiga resurser till verksamheten med de idéburna 

organisationernas rätt till oberoende. Samarbetsmodellen IOP grundas på ömsesidighet och till 

skillnad från en offentlig upphandling enligt LOU bygger den inte på kommersiella kontrakt 

och marknadsmekanismer. Vid ett ingående av IOP är det den idéburna organisationen som 

ansvarar för själva driften av verksamheten. Stöd i form av exempelvis bidrag för själva 

verksamheten och tillhandahållande av lokaler står emellertid det offentliga för.64  

 

IOP har väckt stort intresse runt om i landet och flera kommuner använder sig av 

samarbetsmodellen. SKL har bifallit en motion som föreslog att de ska stödja utvecklingen av 

samarbeten mellan det offentliga och idéburna organisationer som inte grundas på offentlig 

upphandling. Vidare fastslogs vid bifallandet av motionen att SKL ska stödja att kvinnojourers 

verksamhet ska undantas från offentlig upphandling.65 Intresset för IOP är stort även bland 

landets idéburna organisationer. Det förklaras med långsiktigheten som samarbetena erbjuder 

samt att de inte utgår från den kommersiella logik som offentlig upphandling annars utgår 

ifrån.66 Det finns dock idéburna organisationer som har ställt sig negativa till användandet av 

IOP. De menar att samarbetsformen inte är transparent och att det bara är de stora idéburna 

organisationerna som har en etablerad kontakt med det offentliga som gynnas medan andra 

stängs ute.67 

 

I en av regeringen tillsatt utredning har diskuterats huruvida IOP bör regleras i svensk lag eller 

inte. Det konstateras att en reglering skulle bli alltför vag och begränsande och att en lagstiftning 

om IOP därför inte skulle leda till några positiva effekter. Istället bör informationen om de 

juridiska begränsningarna avseende IOP ske genom vägledningar till de upphandlande 

myndigheterna.68 

 

Tidigare har uppfattningen varit att det inte funnits något undantag i upphandlingslagstiftningen 

som gjort ingående av IOP möjligt, utan alla IOP som varit att se som en upphandlingspliktig 

tjänst har omfattats av upphandlingsrätten.69 Numera finns det på vissa håll en uppfattning att 

                                                      
64 SOU 2016:78, s. 617. 
65 Motionssvar den 23 oktober 2015, motion 60 – Utveckla formerna för samverkan mellan kommunerna och 

civilsamhällets ideella och idéburna organisationer – om idéburet-offentligt partnerskap [IOP], se även SOU 

2016:13, s. 405 ff. och SOU 2016:78, s. 618.  
66 SOU 2016:78, s. 618. 
67 SOU 2016:13, s. 406. 
68 SOU 2016:78, s. 623. 
69 Sundstrand (2016), s. 139. Se även Thorell (2017), s. 271. 
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skattefinansierad välfärd utgör så kallade icke-ekonomiska tjänster av allmänt intresse och att 

sådana tjänster inte omfattas av upphandlingsrätten. De ingångna IOP rör generellt just 

skattefinansierad välfärd, varför IOP har ansetts utgöra en icke-ekonomisk tjänst av allmänt 

intresse som inte omfattas av upphandlingsskyldighet.70 

 

Frågan huruvida IOP omfattas av upphandlingsskyldighet är nu uppe för prövning i 

Förvaltningsrätten i Göteborg. Konkurrensverket har ansökt om att Alingsås kommun ska 

betala upphandlingsskadeavgift om fem miljoner kronor. Grunden för ansökan är att Alingsås 

kommun har ingått ett IOP med ett uppskattat kontraktsvärde på 75 miljoner kronor avseende 

driften av ett äldreboende. Konkurrensverket menar att det har utgjort en otillåten 

direktupphandling, medan Alingsås kommun hävdar att det ingångna IOP avser en icke-

ekonomisk tjänst av allmänt intresse som inte omfattas av upphandlingsskyldighet.71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
70 Sylvan (2014) och Sylvan (2016), s. 253. Se även Forum för frivilligt socialt arbete, Idéburet offentligt 

partnerskap – vilka möjligheter erbjuder EU-rätten?, 2016. Se även SOU 2016:13, s. 404, SOU 2016:78, s. 621 

och Thorell (2017), s. 271. 
71 Konkurrensverkets ansökan om upphandlingsskadeavgift 2017-06-29 dnr 337/2017. 
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3. Definitionen av IOP 

 

3.1  Definitionen av en idéburen organisation 

 

Vad som avses med en idéburen organisation är inte helt klart. Det finns ingen legaldefinition 

i den svenska lagstiftningen av vad som utgör en idéburen organisation. I en överenskommelse 

mellan regeringen och SKL beskrivs idéburna organisationer som organisationer i den 

kooperativa rörelsen eller ideella sektorn. Den kooperativa rörelsen består av företag som 

medlemmarna äger och driver. Den ideella sektorn är exempelvis föreningar, trossamfund och 

stiftelser. 72 Vad föreningarna i den ideella sektorn tycks ha gemensamt är att de arbetar för att 

främja ett särskilt intresse, vilket kan vara ett ideellt intresse eller medlemmarnas ekonomiska 

intresse.73 Eventuella överskott går tillbaka till verksamheten så att samhället kan få nytta av 

det.74  

 

Att det saknas en legaldefinition av vad som utgör en idéburen organisation har lyfts fram som 

ett problem i en utredning med uppdrag att se över kvaliteten i välfärden. I utredningen anförs 

att det har varit svårt att skapa särregleringar för de idéburna organisationerna i nya regelverk 

då det inte har funnits ett rättssäkert sätt att avgöra vilka aktörer som är att anse som idéburna. 

Vikten av att skapa en tydlig och rättssäker definition av vad som är en idéburen organisation 

har därför lyfts fram som nödvändigt för att det ska vara möjligt att skapa särskilda regelverk 

eller undantag från upphandlingslagstiftningen för dem.75 

 

3.2  Definitionen av IOP 

 

Att ge en tydlig definition av vad som utgör ett IOP är svårt. Samarbetsformen beskrivs som en 

tredje väg för samverkan mellan det offentliga och de idéburna organisationerna, mellan bidrag 

och upphandling. Bidrag används lämpligen när det offentliga vill stödja en idéburen 

organisation. Upphandling används istället när det offentliga ska anskaffa en tjänst som finns 

på en marknad med flera potentiella leverantörer. Om en idéburen organisation däremot 

                                                      
72 Regeringens skrivelse 2008/09:207, s. 21 och s. 49 ff. 
73 Hemström & Giertz (2014), s. 109–110.  
74 Regeringens skrivelse 2008/09:207, s. 28 ff. 
75 SOU 2017:38, s. 247. 
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bedriver en speciell verksamhet som det offentliga är intresserade av att samverka kring är 

tanken att de ska kunna ingå ett IOP som då inte omfattas av upphandlingsskyldighet enligt 

LOU.76  

 

Forum har listat ett antal förutsättningar för när en offentlig anskaffning lämpar sig för IOP. De 

av Forum framtagna kriterierna för ingående av IOP har fått ett stort genomslag och används 

av kommunerna som en vägledning för när ett IOP är möjligt att ingå.77  

 

De av Forum framtagna kriterierna för när ett IOP är lagligt är följande: 

- Verksamheten sker på initiativ av den idéburna organisationen. 

- Verksamheten är ett led i att förverkliga ett politiskt program eller plan, där de idéburna organisationerna 

särskilt nämns. 

- Verksamheten kan inte ses som en del av det normerade föreningsbidraget. 

- Det finns inte en marknad eller konkurrenssituation att vårda. 

- Båda parter är med och finansierar verksamheten via pengar eller andra insatser. 

- Verksamheten detaljregleras inte från kommunen. 

- Verksamheten avses att drivas under längre tid.78 

 

IOP anses av Forum inte omfattas av upphandlingsskyldighet eftersom samarbetsformen är 

avsedd att användas när det inte finns en marknad för den aktuella tjänsten. Som tidigare 

konstaterats ska IOP då ses som en så kallad icke-ekonomisk tjänst av allmänt intresse och 

uppfattningen hos Forum är att sådana inte omfattas av upphandlingsrätten.79 En närmare analys 

kommer göras i det kommande kapitlet av vilka faktorer som är avgörande vid bedömningen 

av om IOP är en tjänst som omfattas av upphandlingsrätten. 

 

 

 

 

                                                      
76 Forum för frivilligt socialt arbete, Idéburet - offentligt partnerskap (IOP) För delaktighet och lokal utveckling, 

2010. Se även SOU 2011:73, s. 249 och SOU 2016:13 s. 397. 
77 SOU 2016:13, s. 398 och SOU 2016:78, s. 617. Se även Göteborg stad, Idéburet Offentligt Partnerskap – 

juridiskt utrymme, 2014, s. 7. 
78 Forum för frivilligt socialt arbete, Idéburet - offentligt partnerskap (IOP) För delaktighet och lokal utveckling, 

2010. Kriterierna nämns bland annat även i SOU 2016:13, s. 398 och SOU 2016:78, s. 617. 
79 Forum för frivilligt socialt arbete, Idéburet offentligt partnerskap – vilka möjligheter erbjuder EU-rätten?, 2016. 
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3.3  Tillämpningen av IOP 

 

När det offentliga har ingått IOP har fokus varit på långsiktigheten i samarbetet. Avtalen har 

utformats så att syftet och den gemensamma värdegrunden har angivits, liksom vilket 

partnerskap avtalet avser och vilken målgruppen är. Det har vidare angivits har hur lång tid 

avtalet löper, samt hur uppföljning ska ske och vad de ekonomiska förutsättningarna är. I vissa 

fall har de idéburna organisationerna och kommunerna delat på kostnaderna, medan 

kommunerna i andra fall har finansierat hela verksamheten.80 

 

Områden som IOP har kommit att användas inom är verksamheter för hemlösa, missbrukare, 

personer som lider av psykisk ohälsa och verksamheter för utsatta EU-medborgare. 

Integrationsinsatser, kvinnojourer och rehabilitering är andra exempel på verksamheter som är 

föremål för IOP.81 År 2016 fanns det 47 stycken ingångna IOP i Sverige. De gällde bland annat 

tandvård för hemlösa, psykosocial arbetsorienterad rehabilitering till personer som varit i 

kontakt med psykiatrin, psoriasisbehandling, pedagogikverksamhet och samtalsterapi för unga 

vuxna i utanförskap, coachutbildning och arbetsintegrering. Det är således sociala och 

arbetsintegrerande tjänster som varit föremål för IOP. De kommuner som har valt att använda 

sig av IOP är bland andra Helsingborg, Lund, Malmö, Göteborg, Uppsala, Västerås och 

Alingsås.82 

 

Några kommuner pekar på att de IOP som ingåtts utgör helhetslösningar som marknaden inte 

erbjuder. De menar att i tjänsten som anskaffas ingår det mervärdesinsatser som gör tjänsten 

till en helhetslösning som inte marknaden erbjuder .83 Ett exempel på det är Göteborgs stad som 

har ingått ett IOP för mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Det rör driften av ett HVB-

hem samt mervärdesinsatser i form av psykosocialt stöd, insatser för en meningsfull fritid och 

för introduktion på arbetsmarknaden.84  

 

                                                      
80 SOU 2016:78, s. 618–619. 
81 A.a. 
82Malmö stad, Idéburet offentligt partnerskap (IOP) Arbetsmarknads-, gymnasie- och 

vuxenutbildningsförvaltningen, 2015, s. 11 ff. och Forum för frivilligt socialt arbete, Idéburet offentligt 

partnerskap var finns de?, 2016. 
83 Konkurrensverkets ansökan om upphandlingsskadeavgift 2017-06-29 dnr 337/2017, s. 3 och 11.  
84 Göteborg stad, Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap – Mottagande av ensamkommande barn 

och ungdomar i Göteborg, 2015, s. 2 ff. och Forum för frivilligt socialt arbete, Idéburet offentligt partnerskap var 

finns de?, 2016. 
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I Alingsås kommun har ett IOP som inkluderar mervärdesinsatser också ingåtts rörande driften 

av ett äldreboende för demenssjuka. Alingsås kommun beskriver det hela som en sammanhållen 

vårdkedja som inte bara rör driften av det aktuella äldreboendet, utan även gäller 

mervärdesinsatser som hemtjänst, sjuksköterskekontakt, vårdcentral samt förebyggande arbete 

genom bland annat ett demenscafé.85 Det sistnämnda IOP har nu överprövats då 

Konkurrensverket anser att avtalet slutits efter en otillåten direktupphandling.86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
85 Kommunfullmäktige Alingsås kommun protokoll 2016-03-30, s. 16 och Forum för frivilligt socialt arbete, 

Idéburet offentligt partnerskap var finns de?, 2016. 
86 Konkurrensverkets ansökan om upphandlingsskadeavgift 2017-06-29 dnr 337/2017. 



 25 

4. Huruvida IOP omfattas av upphandlingsrätten 

 

4.1 Relevanta begrepp och lagrum 
 

Av 1 kap. 2 § LOU framgår att LOU är tillämplig då det offentliga anskaffar varor, tjänster eller 

byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt. De enda tillåtna undantagen från LOU-

direktivet är de som uttryckligen anges däri, vilket framkommer av EU-domstolens praxis.87 

Om det aktuella offentliga kontraktet inte är direkt undantaget i LOU-direktivet ska en 

bedömning göras av huruvida den aktuella anskaffningen omfattas av kontraktsdefinitionen i 1 

kap. 2 § LOU. Om så är fallet ska LOU följas när det offentliga kontraktet tilldelas en 

leverantör.  

 

Av 1 kap 2 § LOU framgår att lagen ska tillämpas när det offentliga anskaffar tjänster genom 

tilldelning av kontrakt. Med begreppet tjänst avses enligt artikel 57 FEUF prestationer som 

normalt utförs mot ersättning. Om det offentliga kontraktet rör en prestation som utförs mot 

ersättning är det således en ekonomisk tjänst som omfattas av den fria rörligheten enligt artikel 

56 FEUF.  

 

Vissa tjänster kan inte tillhandahållas av marknaden på rent marknadsekonomiska premisser, 

utan det krävs ett ingripande från det offentliga. Sådana tjänster kallas tjänster av allmänt 

intresse. Kommissionen har i ett meddelande beskrivit tjänster av allmänt intresse som: tjänster 

som medlemsstaternas myndigheter anser vara av allmänt intresse och som därför är kopplade till särskilda 

skyldigheter att tillhandahålla allmännyttiga tjänster. Termen täcker både ekonomiska verksamheter och icke-

ekonomiska tjänster.88 

 

Det görs alltså en åtskillnad mellan de tjänster av allmänt intresse som är ekonomiska och de 

som är icke-ekonomiska. Som exempel på icke-ekonomiska tjänster av allmänt intressen har 

nämnts polisen, kontroll över flygtrafiken och armén.89 Tjänster av allmänt ekonomiskt intresse 

har beskrivits som sådan ekonomisk verksamhet som det offentliga behöver ingripa för att det 

                                                      
87 Dom av den 18 november 1999, Teckal, C-107/98, EU:C:1999:562, punkt 43, dom av den 21 februari 2008, 

kommissionen/Italien, C-412/04, EU:C:2008:102, punkt 89 och dom av den 18 januari 2007, Jean Auroux m.fl., 

C-220/05, EU:C:2007:31, punkt 59. 
88 Kommissionens dokument En kvalitetsram för tjänster av allmänt intresse i Europa, KOM(2011) 900 slutlig, 

s. 3. 
89 Meddelande från kommissionen om tillämpningen av Europeiska unionens regler om statligt stöd på ersättning 

för tillhandahållandet av tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (2012/C 8/02), punkt 16. 
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ska tillhandahållas, då den inte kan tillhandahållas av marknaden på normala 

marknadsekonomiska villkor. Ekonomiska tjänster av allmänt intresse är vidare sådan 

verksamhet som till största delen är av nytta för det allmänna.90 I skäl 6 i LOU-direktivet görs 

förtydligandet att icke-ekonomiska tjänster av allmänt intresse inte omfattas av LOU-

direktivets tillämpningsområde. Ett liknande klargörande görs i artikel 2 i Tjänsteprotokollet, 

där det anges att fördragets bestämmelser inte på något sätt ska påverka hur icke-ekonomiska 

tjänster av allmänt intresse organiseras, beställs och tillhandahålls. 

 

Det har argumenterats för att IOP är en sådan tjänst som marknaden inte kan tillhandahålla som 

är icke-ekonomisk, det vill säga att IOP utgör icke-ekonomiska tjänster av allmänt intresse. På 

den grunden har det hävdats att IOP inte omfattas av upphandlingsskyldighet, då icke-

ekonomiska tjänster av allmänt intresse enligt skäl 6 inte omfattas av LOU-direktivet.91 

 

4.2  Huruvida IOP omfattas av upphandlingsrätten 

 

4.2.1 IOP som en icke-ekonomisk tjänst av allmänt intresse 
 

Det pågår en diskussion kring vad som avses med begreppet ersättning i artikel 57 FEUF, och 

därmed vad som ska anses utgöra en tjänst i upphandlingsrättslig mening. I en artikel92 som 

bygger på en rapport för Malmö stad93 argumenterar Sylvan för att upphandling av 

skattefinansierade välfärdstjänster faller utanför LOU-direktivets tillämpningsområde och 

utanför primärrätten. Skälet, menar Sylvan, är att skattefinansierade välfärdstjänster inte utförs 

mot ersättning i artikel 57 FEUF:s mening, utan de ska anses vara icke-ekonomiska tjänster av 

allmänt intresse.94 

 

Sylvans artikel bygger på ett antal avgöranden från EU-domstolen. Ett av avgörandena är 

domen Humbel.95 I domen, som handlade om en offentligt finansierad gymnasieutbildning, 

                                                      
90 Kommissionens dokument En kvalitetsram för tjänster av allmänt intresse i Europa, KOM(2011) 900 slutlig, 

s. 3. 
91 Forum för frivilligt socialt arbete, Idéburet offentligt partnerskap – vilka möjligheter erbjuder EU-rätten?, 2016. 
92 Sylvan (2016), s. 253 
93 Sylvan (2014). 
94 Sylvan (2016), s. 253. Se även Sylvan (2014) och Forum för frivilligt socialt arbete, Idéburet offentligt 

partnerskap – vilka möjligheter erbjuder EU-rätten?, 2016, där argumentationen vilar på samma grunder som de 

Sylvan framfört.  
95 Dom av den 27 september 1988, Humbel, C-263/86, EU:C:1988:451. 
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konstaterade EU-domstolen att ersättning i artikel 57 FEUF:s mening har som kännetecken att 

det rör sig om en betalning som leverantören kommer överens om med den som mottar 

tjänsten.96 EU-domstolen menade att offentligt finansierad utbildning saknar det kännetecknet 

av två skäl. Dels syftar inte den offentligt finansierade utbildningen till vinst utan till att det 

offentliga ska fullgöra sina sociala, kulturella och utbildningspolitiska uppgifter gentemot sin 

befolkning. Vidare finansieras utbildningen av skatter. EU-domstolen fastslog mot den 

bakgrunden att offentligt finansierad utbildning inte är en tjänst i FEUF:s mening.97  

 

Tolkningen av begreppet ersättning i FEUF:s mening som EU-domstolen gjorde i domen 

Humbel har fått genomslag i svensk rättspraxis. I en dom från Kammarrätten i Stockholm 

bedömdes en rektorsutbildning, med hänvisning till domen Humbel, vara en icke-ekonomisk 

tjänst av allmänt intresse som inte omfattas av upphandlingsskyldighet. Domstolen menade att 

eftersom rektorsutbildningen till största delen finansierades av staten och att utbildningen 

ytterst var ett styrinstrument för att uppnå utbildningspolitiska mål, kunde den inte anses utgöra 

en tjänst som utförs mot ersättning i FEUF:s mening.98 

 

Sylvan menar i sin artikel att det av EU-domstolen praxis framgår att det inte bara är offentligt 

finansierad utbildning som ska anses vara icke-ekonomiska tjänster av allmänt intresse, utan att 

det istället är all skattefinansierad välfärd som ska anses utgöra icke-ekonomiska tjänster av 

allmänt intresse.99 Han hänvisar bland annat till en dom från EFTA-domstolen,100Private 

Barnehager.101 I domen, i vilken domstolen behandlade frågan huruvida barnomsorg i Norge 

är en ekonomisk verksamhet, följde EFTA-domstolen EU-domstolens resonemang i domen 

Humbel. Domstolen menade att barnomsorgen saknade karaktärsdragen för en tjänst som utförs 

mot ersättning då den har ett socialt syfte och huvudsakligen är finansierad av skatter, varför 

den skulle anses vara en tjänst av icke-ekonomiskt allmänt intresse.102 

 

Sylvan pekar även på ett antal ytterligare avgöranden från EU-domstolen och menar att de visar 

att skattefinansierad välfärd är att anse som en icke-ekonomisk tjänst av allmänt intresse. 

                                                      
96 Dom av den 27 september 1988, Humbel, C-263/86, EU:C:1988:451, punkt 17. 
97 A.a., punkterna 18 och 20. 
98 Kammarrätten i Stockholms dom av den 19 maj 2009 (mål nr 8101—8104/08). 
99 Sylvan (2016), s. 253. Se även Sylvan (2014). 
100 EFTA-domstolen (EFTA Surveillance Authority) är en överstatlig domstol för EES-avtalet. 
101 E-5/07, Private Barnehager. 
102 A.a., punkterna 82–93. 
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Anledningen är att tjänsterna genom att finansieras av skatter inte uppfyller ersättningskriteriet 

för att vara en ekonomisk tjänst i en EU-rättslig bemärkelse.103 Sylvan tar bland annat upp 

domen FENIN, i vilken EU-domstolen fastslog att sjukhus i Spanien inte erbjöd tjänster på en 

marknad då sjukvården var offentligt finansierad. Av den anledningen var offentligt finansierad 

sjukvård inte att anse som en ekonomisk verksamhet.104 

 

Sylvan menar att det avgörande dock inte är om en tjänst finansieras av skattemedel. Även 

välfärdstjänster vars finansiering kommer från obligatoriska försäkringssystem är att anse som 

icke-ekonomiska tjänster av allmänt intresse, vilket framkommer av domen Cisal. Det som ska 

anses avgörande för om en tjänst är en icke-ekonomisk tjänst av allmänt intresse är om den 

uppfyller tre kriterier: 

1. syftet med tjänsten ska vara socialt, 

2. finansieringen av tjänsten ska innebära ett genomförande av solidaritetsprincipen och 

3. tjänsterna ska förvaltas av eller stå under tillsyn av det allmänna.105 

 

Sylvans uppfattning av vad som utgör icke-ekonomiska tjänster av allmänt intresse delas till 

viss del av den utredning som tillsattes av regeringen för att förenkla regelverket för 

upphandling av sociala tjänster.106 I utredningen förs ett resonemang kring vilka av de för 

utredningen aktuella tjänsterna som utgör ekonomisk verksamhet. Utredningen inhämtade ett 

yttrande från Szyszczak i frågan. I yttrandet konstaterade Szyszczak bland annat att skolan i 

Sverige utgör en ekonomisk verksamhet, då verksamheten utförs på en marknad och tjänsterna 

utgår mot ersättning.107 Med hänvisning till domen Humbel gick utredningen mot Szyszczak 

och menade att den svenska skolan är en icke-ekonomisk verksamhet då den finansieras med 

offentliga medel och dess syfte är att uppfylla sociala, utbildningspolitiska och kulturella 

mål.108 

 

Ett liknande resonemang fördes i utredningen angående den svenska socialtjänsten och hälso- 

och sjukvården. Med hänvisning till domen FENIN anförde utredningen att mycket talar för att 

verksamheten ska ses som icke-ekonomisk då den är baserad på en solidaritetsprincip och till 

                                                      
103 Sylvan (2016), s. 253. Se även Sylvan (2014). 
104 Dom av den 11 juli 2006, FENIN, C-205/03, EU:C:2006:453, punkterna 8 och 25. 
105 Dom av den 22 januari 2002, Cisal, C-218/00, EU:C:2002:36, punkterna 37–46.  
106 SOU 2016:78. 
107 Szyszczak, Erika, Opinion to the Welfare commission, punkt 39. 
108 SOU 2016:78, s. 409–410.  
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största delen är finansierad av skatter.109 Utredningen konstaterar att mycket talar för att många 

av de tjänster som omfattades av utredningens uppdrag är icke-ekonomiska.110 

 

Utifrån den tolkning av begreppet icke-ekonomiska tjänster av allmänt intresse som framförts 

av Sylvan och som delats i andra utredningar111 är IOP att se som en icke-ekonomisk tjänst av 

allmänt intresse. Tjänsterna har finansierats av skatter och haft ett socialt syfte varför det kan 

argumenteras för att de inte utförts mot ersättning i den mening som avses i artikel 57 FEUF. 

Istället kan de ses som icke-ekonomiska tjänster av allmänt intresse, vilka i så fall inte omfattas 

av LOU-direktivets tillämpningsområde enligt skäl 6 i LOU-direktivet. 

 

 

4.2.2 IOP som en upphandlingspliktig tjänst 
 

En stor del av resonemanget bakom att skattefinansierade välfärdstjänster är att anse som icke-

ekonomiska tjänster grundar sig på vad EU-domstolen fastslog i domen Humbel. Tolkningen 

som görs av domen är problematisk då avtalsförhållandena blandas ihop. Domen Humbel 

handlade om en utbildning i Belgien där en elev från Frankrike behövde betala skolavgift för 

utbildningen. Frågan som EU-domstolen då hade att avgöra var huruvida skolavgiften för den 

franska eleven utgjorde en inskränkning i dennes fria rörlighet.112 EU-domstolen uttalade att då 

utbildningen var skattefinansierad och tillhandahölls av den belgiska staten som ett led i deras 

åtagande gentemot sina medborgare på det sociala, kulturella och utbildningspolitiska området 

utgjorde den inte en tjänst i FEUF:s mening.113 Domen Humbel handlade således om relationen 

mellan den belgiska staten som utbildningssamordnare och eleverna, inte om relationen mellan 

den belgiska staten och en tjänsteleverantör. Den skillnaden är viktig i sammanhanget, då de 

olika tjänsteförhållandena aktualiserar olika rättigheter.114  

 

Den belgiska staten var i sammanhanget en tillhandahållare, det vill säga den som ansvarade 

för att tjänsten tillhandahölls mottagarna. Tjänsteförhållandet mellan tillhandahållaren och 

mottagaren aktualiserar den fria rörligheten för EU-medborgare. En tillhandahållare kan i sin 

tur använda sig av en underleverantör som ska genomföra själva leveransen av tjänsten. 

                                                      
109 SOU 2016:78, s. 409–410.  
110 A.a., s. 487. 
111 SOU 2016:78 och Forum för frivilligt socialt arbete, Idéburet offentligt partnerskap – vilka möjligheter erbjuder 

EU-rätten?, 2016. 
112 Dom av den 27 september 1988, Humbel, C-263/86, EU:C:1988:451, punkterna 1–6.  
113 A.a., punkterna 18–20. 
114 Thorell (2017), s. 271. 
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Tjänsteförhållandet mellan tillhandahållaren och underleverantören aktualiserar istället friheten 

att leverera tjänster. Domen Humbel handlade om den fria rörligheten för EU-medborgare och 

inte om en situation som har relevans för förhållandet mellan det offentliga och 

tjänsteleverantörer. Av den anledningen kan avgörandet inte användas som argument för vad 

som utgör en icke-ekonomisk tjänst i en upphandlingsrättslig mening.115  

 

Den dom från Kammarrätten i Stockholm i vilken domstolen fastslog att en rektorsutbildning 

är en icke-ekonomisk tjänst av allmänt intresse bygger på den här sannolika feltolkningen av 

domen Humbel. Kammarrättens avgörande får på den grunden beaktas som felaktigt och kan 

således inte användas som exempel på vad som utgör en icke-ekonomisk tjänst av allmänt 

intresse.116 Samma slutsats gäller för domen från EFTA-domstolen, Private Barnehager, i 

vilken domstolen också bygger sitt resonemang på att Humbel går att tillämpa på frågor om 

leverantörers fria rörlighet.117  

 

Övriga avgöranden som används till stöd för uppfattningen att skattefinansierad välfärd inte 

omfattas av upphandlingsrätten grundar sig på avgöranden som inte avser offentlig 

upphandling, utan konkurrensrätt.118 Domen FENIN handlade om en prövning av huruvida en 

sammanslutning av enheter som ansvarade för den spanska hälso- och sjukvården utgjorde ett 

företag i en konkurrensrättslig mening.119 Domen Cisal handlade om huruvida ett obligatoriskt 

försäkringssystem var ett företag i den mening som avses i konkurrensrätten.120 

Konkurrensrätten reglerar andra situationer än upphandlingsrätten och bedömningen görs 

således ifrån ett annat perspektiv. Praxis från ett område kan sannolikt inte överföras till ett 

annat område på det sätt som Sylvan har gjort. Avgörandena kan på den grunden inte användas 

för att reda ut vad som avses med en icke-ekonomisk tjänst av allmänt intresse i en 

upphandlingsrättslig mening.121  

                                                      
115 Thorell (2017), s. 271. 
116 A.a. 
117 E-5/07, Private Barnehager, punkt 80. 
118 Dom av den 11 juli 2006, FENIN, C-205/03, EU:C:2006:453, och dom av den 22 januari 2002, Cisal, C-218/00, 

EU:C:2002:36. 
119 Dom av den 11 juli 2006, FENIN, C-205/03, EU:C:2006:453, punkterna 2–5. 
120 Dom av den 22 januari 2002, Cisal, C-218/00, EU:C:2002:36, punkterna 12–15. 
121 Se t.ex. Sundstrand (2013c), s. 878 där samma resonemang förs angående ett avgörande som avsåg 

utformningen av ett nationellt kostnadsersättningssystem och inte en offentlig upphandlingssituation. Sundstrand 

konstaterar då att slutsatserna inte kan tillämpas på förhållanden som omfattas av upphandlingsrätten. Se även 

Konkurrensverkets yttrande i mål nr 7530–17 2017-08-31, dnr. 377/2017, s. 3 ff. 

 



 31 

Till stöd för den uppfattningen kan nämnas den upphandlingsrättsliga domen Grupo 

Hospitalario Quirón, som avsåg upphandling av sjukvårdstjänster.122 EU-domstolen 

konstaterade inledningsvis att de i domen aktuella kontrakten avseende sjukvårdstjänster var 

offentliga tjänstekontrakt i en upphandlingsrättslig mening.123 Om den slutsats som Sylvan drog 

av domen FENIN, att offentligt finansierad sjukvård är en icke-ekonomisk tjänst av allmänt 

intresse var upphandlingsrättsligt korrekt, skulle inte EU-domstolen kunna komma till den 

slutsatsen. Vidare är just sociala och andra särskilda tjänster, som enligt bilaga XIV innefattar 

bland annat hälso- och sjukvård, reglerade i artiklarna 74–77 i LOU-direktivet. Hade 

unionslagstiftarens avsikt varit att sådana tjänster ska anses vara icke-ekonomiska tjänster av 

allmänt intresse som inte omfattas av LOU-direktivets tillämpningsområde hade de inte 

reglerats i LOU-direktivet. Ett ytterligare argument mot slutsatsen att skattefinansierad välfärd 

ska anses vara icke-ekonomiska tjänster av allmänt intresse som är undantagna LOU-direktivets 

tillämpningsområde är de orimliga konsekvenser resonemanget skulle få. I praktiken skulle det 

innebära att offentliga kontrakt avseende skattefinansierad välfärd skulle kunna tilldelas vilket 

företag som helst, utan krav på beaktande av de allmänna rättsprinciperna.124 

 

4.2.3 Huruvida IOP är upphandlingspliktigt 
 

Det mesta talar för att skattefinansierad välfärd som anskaffas av upphandlande myndigheter 

inte ska ses som icke-ekonomiska tjänster av allmänt intresse som är undantagna 

upphandlingsskyldighet, utan som tjänster som utförs mot ersättning. Artikel 2 i 

Tjänsteprotokollet bör därför tolkas som en exklusiv behörighet för medlemsstaterna att 

bestämma hur icke-ekonomiska tjänster av allmänt intresse ska organiseras, om de 

överhuvudtaget ska beställas och hur de ska tillhandahållas. Om det offentliga väljer att gå ut 

på marknaden har de valt att organisera tillhandahållandet på så sätt att de ska använda sig av 

en privat leverantör. Då rör det sig inte längre om en icke-ekonomisk tjänst, utan om ett 

tillvägagångssätt som har effekter på den inre marknaden. Det rör sig om en anskaffning av en 

ekonomisk tjänst, då det är en prestation som utförs mot ersättning. Upphandlingsrätten blir 

således tillämplig på sådana anskaffningar.125 

 

                                                      
122 Dom av den 22 oktober 2015, Grupo Hospitalario Quirón, C-552/13, EU:C:2015:713. 
123 A.a., punkt 24.  
124 Thorell (2017), s. 271 och Konkurrensverkets yttrande i mål nr 7530–17 2017-08-31, dnr. 377/2017, s. 11 ff. 
125 Thorell (2017), s. 271. 
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Skäl 6 i LOU-direktivet är enligt ordalydelsen ett klargörande, inte en inskränkning av 

direktivets tillämpningsområde. Klargörandet syftar till att understryka medlemsstaternas 

exklusiva behörighet i artikel 2 i Tjänsteprotokollet. Skäl 6 innebär att de tjänster av icke-

ekonomiskt allmänt intresse som medlemsstaterna väljer att själva tillhandahålla sina 

medborgare inte omfattas av LOU-direktivet. Skäl 6 i LOU-direktivet har dock ingenting med 

anskaffning att göra, utan det förtydligar medlemsstaternas exklusiva behörighet att organisera, 

beställa och tillhandahålla sådana tjänster. Hade LOU-direktivet inte varit tillämpligt när det 

offentliga organiserar tillhandahållandet av icke-ekonomiska tjänster av allmänt intresse på så 

sätt att de väljer att använda sig av en privat leverantör, borde en inskränkning av 

tillämpningsområdet gjorts i artikel 1 i LOU-direktivet. Någon sådan inskränkning finns inte, 

utan alla tjänster omfattas av LOU-direktivets bestämmelser. 126  

 

IOP kan därför inte anses undantaget upphandlingsskyldighet med hänvisning till att det skulle 

handla om icke-ekonomiska tjänster av allmänt intresse som inte omfattas av 

tillämpningsområdet för LOU-direktivet. Istället handlar det om att det offentliga anskaffar 

tjänster. Tjänsterna som anskaffas inom ramen för IOP är prestationer som utförs mot 

ersättning, varför IOP omfattas av kontraktsdefinitionen i 1 kap 2 § LOU. IOP utgörs därför av 

upphandlingspliktiga tjänster som måste konkurrensutsättas, såvida inte något undantag i 

upphandlingsrätten är tillämpligt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
126 Thorell (2017), s. 271. 
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5. Eventuellt tillämpliga undantag 

 

5.1  Det särskilda upphandlingssystemet 

 

5.1.1 Genomförandet av artiklarna 74–76 i LOU-direktivet i Sverige 

 

Artiklarna 74–76 i LOU-direktivet har genomförts i Sverige genom 19 kap. i LOU. Kapitlet 

motsvarar 15 kap. ÄLOU. Det innebär att sociala och andra särskilda tjänster ska upphandlas 

på i princip samma sätt som B-tjänster tidigare upphandlades. Av 19 kap. 2 § LOU framgår att 

samtliga allmänna rättsprinciper är tillämpliga fullt ut på upphandlingar av sociala och andra 

särskilda tjänster, inte bara öppenhets- och likabehandlingsprincipen som artikel 76 i LOU-

direktivet föreskriver. Den här ordningen har kritiserats av remissinstanserna som menar att det 

nationella handlingsutrymme som LOU-direktivet medger inte utnyttjas tillräckligt. Vissa 

remissinstanser menar att det här begränsar möjligheten för de idéburna organisationerna att 

samarbeta med det offentliga. Att istället bara tillämpa de principer som LOU-direktivet 

föreskriver skulle enligt remissinstanserna kunna utöka de upphandlande myndigheternas 

handlingsutrymme på ett betydande sätt.127  

 

Regeringen medger att det nationella handlingsutrymmet som erbjuds i LOU-direktivet ska 

tillvaratas, samt att de idéburna organisationerna bör få bättre möjligheter att verka på 

marknaden för sociala och andra särskilda tjänster. Däremot menar regeringen att det saknas 

beredningsunderlag för någon annan lösning än den föreslagna.128 Med anledning härav tillsatte 

regeringen en utredning som skulle föreslå nya regler för upphandling av välfärdstjänster, 

Välfärdsutredningen.129  

 

Den utredningen delar regeringens uppfattning att det handlingsutrymme som unionsrätten 

erbjuder bättre borde tillvaratas och att den nationella lagstiftningen bör bli mer flexibel 

avseende sociala och andra tjänster. Utredningen föreslår därför ett eget kapitel för de aktuella 

tjänsterna som föreskriver att de upphandlande myndigheterna själva ska få organisera 

upphandlingsförfarandet.130  

                                                      
127 Prop. 2015/16:19, s. 900 ff. 
128 A.a., s. 902. 
129 Dir. 2015:22. 
130 SOU 2016:78, s. 501 och 507. 
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Danmark har redan infört det här systemet. Norge och Finland har kommit med förslag om att 

införa ett liknande system i sina nationella lagstiftningar. Fördelen med ett sådant system 

beskrivs som att det ger större möjligheter att anpassa förfarandet efter den aktuella 

upphandlingen. På så sätt skapas förutsättningar för att upphandlande myndigheter ska kunna 

utveckla nya innovativa upphandlingsmodeller.131  

 

En kritik som framförts mot förslaget är att om de upphandlande myndigheterna ges en 

möjlighet att själva organisera upphandlingsförfarandet riskerar det att bli förvirrande för 

leverantörerna. Det problemet menar utredningen löses genom att de upphandlande 

myndigheterna måste annonsera förfarandet i förväg.132  

 

5.1.2 Det särskilda upphandlingssystemet och IOP 
 

De tjänster som omfattas av det särskilda upphandlingssystemet i artiklarna 74–76 i LOU-

direktivet är bland andra hälsovård, socialtjänst och närbesläktade tjänster och tjänster 

tillhandahållna av politiska organisationer, ungdomsorganisationer och andra 

medlemsorganisationer. Många av de ingångna IOP runtom i landet avser just de kategorierna 

tjänster, varför artiklarna 74–76 i LOU-direktivet blir intressanta i sammanhanget.133  

 

Genomförandet av artiklarna 74–76 i LOU-direktivet i svensk rätt innebär att sociala och andra 

särskilda tjänster över tröskelvärdet ska upphandlas enligt de angivna förfarandena i 19 kap. 

LOU, och att de allmänna rättsprinciperna är tillämpliga fullt ut på sådana upphandlingar. IOP 

ingås genom direkttilldelning av kontrakt och inte genom att något av de i 19 kap. LOU angivna 

upphandlingsförfarandena används.134 Vidare finns det inga krav på beaktande av de allmänna 

rättsprinciperna i förfarandet, varför det enligt nuvarande ordning inte finns utrymme för 

ingående av IOP för sociala och andra särskilda tjänster över tröskelvärdet.  

 

Den svenska lagstiftaren har som konstaterats överreglerat området sociala och andra särskilda 

tjänster, och som utredningen anger finns det ett nationellt handlingsutrymme som inte används. 

LOU-direktivet ger utrymme för en ordning likt den som finns i Danmark. Inom ramen för en 

                                                      
131 SOU 2016:78, s. 509. 
132 A.a. 
133 Forum för frivilligt socialt arbete, Idéburet offentligt partnerskap var finns de?, 2016. 
134 Möjligheten till direkttilldelning enligt 19 kap. berörs inte i det här avsnittet utan i avsnitt 5.5. 
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sådan nationell reglering skulle de upphandlande myndigheternas möjligheter att samarbeta 

med de idéburna organisationerna avseende sociala och andra särskilda tjänster öka. 

 

Det bör dock understrykas att unionslagstiftaren har valt att skriva in de sociala och andra 

särskilda tjänsterna i artikel 74–76 i LOU-direktivet. Det talar för att avsikten är att de ska 

omfattas av tillämpningsområdet för unionsrätten. Unionslagstiftaren medger visserligen att de 

sociala och andra särskilda tjänsterna har särdrag genom att sådana tjänster ska upphandlas 

genom ett förenklat förfarande. Däremot innebär tjänsternas speciella karaktär inte att de 

allmänna rättsprinciperna kan frångås, vilket framgår av artikel 76 i LOU-direktivet. Det står 

således klart att likabehandlings- och öppenhetsprincipen måste beaktas vid anskaffande av 

sociala och andra särskilda tjänster över tröskelvärdet. IOP är samarbeten som ingås utan krav 

på beaktande av likabehandlings- och öppenhetsprincipen. Det innebär att även om det 

nationella handlingsutrymmet utnyttjades i större utsträckning skulle det fortfarande inte vara 

möjligt att ingå IOP för sociala och andra särskilda tjänster över tröskelvärdet utan föregående 

konkurrensutsättning.  

 

 

5.2  Sociala och andra särskilda tjänster under tröskelvärdet 

 

5.2.1 Sociala och andra särskilda tjänster under tröskelvärdet 

 

Det sätt som Sverige har valt att genomföra artiklarna 74–76 i LOU-direktivet på innebär att 

även upphandlingar av sociala och andra särskilda tjänster under tröskelvärdet omfattas av LOU 

genom dess 19 kap. Regeringen motiverar det med att det inte överhuvudtaget är ett alternativ 

att låta upphandlingar utanför LOU-direktivets tillämpningsområde vara oreglerade. I sådana 

fall skulle de upphandlande myndigheterna behöva göra egna bedömningar av huruvida deras 

anskaffningar är av ett bestämt gränsöverskridande intresse. En sådan ordning skulle inte kunna 

garantera rättssäkerhet i tilldelningsförfarandet eller vara ändamålsenlig.135 

 

Att även upphandlingar av sociala och andra särskilda tjänster under tröskelvärdet ska omfattas 

av LOU genom dess 19 kap. har mött kritik. Vissa remissinstanser i utredningen om 

                                                      
135 Prop. 2015/16:19, s. 881. 
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genomförandet LOU-direktivet begärde en utredning med uppdrag att se över regleringen av 

upphandlingar av sociala och andra särskilda tjänster under tröskelvärdet.136  

 

Den utredning som tillsattes av regeringen med uppdrag att se över LOU och göra regelverket 

mer flexibelt för att underlätta för idéburna aktörer har lagt fram som ett av sina förslag att 

upphandlingar under tröskelvärdet av sociala och andra särskilda tjänster inte överhuvudtaget 

ska omfattas av LOU, vilket även föreslagits i en tidigare genomförd utredning.137 Regeringens 

tidigare uttalande om att det inte är ett alternativ att lämna upphandlingar utanför LOU-

direktivets tillämpningsområde oreglerade då det inte skulle vara ändamålsenligt eller 

tillräckligt för att garantera rättssäkerheten har avvisats av utredningen. Utredningen menar att 

upphandlande myndigheter måste kunna anförtros att själva bedöma en upphandlings 

eventuella gränsöverskridande intresse. Det skulle vara tillräckligt, menar utredningen, att 

Upphandlingsmyndigheten får i uppdrag att ge tydlig vägledning kring när ett offentligt 

kontrakt har ett bestämt gränsöverskridande intresse.138 

 

Flera remissinstanser har varit positiva till förslaget att lämna upphandlingar under 

tröskelvärdet oreglerade. Speciellt positiva har de remissinstanser som representerar de 

idéburna organisationerna varit. De framförde bland annat att:  

 

Ett undantag möjliggör för civilsamhällets organisationer att etablera sig som utförare av välfärdstjänster och ökar 

det juridiska utrymmet för att ingå s.k. idéburna offentliga partnerskap.139   

 

Förslaget om att lämna upphandlingar av sociala och andra särskilda tjänster under 

tröskelvärdet oreglerade har även mött viss kritik. En av riskerna med förslaget som lyfts fram 

har varit att det skulle medföra en ökad risk för korruption och godtycke. Vidare skulle det inte 

finnas någon garanti för att kontrakten tilldelades just idéburna organisationer.140 Det har därför 

föreslagits att förslaget ska kompletteras med ett antal grundläggande regler som säkerställer 

rättssäkerhet och öppenhet. Det skulle bland annat motverka att upphandlande myndigheter 

                                                      
136 Prop. 2015/16:19, s. 879. 
137 SOU 2016:78, s. 534 och SOU 2016:13, s. 370. 
138 SOU 2016:78, s. 535. 
139 A.a., s. 534. Se även SOU 2016:13, s. 370. 
140 SOU 2016:78, s. 534 och SOU 2016:13, s. 370. 
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vänder sig direkt till leverantörer och tilldelar dem kontrakt utan att ge andra leverantörer en 

reell möjlighet att få vetskap om upphandlingen.141  

 

5.2.2 Upphandlingar under tröskelvärdet och IOP 

 

Den svenska regleringen av upphandlingar av sociala och andra särskilda tjänster under 

tröskelvärdet innebär att de omfattas av LOU och ska upphandlas enligt angivna förfaranden i 

19 kap., samt att de allmänna rättsprinciperna är tillämpliga fullt ut. Det innebär att slutsatsen 

för om den svenska regleringen ger ett utrymme för ingående av IOP blir den samma som för 

artiklarna 74–76 i LOU-direktivet, det vill säga att det inte finns utrymme för ingående av IOP 

inom ramen för den nuvarande lagstiftningen.  

 

Däremot finns det, som kritikerna anför, ett tämligen stort nationellt handlingsutrymme som 

inte används i dag. Sundstrand menar att det för upphandlingar av sociala och andra särskilda 

tjänster med ett kontraktsvärde som understiger tröskelvärdet är möjligt att positivt särbehandla 

leverantörer. Det är dock under förutsättning att det offentliga kontraktet inte är av ett bestämt 

gränsöverskridande intresse. Är det offentliga kontraktet av ett bestämt gränsöverskridande 

intresse måste de allmänna rättsprinciperna beaktas. Sundstrand menar att en positiv 

särbehandling av leverantörer i en upphandling med ett bestämt gränsöverskridande intresse 

skulle strida mot principerna om likabehandling och öppenhet. Enligt Sundstrand skulle det 

sannolikt bara vara ett fåtal offentliga upphandlingar av sociala och andra särskilda tjänster som 

understiger tröskelvärdet som inte har ett bestämt gränsöverskridande intresse.142 

 

Unionslagstiftaren har däremot betonat att sociala och andra särskilda tjänster i sin natur har ett 

begränsat gränsöverskridande intresse i skäl 114 i LOU-direktivet. Det talar för att det bara i 

undantagsfall skulle vara så att sådana tjänster bedöms vara av ett bestämt gränsöverskridande 

intresse under tröskelvärdet. Med anledning härav borde antalet offentliga upphandlingar som 

dels understiger tröskelvärdet, dels saknar ett bestämt gränsöverskridande vara fler än det 

sannolika fåtal som Sundstrand menar att det skulle röra sig om. Vidare är tröskelvärdet för 

sociala och andra särskilda tjänster högre än för andra tjänster. Skulle det nationella 

handlingsutrymmet för regleringen av sociala och andra särskilda tjänster under tröskelvärdet i 

                                                      
141 Finansdepartementets promemoria, Vissa förslag till ändringar i lagen om offentlig upphandling med anledning 

av Välfärdsutredningens förslag, september 2017, s. 12. 
142 Sundstrand (2013c), s. 878. 
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högre grad utnyttjas finns det alltså möjligheter att skapa en nationell reglering som ger ett 

tämligen stort utrymme för IOP.  

 

5.3  Reserverade kontrakt 

 

5.3.1 Genomförandet av artikel 20 i LOU-direktivet i Sverige 

 

Den tidigare bestämmelsen i artikel 19 i ÄLOU-kontraktet om att reservera kontrakt 

genomfördes inte i svensk rätt. Anledningen till det var dels att det krävdes ytterligare 

preciseringar kring vad som utgör en ”skyddad verkstad” och ett ”program för skyddad 

anställning”. Vidare anfördes det att ett genomförande av artikel 19 i ÄLOU-direktivet skulle 

kunna få ogynnsamma marknadsstörande effekter.143 

 

Den utökade möjligheten till att reservera kontrakt i artikel 20 i LOU-direktivet har däremot 

genomförts i 4 kap. 18 § LOU. En anledning till genomförandet var att det finns ett behov av 

bestämmelser om reserverade kontrakt i svensk rätt. Kritiken angående ett genomförandes 

potentiellt marknadsstörande effekter framfördes även inför genomförandet av artikel 20 i 

LOU-direktivet. Regeringen menade dock att den risken inte skulle överdrivas och att den inte 

var skäl för att låta bli ett genomförande.144 

 

Kommissionen har uttalat att medlemsstaterna i sin nationella lagstiftning måste tillåta 

reserverade kontrakt om upphandlande myndigheter ska kunna använda sig av ett sådant 

särbehandlingsförfarande. Upphandlande myndigheter får inte själva införa sådana 

reservationer om det inte finns en nationell lagstiftning som tillåter det.145 Genomförandet av 

artikel 20 i LOU-direktivet har således varit nödvändigt för att de upphandlande myndigheterna 

i Sverige ska kunna reservera offentliga kontrakt över tröskelvärdet till arbetsintegrerande 

företag. 

 

De leverantörer som anges som exempel på sådana som bedriver arbetsintegrerande verksamhet 

som uppfyller kriterierna är till exempel statligt helägda Samhall AB och de som sysselsätter 

personer inom ramen för kommunala åtgärder för att särskilt utsatta personer ska komma ut i 

                                                      
143 Prop. 2006/07:128, s. 186 ff. 
144 Prop. 2015/16:195, s. 456 ff. 
145 Kommissionens dokument Socialt ansvarsfull upphandling. En handledning till sociala hänsyn vid offentlig 

upphandling, KOM(2010) 1258 slutlig, s. 27. 
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arbete.146 Regeringen poängterar att en viss grupp av aktörer bör nämnas särskilt i 

sammanhanget. Det är sociala företag som:  

- säljer varor eller tjänster med övergripande mål att integrera människor som har stora svårigheter att få 

eller att behålla ett arbete, 

- skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt, 

- som i huvudsak återinvesterar sina vinster i den egna eller liknande verksamheter och 

- som organisatoriskt är fristående från offentlig verksamhet.147 

 

5.3.2 Reserverade kontrakt och IOP 

 

Genomförandet av artikel 20 i LOU-direktivet har gett de upphandlande myndigheterna en 

möjlighet att särbehandla en viss typ av leverantörer i upphandlingar som omfattas av LOU-

direktivets tillämpningsområde. Däremot innebär inte bestämmelsen att de upphandlande 

myndigheterna kan vända sig till en leverantör som uppfyller kraven i bestämmelsen och 

direkttilldela ett offentligt kontrakt utan att konkurrensutsätta det. Upphandlingsförfarandet är 

i alla delar ordinärt bortsett från att upphandlingen är reserverad för en specifik typ av 

leverantörer. IOP är samarbeten som ingås utan någon konkurrensutsättning varför 

genomförandet av artikel 20 i LOU-direktivet inte kan anses ge utrymme för direktupphandling 

av IOP. 

 

Unionslagstiftaren har i skäl 36 i LOU-direktivet noterat de svårigheter t.ex. idéburna 

organisationer, som arbetar arbetsintegrerande, har att få kontrakt under normala 

konkurrensförhållanden. Det sätt som lagstiftaren menar att den problematiken ska lösas på är 

genom reserverade kontrakt åt sådana verksamheter. Lagstiftaren menar alltså att även sådana 

speciella tjänster måste konkurrensutsättas, men att de leverantörer som ska konkurrera om de 

tjänstekontrakten ska vara sådana som har problem att vinna kontrakt under normala 

konkurrensförhållanden.  

 

Kommissionen har vidare uttalat att upphandlande myndigheter på egen hand inte har rätt att 

reservera kontrakt åt arbetsintegrerande verksamheter, utan att det krävs stöd i nationell 

lagstiftning för att få göra det. Den möjlighet som de upphandlande myndigheterna i Sverige 

                                                      
146 SOU 2014:51, s. 48 ff.  
147 Prop. 2015/16:195, s. 460. 
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har att reservera kontrakt åt arbetsintegrerande företag för kontrakt över tröskelvärdena är 

således den som ges i 4 kap. 18 § LOU.  

 

Den specificering som regeringen gjorde i propositionen kring vilka leverantörer som kan 

omfattas av 4 kap. 18 § LOU visar däremot på goda möjligheter för de idéburna 

organisationerna att tilldelas offentliga kontrakt.148 Några av de idéburna organisationerna som 

är aktuella för IOP skulle troligen kunna kallas sociala företag eller program som erbjuder 

tjänster med övergripande mål att integrera människor som har stora svårigheter att få eller att 

behålla ett arbete.149 De upphandlande myndigheterna ges således en möjlighet att ta tillvara på 

vad de arbetsintegrerande företagen har att erbjuda. Det är dock under förutsättning att en 

konkurrensutsättning sker mellan de arbetsintegrerande företagen. 

 

5.4  Reserverat deltagande 

 

5.4.1 Genomförandet av artikel 77 i LOU-direktivet i Sverige 

 

Möjligheten att reservera deltagande till icke-vinstdrivande organisationer i artikel 77 i LOU-

direktivet har inte genomförts i svensk rätt. Då artikeln är omgärdad av tydliga villkor kring 

vilken typ av tjänst och organisation som omfattas av undantaget, samt att löptiden för 

kontraktet är bestämd, ansågs bestämmelsen ha ett begränsat intresse i praktiken. En annan 

kritik som framförts mot ett införande av bestämmelsen är att den utsatta tidsgränsen på 

kontraktens löptid inte överensstämmer med behovet av kontinuitet vid utförandet av sociala 

och andra särskilda tjänster.150  

 

Det anfördes i utredningen om genomförandet av LOU-direktivet att de organisationer som 

skulle komma att bli aktuella för reserverat deltagande enligt artikel 77 i LOU-direktivet 

troligen skulle vara idéburna organisationer. De idéburna aktörer som fick inkomma med 

remissvar menade bland annat att även om bestämmelsens praktiska betydelse troligen skulle 

vara liten så skulle den kunna bidra till att nya innovativa idéer prövas och att de idéburna 

organisationernas entreprenörskap skulle stärkas.151 Trots att artikel 77 i LOU-direktivet inte 

                                                      
148 Prop. 2015/16:195, s. 461. 
149 Forum för frivilligt socialt arbete, Idéburet offentligt partnerskap var finns de?, 2016.  
150 Prop. 2015/16:19, s. 905 och SOU 2014:51, s. 332. 
151 SOU 2014:51, s. 332. 
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genomfördes ställde sig regeringen i propositionen till LOU ändå positiv till ett eventuellt 

framtida genomförande av artikeln. Regeringen menade att det fanns anledning att avvakta och 

se vad de två tillsatta utredningarna, med uppgift att bland annat se över regelverket för att 

underlätta för de idéburna organisationerna,152 skulle komma fram till i sina betänkanden och 

sedan återkomma i frågan.153 

 

Utredningarna har nu lämnat sina betänkanden.154 Däri föreslås att artikel 77 i LOU-direktivet 

ska genomföras, trots den kritik som framförts. De menar att även om bestämmelsen skulle ha 

en liten betydelse i praktiken skulle den kunna underlätta för de idéburna organisationerna att 

bli etablerade leverantörer av tjänster åt det offentliga. Vidare skulle ett genomförande av 

bestämmelsen bli ett ytterligare verktyg för att ge de idéburna organisationerna bättre 

möjligheter att bidra till välfärden.155 Trots begränsad användning kan alltså bestämmelsen i 

artikel 77 i LOU-direktivet komma att genomföras.  

 

5.4.2 Reserverat deltagande och IOP 

 

Enligt artikel 77 i LOU-direktivet är de organisationer som ett deltagande kan reserveras till 

organisationer vars syfte är att utföra ett allmännyttigt uppdrag som är kopplat till utförandet 

av de sociala och andra särskilda tjänster som räknas upp i artikeln. Bestämmelsen tar således 

sikte på just idéburna organisationer och ger utrymme för att deltagande ska reserveras åt dem 

i upphandlingsförfaranden. Det är ingen direkttilldelning som medges, men de idéburna 

organisationerna ges en särställning genom bestämmelsen.  

 

Förutsättningarna för när ett kontrakt får reserveras är däremot specifikt avgränsat i artikel 77 i 

LOU-direktivet. Det talar mot att lagstiftaren därutöver anser att det finns möjligheter att 

reservera deltagande åt idéburna organisationer för kontrakt över tröskelvärdet. Bestämmelsen 

visar att de sociala och andra särskilda tjänster som räknas upp i bestämmelsen visserligen är 

av en sådan speciell karaktär att de kan tilldelas inom ramen för ett reserverat deltagande. 

Däremot måste det göras i enlighet med de tydligt uppställda begränsningarna. 

 

                                                      
152 SOU 2016:13 och SOU 2016:78. 
153 Prop. 2015/16:19, s. 906, 907.  
154 SOU 2016:13 och SOU 2016:78. 
155 SOU 2016:13, s. 372 och SOU 2016:78, s. 545. 
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Unionslagstiftaren har i artikel 77:s fjärde punkt ha skapat ett hinder mot att offentliga kontrakt 

som avser långa tidsperioder blir föremål för reserverat deltagande. Bestämmelsen anger att ett 

offentligt kontrakt som blir föremål för reserverat deltagande får löpa under max tre år. 

Tidsspärren har varit en av anledningarna till att bestämmelsen inte genomfördes i svensk rätt, 

då den inte överensstämmer med behovet av kontinuitet vid utförandet av sociala och andra 

särskilda tjänster. Syftet med bestämmelsen har enligt skäl 118 i LOU-direktivet varit att just 

sörja för kontinuitet. Trots det menar unionslagstiftaren att ett avtal som tilldelas enligt 

bestämmelsen inte får sträcka sig längre än tre år. Tidsspärren får därför tolkas som en gräns 

för när de marknadsstörande effekterna anses bli för stora om en medlemsstat reserverar 

deltagande för kontrakt över tröskelvärdet för vissa sociala och andra särskilda tjänster. 

 

Ett genomförande av artikel 77 i LOU-direktivet i svensk rätt skulle därför inte ge utrymme för 

IOP. De IOP som ingås har som konstaterats löpt under flera år och fokus har varit långsiktighet 

i samarbetena, vilket inte är förenligt med tidsspärren på tre år. Vilken typ av tjänster som är 

aktuella för IOP har varit upp till de idéburna organisationerna själva att bestämma, medan det 

i artikel 77 i LOU-direktivet är tydligt avgränsat vilka tjänster som omfattas. Dessutom är det 

inte tydligt begränsat vilken typ av organisationer som kan bli föremål för IOP, vilket det är för 

reserverat deltagande i artikel 77 i LOU-direktivet. Slutligen medger bestämmelsen enbart ett 

reserverat deltagande och inte en möjlighet att direkttilldela kontrakt på det sätt som görs inom 

ramen för IOP.  

 

Artikel 77 i LOU-direktivet får tolkas som en tydlig vägvisning kring hur unionslagstiftaren 

anser att särbehandling av de idéburna organisationerna får se ut för offentliga kontrakt över 

tröskelvärdet för vissa sociala och andra särskilda tjänster. Särbehandling får ske, men med 

tydliga begränsningar. Det är således inte möjligt att direkttilldela IOP kontrakt utan föregående 

konkurrensutsättning med hänvisning till möjligheten att reservera deltagande åt icke-

vinstdrivande organisationer i artikel 77 i LOU-direktivet. 
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5.4.3 Övriga möjligheter till reserverat deltagande 

 

Det står klart vilka möjligheter LOU-direktivet ger till reserverat deltagande i offentliga 

upphandlingar. För de kontrakt som inte faller inom LOU-direktivets tillämpningsområde, men 

som ändå omfattas av primärrätten då de är av ett bestämt gränsöverskridande intresse, är det 

av intresse att utreda vilka övriga möjligheter till reserverat deltagande som finns i unionsrätten. 

Frågan om när det är möjligt att särbehandla leverantörer genom att reservera deltagande i 

upphandlingar har utretts av EU-domstolen i ett antal omdiskuterade avgöranden.156   

 

Domen Sodemare har kommit att användas som stöd för att det finns en möjlighet att reservera 

deltagandet i upphandlingar av välfärdstjänster till icke-vinstdrivna aktörer.157 I domen 

Sodemare hade en italiensk region infört särskilda bestämmelser i sin regionala lagstiftning som 

reglerade hur socialtjänsten skulle utformas.158 För att leverantörer skulle få ersättning för sina 

faktiska kostnader för tillhandahållandet av en viss typ av socialvård behövde de få ett intyg 

från de organ som förvaltade socialvården i regionen. Ett av kraven för att erhålla ett sådant 

intyg var att leverantören inte drevs av ett vinstsyfte.159 En utländsk leverantör fick avslag på 

sin ansökan om intyg från regionen för att få ersättning för sina faktiska kostnader, då denne 

bedrev sin verksamhet i vinstsyfte. Leverantören överklagade beslutet i nationell domstol, 

vilken begärde förhandsavgörande från EU-domstolen för att få svar på frågan om 

särbehandlingen av icke-vinstdrivande leverantörer var förenlig med unionsrätten.160 

 

EU-domstolen konstaterade att medlemsstaterna har behörighet att själva besluta hur deras 

nationella sociala trygghetssystem ska utformas och att unionsrätten inte inverkar på den 

behörigheten. Det uppställda kravet på avsaknad av vinstsyfte var en del av det nationella 

sociala trygghetssystemet.161 Villkoret om avsaknad av vinstsyfte ledde inte till att leverantörer 

från andra medlemsstater försattes i en sämre situation än inhemska leverantörer. Alla 

leverantörer som bedrev sin verksamhet i vinstsyfte fick avslag på sin ansökan om intyg, oavsett 

                                                      
156 Dom av den 17 juni 1997, Sodemare, C-70/95, EU:C:1997:301, dom av den 23 december 2009, CoNISMa, C-

305/08, EU:C:2009:807 och beslut av den 4 oktober 2012, Vivaio, C-502/11, EU:C:2012:613. 
157 Shekarabi (2012) och Forum för frivilligt socialt arbete, Idéburet offentligt partnerskap – vilka möjligheter 

erbjuder EU-rätten?, 2016, s. 34.  
158 Dom av den 17 juni 1997, Sodemare, C-70/95, EU:C:1997:301, punkt 3. 
159 A.a., punkterna 6–7. 
160 A.a., punkterna 13–16. 
161 A.a. punkterna 28–32. 
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nationalitet. På den grunden fastslog EU-domstolen att särbehandlingen av icke-vinstdrivande 

leverantörer var tillåten.162 

 

Shekarabi menar att det framgår av domen Sodemare att unionsrätten tillåter krav på avsaknad 

av vinstsyfte när det offentliga anskaffar välfärdstjänster. Förutsättningen är då att kraven på 

avsaknad av vinstsyfte utformas på ett sådant sätt att de allmänna rättsprinciperna 

respekteras.163 Shekarabis slutsats har kritiserats av Sundstrand.164 Hon anför att domen 

Sodemare handlade om etableringsrätt, och inte fri rörlighet för tjänster.165 Frågan i avgörandet 

var inte om en medlemsstat har rätt att hindra leverantörer som bedriver sin verksamhet med 

vinstsyfte att utföra vissa tjänster. Frågan var istället huruvida en medlemsstat har rätt att hindra 

leverantörer som drivs av ett vinstsyfte att få ersättning för tillhandahållandet av tjänster inom 

ramen för deras nationella sociala trygghetssystem. Sundstrand menar därför att avgörandet 

inte kan tillämpas på regleringen av offentlig upphandling, då det inte handlade om en 

upphandlingssituation. Sundstrand menar därför att EU-domstolens slutsats i domen Sodemare 

inte kan tillämpas på offentliga upphandlingar som omfattas av LOU-direktivet eller LOU.166 

 

EU-domstolen har senare återkommit i frågan om vilka möjligheter medlemsstaterna har att 

begränsa deltagandet i offentliga upphandlingar till en viss typ av leverantörer. I domen 

CoNISMa hade en sammanslutning av ministerier och universitet uteslutits från en offentlig 

upphandling i Italien, då de saknade vinstsyfte. Uteslutningsbeslutet överklagades i nationell 

domstol, vilken begärde förhandsavgörande från EU-domstolen för att bland annat få svar på 

frågan om det stred mot ÄLOU-direktivet att utesluta leverantörer från offentliga upphandlingar 

med hänvisning till deras avsaknad av vinstsyfte.167 

 

EU-domstolen konstaterade att syftet med den unionsrättsliga regleringen av offentlig 

upphandling är att möjliggöra en så bred konkurrens som möjligt så att målet om fri rörlighet 

för varor och tjänster kan uppnås. Det är därför av vikt att upphandlande myndigheter arbetar 

aktivt för att så många anbudsgivare som möjligt kan inkomma med anbud.168 EU-domstolen 

                                                      
162 Dom av den 17 juni 1997, Sodemare, C-70/95, EU:C:1997:301, punkterna 33–35. 
163 Shekarabi (2012), s. 10–12. 
164 Sundstrand (2013c), s. 878. 
165 Dom av den 17 juni 1997, Sodemare, C-70/95, EU:C:1997:301, punkt 24. 
166 Sundstrand (2013c), s. 878. 
167 Dom av den 23 december 2009, CoNISMa, C-305/08, EU:C:2009:807, punkterna 14–24. 
168 A.a., punkt 37. 
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fastslog vidare att det framgår av den unionsrättsliga regleringen av offentlig upphandling och 

EU-domstolens praxis att varje leverantör som anser sig lämpad att genomföra ett offentligt 

kontrakt ska ha rätt att inkomma med anbud.169 Mot bakgrund av det fastslog EU-domstolen att 

det inte är tillåtet för upphandlande myndigheter att utesluta leverantörer enbart med hänvisning 

till att verksamheten bedrivs i vinstsyfte.170 

 

En liknande slutsats fastslogs av EU-domstolen i det motiverade beslutet Vivaio. Beslutet 

handlade om en nationell lagstiftning som uppställde krav på vinstsyfte hos leverantörerna för 

att de skulle kunna registreras i det system som kvalificerade anbudsgivare. Syftet med den 

nationella lagstiftningen var att säkerställa att leverantörerna som kvalificerades hade 

ekonomisk kapacitet att genomföra det offentliga kontraktet. Med anledning härav uteslöts 

leverantörer utan vinstsyfte från offentliga upphandlingar. EU-domstolen fastslog i beslutet att 

upphandlande myndigheter inte har rätt att utesluta leverantörer med hänvisning till att deras 

verksamhet inte bedrivs med vinstsyfte.171  

 

Sundstrand menar att det mot bakgrund av domen CoNISMa och det motiverade beslutet Vivaio 

kan konstateras att upphandlande myndigheter i offentliga upphandlingar som omfattas av 

unionsrätten inte kan utesluta ekonomiska eller icke-ekonomiska leverantörer från att delta.172 

 

5.4.4 Övriga möjligheter till reserverat deltagande och IOP 

 

Domen Sodemare rör området för hälsoskydd, vilket är ett område där EU:s befogenhet enligt 

artikel 6.a FEUF sträcker sig till att vidta åtgärder som stödjer, samordnar eller kompletterar 

medlemsstaternas åtgärder. När EU vidtar de här åtgärderna ska, enligt artikel 168.7 FEUF, 

medlemsstaternas befogenhet att besluta om sin hälso- och sjukvårdspolitik och för att 

organisera och ge hälso- och sjukvård respekteras. EU-domstolen belyser det här i domen 

Sodemare och konstaterar att unionsrätten inte inverkar på den här nationella behörigheten.  Det 

kan mot bakgrund härav argumenteras för att det nationella handlingsutrymmet vid 

anskaffningen av sådana tjänster är större än för andra tjänster, och att det ger möjligheter att 

särbehandla vissa leverantörer. Det har dock fastslagits att områdets speciella natur inte ska inte 

                                                      
169 Dom av den 23 december 2009, CoNISMa, C-305/08, EU:C:2009:807, punkt 42. 
170 A.a., punkt 45. 
171 Beslut av den 4 oktober 2012, Vivaio, C-502/11, EU:C:2012:613. 
172 Sundstrand (2013c), s. 878. 
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tolkas så att alla tjänster som rör hälsoskydd ska vara undantagna reglerna om fri rörlighet för 

tjänster. Sektorn för hälso- och sjukvårdstjänster befinner sig alltså inte utanför 

tillämpningsområdet för unionsrätten, utan de omfattas av reglerna om fri rörlighet för 

tjänster.173 Vidare handlar avgörandet, precis som Sundstrand anfört, om etableringsrätt och 

inte fri rörlighet för tjänster. Slutsatserna från avgörandet kan därför sannolikt inte tillämpas på 

situationer som rör offentlig upphandling.174  

 

Domen CoNISMa och det motiverade beslutet Vivaio rör uttryckligen offentlig upphandling, 

varför de får anses ha större betydelse i frågan om möjligheten att reservera deltagande än 

domen Sodemare. EU-domstolen konstaterade i avgörandena att upphandlande myndigheter 

måste arbeta för en så bred konkurrens som möjligt för att syftet med den unionsrättsliga 

regleringen av offentlig upphandling ska uppnås, och att alla leverantörer som anser att de kan 

genomföra ett offentligt kontrakt ska få inkomma med anbud. Leverantörer får alltså inte 

uteslutas från offentliga upphandlingar bara på grund av att de är vinstdrivande eller icke 

vinstdrivande. I domen CoNISMa utvecklar EU-domstolen vidare vad en restriktiv syn på vem 

som får inkomma med anbud skulle leda till: 

 

En restriktiv tolkning av vem som utgör en ekonomisk aktör skulle leda till att kontrakt som det offentliga sluter 

med leverantörer utan vinstsyfte inte skulle anses utgöra offentliga kontrakt. En sådan ordning skulle innebära att 

offentliga kontrakt tilldelades efter ömsesidiga överenskommelser utan att tillämpa unionsrättens bestämmelser 

om likabehandling och öppenhet, i strid med syftena med bestämmelserna.175  

 

Uttalandet är intressant i sammanhanget då IOP är just ömsesidiga överenskommelser utan krav 

på likabehandling och öppenhet. EU-domstolen lyfter det som ett exempel en situation som 

motarbetar den effektiva konkurrens som krävs för att nå målet med den unionsrättsliga 

regleringen av offentlig upphandling.  

 

Sannolikt finns det mot bakgrund av vad som ovan konstaterats inga övriga möjligheter att 

reservera deltagande för offentliga kontrakt som omfattas av unionsrätten än den som anges i 

artikel 77 i LOU-direktivet. Det finns därför inte heller någon möjlighet att positivt särbehandla 

                                                      
173 Dom av den 28 april 1998, Nicolas Decker, C-120/95, EU:C:1998:167, punkterna 23–25, Generaladvokat 

Tesauros förslag till avgörande föredraget den 16 september 1997, Nicolas Decker, C-120/95, EU:C:1997:399, 

punkt 17 och Generaladvokat Fennellys förslag till avgörande föredraget den 6 februari 1997, Sodemare, C-70/95, 

EU:C:1997:55, punkterna 23–30. 
174 Sundstrand (2013c), s. 878. 
175 Dom av den 23 december 2009, CoNISMa, C-305/08, EU:C:2009:807, punkt 43. 
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leverantörer genom ingående av IOP för kontrakt som är av ett bestämt gränsöverskridande 

intresse. Det beror dels på att det inte finns någon möjlighet att positivt särbehandla leverantörer 

genom reserverat deltagande för sådana kontrakt, och dels på att särbehandling av idéburna 

organisationer genom IOP är ett exempel på en sådan samarbetsform som EU-domstolen menar 

motverkar den effektiva konkurrens som krävs för att nå målet med unionsrätten. 

 

5.5  Direkttilldelning av kontrakt 

 

5.5.1 Möjligheter att direkttilldela kontrakt 

 

Upphandlande myndigheter kan direkttilldela kontrakt om värdet av kontraktet understiger 

direktupphandlingsgränsen som anges i 19 kap. 7 § 3 st. LOU. För de sociala och andra 

särskilda tjänster som IOP generellt avser är direktupphandlingsgränsen 28 procent av 750 000 

euro, vilket är ca. 1,9 miljoner kronor. Understiger kontraktets värde 

direktupphandlingsgränsen kan en tilldelning av kontraktet till exempelvis idéburna 

organisationer göras utan föregående konkurrensutsättning. Vidare är direktupphandling tillåtet 

enligt 19 kap. 7 § 3 st. om förutsättningarna för förhandlat förfarande utan föregående 

annonsering i 6 kap. 12–19 §§ LOU är uppfyllda, eller om det finns synnerliga skäl. Vad som 

avses med synnerliga skäl anges inte i LOU.176 

 

EU-domstolen har även i två omdiskuterade avgöranden fastslagit att offentliga kontrakt över 

direktupphandlingsgränsen, under vissa speciella förutsättningar, kan direkttilldelas till 

idéburna organisationer.177 Domen Spezzino handlade om en nationell lagstiftning som 

föreskrev att enbart frivilligorganisationer skulle anförtros att tillhandahålla sjuktransporter. En 

upphandlande myndighet hade med hänvisning till den nationella lagstiftningen tillämpat ett 

ramavtal med enbart frivilligorganisationer och tilldelat ett kontrakt avseende sjuktransporter 

utan föregående konkurrensutsättning.178 Beslutet att direkttilldela kontraktet till en 

frivilligorganisation överklagades av två leverantörer som menade att det utgjorde en 

diskriminering mot de leverantörer som verkar inom samma sektor men inte bedriver ideellt 

                                                      
176 Sundstrand (2013b), s. 142–143. 
177 Dom av den 11 december 2014, Spezzino m.fl., C-113/13, EU:C:2014:2440 och dom av den 28 januari 2016, 

CASTA m.fl., C-50/14, EU:C:2016:56. 
178 Dom av den 11 december 2014, Spezzino m.fl., C-113/13, EU:C:2014:2440, punkt 18. 
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arbete.179 Den nationella domstolen vände sig till EU-domstolen och begärde 

förhandsavgörande. Frågan de ville få besvarad var om den unionsrättsliga regleringen av 

offentlig upphandling utgör ett hinder mot en nationell lagstiftning som föreskriver att 

offentliga kontrakt kan direkttilldelas frivilligorganisationer.180  

 

EU-domstolen sade att den nationella lagstiftningen missgynnade leverantörer som inte bedrev 

frivilligarbete och att avsaknaden av öppenhet vid direkttilldelningen av kontrakt riskerade att 

missgynna leverantörer från andra medlemsstater. Vidare stred den nationella lagstiftningen 

mot syftet med den unionsrättsliga regleringen av offentlig upphandling.181 EU-domstolen 

konstaterade sedan att de aktuella tjänsterna visserligen utgjorde hälso- och sjukvårdstjänster, 

för vilka medlemsstaterna själva har behörighet att utforma upphandlingsförfarandet. När 

medlemsstaterna utövar den behörigheten får de däremot inte införa obefogade inskränkningar 

av den fria rörligheten. Vid bedömningen av om en sådan inskränkning av den fria rörligheten 

är obefogad underströk EU-domstolen vikten av att se till den centrala betydelse som skyddet 

för liv och hälsa har inom EU. Unionsrätten ska inte utgöra en inskränkning av 

medlemsstaternas frihet att själva bestämma nivån för skyddet av folkhälsan samt hur den nivån 

ska uppnås.182  

 

EU-domstolen sade att de mål som en medlemsstats nationella lagstiftning bygger på ska 

beaktas inom unionsrätten. De mål som den i målet aktuella nationella lagstiftningen byggde 

på var bland annat principerna om ekonomisk effektivitet och solidaritet.183 De angivna målen 

tillsammans med medlemsstatens behov av att upprätthålla en välfungerande hälsovård är 

sådana tvingande skäl av allmänintresse som kan motivera en inskränkning av den fria 

rörligheten.184 EU-domstolen fastslog därför att en upphandling, där deltagandet reserverats åt 

frivilligorganisationer, där kontraktet tilldelas utan föregående konkurrensutsättning kan vara 

tillåten i den mån den bidrar till att de sociala och ekonomiska målen med den nationella 

lagstiftningen uppfylls.185   

 

                                                      
179 Dom av den 11 december 2014, Spezzino m.fl., C-113/13, EU:C:2014:2440, punkterna 19–22. 
180 A.a., punkt 31. 
181 A.a., punkterna 51–52. 
182 A.a., punkterna 50 och 55–56.  
183 A.a., punkt 53–54. 
184 A.a., punkterna 56–57. 
185 A.a., punkt 65. 
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En snarlik fråga prövades i domen CASTA m.fl. där EU-domstolen åter igen fastslog att en 

upphandlande myndighet kan direkttilldela ett offentligt kontrakt avseende 

sjuktransporttjänster till en frivilligorganisation, så länge det är ändamålsenligt med syftet och 

målet med den nationella lagstiftningen.186 Domstolen klargjorde att det inte finns någon 

skyldighet för medlemsstaterna att jämföra de olika ideella organisationerna.187 Vidare ska de 

berörda frivilligorganisationerna ha rätt att bedriva affärsverksamhet. Däremot måste 

affärsverksamheten stödja den ideella verksamheten och vara av marginell karaktär.188 

 

Möjligheten att direkttilldela kontrakt till idéburna organisationer som fastslogs i domarna 

Spezzino och CASTA m.fl. har blivit omdiskuterad runt om i Europa.189 Domen Spezzino har 

bland annat beskrivits av Caranta på följande sätt:  

 

It is however submitted that the Court of Justice did worse than that in Spezzino. In green-lighting direct awards, 

it is drilling a big hole in the fabric of EU-public procurement law.190 

 

Kritikerna menar att domen Spezzino leder till att bara den organisationen som har de bästa 

kontakterna med makthavarna gynnas. Vidare anförs att konsekvensen av den här nya 

riktningen i praxis är att leverantörer både nationellt och i andra medlemsstater inte längre får 

det skydd som primärrätten annars skulle gett dem.191  

 

5.5.2 Direkttilldelning av kontrakt och IOP 

 

Möjligheten att direkttilldela kontrakt som understiger direktupphandlingsgränsen för den 

aktuella tjänsten i 19 kap. 7 § 3 st. LOU ger ett utrymme att direkttilldela kontrakt till idéburna 

organisationer på det sätt som sker genom IOP. Genom att tröskelvärdet för de sociala och 

andra särskilda tjänster som IOP ofta avser höjdes i nya LOU-direktivet är 

direktupphandlingsgränsen nu närmare 1,9 miljoner svenska kronor. Det innebär att fler 

kontrakt kan bli föremål för direkttilldelning än i ÄLOU. De IOP som har ingåtts har dock varit 

menade att pågå under en längre tid. Långa avtalstider ger höga kontraktsvärden, vilket innebär 

                                                      
186 Dom av den 28 januari 2016, CASTA m.fl., C-50/14, EU:C:2016:56, punkt 67. 
187 A.a., punkt 72.  
188 A.a., punkterna 67, 70 och 78. 
189 Sundstrand (2016), s. 139. 
190 Caranta (2016), s. 14. 
191 A.a. Se även Generaladvokat Wahls förslag till avgörande föredraget den 30 april 2014, Spezzino m.fl., C-

113/13, EU:C:2014:291, punkterna 43–50 och Telles (2016), s. 22. 
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att de flesta av de ingångna IOP med all sannolikhet överstigit direktupphandlingsgränsen för 

den aktuella tjänsten. De IOP som ändå understigit direktupphandlingsgränsen för den aktuella 

tjänsten bör dock anses vara förenliga med upphandlingsrätten. Möjligheten till 

direkttilldelning av kontrakt under direktupphandlingsgränsen ger alltså en möjlighet att ingå 

IOP i en begränsad omfattning.  

 

Möjligheten att direktupphandla när förutsättningarna för att använda sig av förhandlat 

förfarande utan föregående annonsering är uppfyllda eller när det föreligger synnerliga skäl 

avser undantagsfall i mycket speciella situationer, varför det är få IOP som kan anses tillåtna 

på den grunden. Är dock förutsättningarna för förhandlat förfarande utan föregående 

annonsering uppfyllda, eller om det föreligger synnerliga skäl, är det även på de grunderna 

tillåtet att ingå IOP.  

 

Den möjlighet som EU-domstolen gett upphandlande myndigheter att direkttilldela kontrakt i 

domarna Spezzino och CASTA m.fl. har som konstaterats blivit omdiskuterad. Kritiken är stark 

och antyder att konsekvenserna av domen skulle vara långtgående. Ett sådant synsätt indikerar 

att möjligheterna att direkttilldela kontrakt med hänvisning till domarna Spezzino och CASTA 

m.fl. skulle vara många, vilket talar för stora möjligheter att direkttilldela kontrakt genom IOP. 

I domarna Spezzino och CASTA m.fl. uttalar EU-domstolen att unionsrätten inte ska utgöra en 

inskränkning av medlemsstaternas frihet att själva bestämma utformningen av deras 

välfärdstjänster. Med hänvisning till folkhälsan skulle därför en nationell reglering kunna 

skapas i Sverige med ekonomisk effektivitet och solidaritet som mål. En sådan nationell 

reglering skulle då kunna tillåta att kontrakt avseende välfärdstjänster direkttilldelas till 

idéburna organisationer på det sätt som sker genom IOP idag. Det skulle vara under 

förutsättning att det bidrar till målet med lagstiftningen och att frivilligorganisationerna som 

anlitas inte eftersträvar andra målsättningar än de som är avsikten med systemet, samt att de 

inte genererar någon vinst.192 

 

Avgörandena kan dock inte sägas ha en sådan vidsträckt betydelse. Inledningsvis är 

avgörandena bara tillämpliga på offentliga kontrakt som omfattas av primärrätten, och inte de 

kontrakt som omfattas av ÄLOU-direktivet eller LOU-direktivet.193 Vidare var det som EU-

                                                      
192 Dom av den 11 december 2014, Spezzino m.fl., C-113/13, EU:C:2014:2440, punkterna 61 och 65. 
193 A.a., punkt 43 och Telles (2016), s. 22.  
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domstolen prövade i avgörandena en nationell lagstiftning med ekonomisk effektivitet och 

solidaritet som mål som medgav direkttilldelning av offentliga kontrakt. Finns inte en sådan 

lagstiftning i medlemsstaten kan det inte anses vara förenligt med unionsrätten att direkttilldela 

kontrakt till idéburna organisationer. Sverige saknar en sådan nationell lagstiftning, varför 

direkttilldelning av kontrakt till idéburna organisationer i nuläget inte kan stödjas på domarna 

Spezzino och CASTA m.fl.194 

 

Även om en nationell reglering skulle införas i Sverige skulle avgörandena inte kunna sägas ha 

en nämnvärd praktisk betydelse. EU-domstolen tillåter genom avgörandena undantag från 

artikel 49 och 56 i FEUF. Det har tidigare slagits fast att undantag från de allmänna 

rättsprinciperna ska tolkas restriktivt.195 Avgörandena kan således inte tillämpas analogt på 

andra liknande kontrakt inom sjukvård, utan de är endast tillämpliga på just den typen av 

sjuktransporter som avgörandena avser. Vidare kan bara de frivilligorganisationer som 

uppfyller de specifika kraven som uppställs i avgörandena komma ifråga.196  

 

Den restriktiva tolkning som måste göras av det undantag från de allmänna rättsprinciperna 

som ges i avgörandena minskar således antalet offentliga kontrakt som skulle kunna bli föremål 

för direkttilldelning med hänvisning till domarna Spezzino och CASTA m.fl.. Avgörandena ger 

därför bara utrymme för de upphandlande myndigheterna att i vissa speciella situationer 

direkttilldela kontrakt avseende sjuktransporter till en viss typ av frivilligorganisationer. Någon 

direkttilldelning på det sätt som sker genom IOP medges således inte. 

 

Generaladvokaten Wahl belyste i sitt förslag till avgörande i domen Spezzino nödvändigheten 

av att göra en bedömning av den nationella lagstiftningens proportionalitet, vilket EU-

domstolen dock inte tog fasta på.197 I den svenska lagstiftningen har lagstiftaren valt att göra de 

allmänna rättsprinciperna tillämpliga på alla offentliga upphandlingar genom 4 kap. 1 § LOU.  

Det uppställs därför ett uttryckligt krav på att proportionalitetsprincipen beaktas, även i 

upphandlingar som de som avsågs i domarna Spezzino och CASTA m.fl. Så länge den ordningen 

                                                      
194 Se t.ex. dom av den 18 december 2007, Frigerio Luigi & C., C-357/06, EU:C:2007:818, punkterna 21–22.  
195 Dom av den 11 januari 2005, Stadt Halle och RPL Lochau, C-26/03, EU:C:2005:5, punkt 46 och RÅ 2005 ref. 

10. Se även prop. 2006/07:128, s. 291. 
196 Dom av den 11 december 2014, Spezzino m.fl., C-113/13, EU:C:2014:2440, punkt 61, dom av den 28 januari 

2016, CASTA m.fl, C-50/14, EU:C:2016:56, punkterna 67, 70 och 78. Se även Telles (2016), s. 22. 
197 Generaladvokat Wahls förslag till avgörande föredraget den 30 april 2014, Spezzino m.fl., C-113/13, 

EU:C:2014:291, punkterna 60–61.  
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upprätthålls borde det därför även vara möjligt att invända mot en sådan särbehandling av 

idéburna organisationer genom att åberopa kravet på proportionalitet i 4 kap. 1 § LOU.  

 

Sammanfattningsvis är domarna Spezzino och CASTA m.fl. sannolikt obetydliga i svensk rätt. 

Även om en nationell lag likt den som prövades i avgörandena infördes i Sverige skulle det inte 

leda till en möjlighet för de upphandlande myndigheterna att direkttilldela kontrakt på det sätt 

som görs genom IOP. 
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6. Den framtida rättsutvecklingen  

 

6.1 Alingsåsmålet  
 

Inom en snar framtid kommer ett avgörande i målet mellan Konkurrensverket och Alingsås 

kommun angående det IOP som ingicks avseende driften av ett äldreboende. Mycket talar för 

att Konkurrensverkets ansökan om upphandlingsskadeavgift kommer att vinna bifall och att det 

av Alingsås kommun ingångna IOP ska anses vara en upphandlingspliktig tjänst. Det innebär 

att kommunen i så fall har gjort en otillåten direktupphandling, vilket är en av de allvarligaste 

överträdelserna inom den offentliga upphandlingen. Sanktionsvärdet ska därför vara högt,198 

vilket talar för att den utkrävda upphandlingsskadeavgiften på fem miljoner kronor kommer att 

utdömas.  

 

Ett bifall till Konkurrensverkets ansökan skulle innebära flera saker. För det första skulle ett 

bifall till det höga yrkade beloppet verka avskräckande för kommuner att ingå IOP i framtiden. 

Det skulle troligen innebära ett avstannande av den trend som på senare år låtits råda där 

användandet av IOP har ökat. För det andra skulle ett bifall till Konkurrensverkets ansökan 

troligen innebära att det Konkurrensverket kommer ansöka om upphandlingsskadeavgift mot 

de andra kommuner som ingått IOP. Går domstolen ifrån den uppfattning som varit rådande 

bland förespråkarna, att IOP är en icke-ekonomisk tjänst av allmänt intresse,199 skulle troligen 

de flesta ingångna IOP vara att anse som en tjänst som skulle ha konkurrensutsatts. Vidare kan 

de leverantörer vars fria rörlighet har åsidosatts överpröva giltigheten av ingångna IOP i 

förvaltningsdomstol.200 

 

6.2 Framtida lagändringar 

 

De IOP som ingåtts i Sverige har som konstaterats i stor utsträckning rört sociala och andra 

särskilda tjänster. Det är en typ av tjänster för vilken unionslagstiftaren har utformat möjligheter 

att underlätta för idéburna aktörer, och som Sverige har överreglerat eftersom något förenklat 

förfarande inte har införts. Regeringen har i förarbetena till LOU sagt att den ställer sig positiv 

                                                      
198 HFD 2014 ref. 69. 
199 Forum för frivilligt socialt arbete, Idéburet offentligt partnerskap – vilka möjligheter erbjuder EU-rätten?, 

2016. 
200 Thorell (2017), s. 271. 
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till att i större utsträckning ta tillvara på de möjligheter som LOU-direktivet erbjuder i artiklarna 

74–76. Idéburna organisationer ska få bättre möjligheter att vara leverantörer på marknaden för 

sociala och andra särskilda tjänster. Däremot menade regeringen att det saknades 

beredningsunderlag för att kunna införa någon annan lösning än den som finns i dag i 19 kap. 

LOU.201 Den utredning som tillsattes av regeringen har dock lämnat sitt betänkande och 

föreslagit en lösning likt den som finns i Danmark där de upphandlande myndigheterna själva 

får organisera upphandlingsförfarandet avseende sociala och andra särskilda tjänster.202  

 

En sådan lösning som den föreslagna skulle ge utökade möjligheter för upphandlande 

myndigheter att använda sig av de idéburna organisationerna som leverantörer av 

välfärdstjänster. Mot bakgrund av den vilja som regeringen uttryckt att det nationella 

handlingsutrymmet bör utökas är det troligt att den föreslagna lösningen kommer att röstas 

igenom. Det skulle inte ge upphandlande myndigheter möjlighet att ingå IOP för sociala och 

andra särskilda tjänster över tröskelvärdet, men det skulle ge dem nya möjligheter att använda 

idéburna organisationer som tjänsteleverantörer.  

 

Regeringen har tidigare ställt sig positiv till att genomföra möjligheten att reservera deltagande 

åt ideella organisationer i artikel 77 i LOU-direktivet. Regeringen ville dock avvakta och se vad 

de två tillsatta utredningarna kommer till för slutsats och sedan återkomma i frågan.203 

Utredningarna har nu lämnat sina betänkanden och har däri lämnat som förslag att artikel 77 i 

LOU-direktivet ska genomföras i Sverige.204 Även det är något som kan komma att utöka 

möjligheterna för de upphandlande myndigheterna att använda sig av de idéburna 

organisationerna som välfärdsproducenter framöver. Samma utredningar har även föreslagit ett 

fullt undantag från LOU för upphandlingar av sociala och andra särskilda tjänster under 

tröskelvärdet som saknar ett bestämt gränsöverskridande intresse.205 Skulle en sådan ordning 

röstas igenom skulle sociala och andra särskilda tjänster till ett förhållandevis högt värde 

undantas upphandlingsskyldighet, vilket skulle ge ett stort utrymme för ingående av IOP. 

 

                                                      
201 Prop. 2015/16:19, s. 902. 
202 SOU 2016:78, s. 501 och 507. 
203 Prop. 2015/16:19, s. 906 ff.  
204 SOU 2016:13, s. 372 och SOU 2016:78, s. 545. 
205 SOU 2016:13, s. 370 och SOU 2016:78, s. 534. 
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I en promemoria från Finansdepartementet föreslås dock att alla upphandlingar av sociala och 

andra särskilda tjänster under tröskelvärdet ska omfattas av vissa grundläggande regler som ska 

säkerställa öppenhet och rättssäkerhet. Reglerna ska gälla för alla upphandlingar under 

tröskelvärdet, oavsett om de är av ett bestämt gränsöverskridande intresse. Exempel på regler 

som föreslås är bland annat en annonseringsskyldighet, informationsskyldighet samt vissa 

regler om rättsmedel och tillsyn.206 Syftet med förslagen som lämnats i Finansdepartementets 

promemoria har varit att säkerställa att kontrakt avseende välfärdstjänster tilldelas på ett 

rättssäkert sätt.207 Förslaget ligger i linje med regeringens hållning i frågan, att det inte 

överhuvudtaget är ett alternativ att lämna upphandlingar av sociala och andra särskilda tjänster 

oreglerade just på grund av att rättssäkerhet då inte kan garanteras i tilldelningsförfarandet.208 

Det är därför troligt att ett förslag mer likt det som nu lämnats av Finansdepartementet är att 

vänta än ett fullt undantag från LOU för sociala och andra särskilda tjänster under tröskelvärdet. 

 

Förslaget om att göra grundläggande bestämmelser om öppenhet och rättssäkerhet tillämpliga 

på upphandlingar av sociala och andra särskilda tjänster under tröskelvärdet skulle, till skillnad 

från de andra utredningarnas förslag, innebära att sådana kontrakt inte skulle kunna 

direkttilldelas utan föregående konkurrensutsättning. Den möjlighet att ingå IOP som ett fullt 

undantag från LOU skulle ge skulle därför försvinna om Sverige antog en lösning likt den som 

Finansdepartementet föreslagit. Finansdepartementets förslag skulle dock fortfarande innebära 

en ökad möjlighet för de upphandlande myndigheterna att använda sig av idéburna 

organisationer som leverantörer av välfärdstjänster. Upphandlande myndigheter kommer till 

följd av en annonseringsskyldighet troligen få hantera ett antal anbud. Däremot föreslås inga 

förfaranderegler eller att de allmänna rättsprinciperna ska bli tillämpliga, vilket innebär att de 

upphandlande myndigheterna skulle få en stor frihet att välja vilken leverantör de vill anlita.209 

 

Sammanfattningsvis talar mycket för att förändringar är att vänta i LOU som kommer göra det 

enklare för det offentliga att samarbeta med idéburna organisationer. Samarbetsformen IOP 

kommer troligen behöva förändras för att vara förenlig med LOU, men utrymmet för att 

                                                      
206 Finansdepartementets promemoria, Vissa förslag till ändringar i lagen om offentlig upphandling med anledning 

av Välfärdsutredningens förslag, september 2017, s. 13 ff.  
207A.a., s. 1. 
208 Prop. 2015/16:19, s. 881. 
209 Finansdepartementets promemoria, Vissa förslag till ändringar i lagen om offentlig upphandling med anledning 

av Välfärdsutredningens förslag, september 2017, s. 21. 
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underlätta för de idéburna organisationerna att bli välfärdsproducenter kommer med all 

sannolikhet att öka framöver. 
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7. Avslutande diskussion 

 

Det här arbetet har syftat till närmare undersöka huruvida samarbetsformen IOP är förenlig med 

upphandlingsrätten. Som framgått av kapitel fyra är IOP en prestation som utförs åt det 

offentliga mot ersättning. Det är således en tjänst i en upphandlingsrättslig mening, vilken är 

upphandlingspliktig såvida inte något undantag i regelverket är tillämpligt.  

 

Som framgått av kapitel fem är det enda i dag tillämpliga undantaget i upphandlingsrätten som 

möjliggör ett ingående av IOP att det aktuella kontraktet uppfyller förutsättningarna för att få 

direktupphandlas. Genom höjningen av tröskelvärdet i LOU-direktivet för de sociala och andra 

särskilda tjänster som IOP generellt avser har andelen kontrakt som kan bli föremål för 

direktupphandling ökat. Som framgått av kapitel tre har dock de ingångna IOP avsett långa 

tidsperioder, vilket lett till höga kontraktsvärden. Det är därför troligen få IOP som kan 

bedömas som tillåtna direktupphandlingar för att de understigit direktupphandlingsgränsen på 

ca. 1,9 miljoner kronor. De övriga grunderna för direktupphandling avser undantagsfall som 

blir aktuella i mycket speciella situationer, vilket gör att det är få IOP som kan anses tillåtna på 

den grunden.  

 

Det finns som konstaterats i kapitel fem dock utrymme för ingående av IOP i 

upphandlingsrätten. Det nationella handlingsutrymmet att reglera upphandlingar under 

tröskelvärdet möjliggör införandet av ett fullt undantag från LOU för bland annat sociala och 

andra särskilda tjänster under tröskelvärdet som saknar ett bestämt gränsöverskridande intresse. 

En sådan ordning skulle göra det möjligt för de upphandlande myndigheterna att direkttilldela 

offentliga kontrakt upp till 750 000 euro på det sätt som görs genom IOP i dag. De 

upphandlande myndigheterna skulle då själva behöva göra den komplexa bedömningen av om 

det aktuella kontraktet är av ett bestämt gränsöverskridande intresse. En sådan ordning skulle 

vara riskabel då en felbedömning av det gränsöverskridande intresset skulle leda till att 

primärrättens skyddsbestämmelser för leverantörer inte skulle beaktas i de fall de är tillämpliga. 

 

Som konstaterats i kapitel fem finns det i artiklarna 74–77 i LOU-direktivet bestämmelser som 

underlättar för de upphandlande myndigheterna att använda sig av de idéburna organisationerna 

som tjänsteleverantörer. Ett bättre tillvaratagande av det nationella handlingsutrymmet vid 

genomförandet av artiklarna 74–76 i LOU-direktivet skulle möjliggöra ett system likt det som 
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finns i Danmark där de upphandlande myndigheterna själva utformar upphandlingsförfarandet. 

Ett genomförande av artikel 77 i LOU-direktivet skulle vidare ge en möjlighet att reservera 

deltagande åt idéburna organisationer. Även artikel 20 i LOU-direktivet ger goda möjligheter 

för de upphandlande myndigheterna att använda sig av vad de idéburna organisationerna har 

att erbjuda. Som framgår av förarbetet till bestämmelsen i svensk rätt är det bland annat just 

idéburna organisationer som arbetar arbetsintegrerande som bestämmelsen tar sikte på. Av de 

rapporter som finns angående vilka IOP som ingåtts i Sverige framgår det att många av dem 

avser arbetsintegrerande insatser, vilket gör bestämmelsen intressant i sammanhanget.   

 

Bestämmelserna som underlättar för de idéburna organisationerna bör tolkas som en tydlig 

vägledning kring hur unionslagstiftaren menar att samarbetet med de idéburna organisationerna 

för kontrakt som omfattas av LOU-direktivets tillämpningsområde bör gå till. Det framgår med 

tydlighet att exempelvis öppenhets- och likabehandlingsprincipen är av vikt vid upphandlingar 

av sociala och andra särskilda tjänster. Vid reserverade kontrakt för arbetsintegrerande företag 

ska det ske en konkurrensutsättning, och vid ett reserverat deltagande är det tydligt vilken typ 

av organisationer som ett reserverat deltagande kan ske till och hur lång tidsperiod kontraktet 

får avse.  

 

Som framgår av kapitel tre finns det enligt förespråkarna av IOP inget krav på beaktande av de 

allmänna rättsprinciperna vid ingående av IOP. Vidare avser kontrakten långa avtalsperioder, 

det sker ingen konkurrensutsättning och det finns ingen tydlig definition av vad som utgör en 

idéburen organisation. Det innebär att de upphandlande myndigheterna skönsmässigt 

bestämmer vilka leverantörer de anser utgör en idéburen organisation och ingår avtal som 

sträcker sig långt över den treårsbegränsning som finns för reserverat deltagande i LOU-

direktivet. 

 

Det kommande avgörandet från Förvaltningsrätten i Göteborg i målet mellan Konkurrensverket 

och Alingsås kommun är med anledning härav välkommet. Den rådande missuppfattningen att 

skattefinansierad välfärd är undantaget upphandlingsskyldighet och att IOP på den grunden kan 

ingås utan beaktande av upphandlingslagstiftningen leder till samarbeten som strider mot syftet 

med upphandlingsrätten. Det är således hög tid att sätta ner foten i frågan så att 

upphandlingslagstiftningen blir den skyddslagstiftning för leverantörer som den är tänkt att 

vara.  
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