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10.00 – 10.15 

 
Inledning 
Bo Nordlin, chefredaktör Upphandling24 och dagens moderator; Anita Åberg, sammankallande i Kost & Närings 
fokusgrupp Upphandling. 

10.30 – 11.00 
”Ursäkta röran – vi bygger om!” 
Anders Josephsson, politiskt sakkunnig vid Socialdepartementet. 

11.00 – 11.10 
 
Paus 
 

11.10 – 12.00 
Livsmedelsupphandlingen: juridik och praktik 
Mathias Sylwan, förbundsjurist vid SKL. 

12.00 – 13.00 
 
Lunch 
 

13.00 – 13.45 
Förfrågan, villkor, uppföljning – upphandlingskedjan från start till mål 
Anita Åberg, Kost & Näring och Ann Sagvall, upphandlingsledare i Göteborgs Stad. 

13.45 – 14.30 
Förpackning kontra innehåll: att få det man beställt 
Jennie Krook, projektledare vid Miljöstyrningsrådet. 

14.30 – 15.00 Kaffe och mingel 

15.00 – 15.30 
 
DABAS i förändring – vad händer framöver? 
Joakim Browall, vvd Delfi Marknadspartner. 

15.30 – 16.00 
Sammanfattning av dagen, frågor, diskussion 
Bo Nordlin  
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Socialdepartementet 

 
Livsmedelsupphandling – från start till mål 
Anders Josephsson, Socialdepartementet 

1 oktober 2013 
Socialdepartementet 

”Den bokstavstroende” 

Socialdepartementet 

”Samhällsförändraren” 

Socialdepartementet 

”LOU – Byråkrati!” 
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Socialdepartementet 

Bakgrund – förslagen 

•  Nytt direktiv om offentlig upphandling 
- ersätter direktiv 2004/18 (LOU) 

 

•  Nytt försörjningsdirektiv  
 - ersätter direktiv 2004/17 (LUF) 

•  Koncessionsdirektiv 

Socialdepartementet 

Processen 
•  Kommissionens förslag i 

december 2011 
•  Behandling i s.k. fast track 
•  Kompromiss mellan rådet 

och EP juli 2013 
•  EP röstar i december 2013 
•  I början av 2016 bör vi ha en 

ny lag i Sverige 

 

Socialdepartementet 

Enklare och mer flexibelt 

Socialdepartementet 

Strategisk användning 
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Socialdepartementet 

Göra det enklare för små och 
medelstora företag 

Socialdepartementet 

Underlätta sunda förfaranden 

Socialdepartementet 

Förbättra tillsyn och vägledning 

Socialdepartementet 

Några särskilda frågor i 
förhandlingarna 

•  Offentligt–offentligt samarbete 

•  Europeiskt upphandlingspass 

•  Gemensam upphandling över gränserna 
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Socialdepartementet 

Vad händer nu? 

•  Genomförandetid 24 månader 
•  Utredning för genomförandet tillsatt hösten 

2012 

•  Departementspromemoria 

•  Referensgrupp 

Socialdepartementet 

EU-reglerna – en verktygslåda 

Socialdepartementet 

Konkurrensverket 
- ny stödmyndighet för upphandling 

•  Tillgängligt från 1 juli 2014 
•  Upphandlingsstödet kommer att omfatta 

verksamhet från 
- Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet 

    - Vinnova (innovationsupphandling)  
    - Miljöstyrningsrådet  

Socialdepartementet 

Upphandlingsstöd får 35 miljoner 
kronor extra 
•  Information och vägledning  

 
•  Innovationsupphandling 

 
•  Miljöhänsyn och sociala hänsyn 
 
•  35 nya miljoner kr från 1 januari 2015. Idag är 

stödet drygt 40 miljoner kronor. 
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Socialdepartementet 

Tack för uppmärksamheten! 

Socialdepartementet 

Sammanfattning 

Några uppnådda resultat 
•  Ökade möjligheter att förhandla 

•  Tydliggörande av utrymmet för miljökrav och sociala krav 

•  Värnat svenska modellen 

•  Texter som avser att garantera LOV  

•  Regler om styrning med fokus på uppgifter, inte 

myndighetsstrukturer 

       (forts.) 

 

 

 

Livsmedelsupphandlingen: juridik 
och praktik 

  
 
 
 
 

Mathias Sylwan 
Upphandlingsseminarium 2013-10-01 

Livsmedelsupphandling – från start till mål 
kost&näring 
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Kammarrätten i Göteborg 
Dom 2010-12-16, mål 2216-2221-10: 
 
Djurskyddskrav i offentlig upphandling som 
innebär att inte alla varor som får säljas inom EU 
kommer ifråga är importrestriktioner vilka som 
huvuddregel är otillåtna. 

Förvaltningsrätten i Uppsala 
Sigtuna kommun fick inte ställa krav 

 1. Att antibiotika endast får användas efter ordination av 
veterinär och när det är veterinärmedicinskt motiverat. 
 2. Att djur transporteras max åtta timmar till slakt eller max tolv 
timmar nattetid för fjäderfä. 
 3. Att djuret är helt bedövat när avblodning sker 

 
 (dom 2011-04-29, mål 8227-10) 

SKL i Dagens industri 

http://www.di.se/#!/artiklar/2012/8/30/
debatt-domstolarna-klarar-inte-jobbet/ 

Kammarrätten i Stockholm 

Sigtunas djurskyddskrav var tillåtna och möjliga 
att följa upp. Kammarrätten upphävde därför 
förvaltningsrättens dom och avslog Serveras 
talan. 
(Dom 2012-02-23, mål 2841-11) 
 



2013-‐10-‐03	  

8	  

Upphandlingsutredningen.se 
http://upphandlingsutredningen.se/en-till-
kommentar-pa-jorgen-hettnes-analys-prof-p-
kunzlik 
 
http://upphandlingsutredningen.se/wp-content/
uploads/2012/04/R-Caranta-Commentaries.pdf 

SOU 2013:12 ”Goda affärer – en strategi 
för hållbar offentlig upphandling 

-  Upphandlande myndigheter och enheter kan, under vissa 
förutsättningar, ta miljö- och sociala hänsyn som går längre än EU-
lagstiftningen på det aktuella området. 

-  Det samordnade upphandlingsstödet (alternativt 
Miljöstyrningsrådet) ges ansvaret att utforma miljökravpaktetet för 
de vanligaste produktområdena 

-  Det samordnade upphandlingsstödet ges ansvaret att utveckla 
kriterier för socialt ansvarfull offentlig upphandling samt att beskriva 
lämpliga uppföljningsmetoder 

Vad gäller? 

Upphandlingsreglerna är en procedurlagstiftning 
som ger upphandlande myndigheter stor frihet att 
bestämma vad man vill upphandla men mindre 
frihet har bestämma hur eller från vem man vill 
upphandla. 

Fairtrade-domen 
 
 
EU-domstolens dom 2012-05-10 i mål C-368/10 
kommissionen mot Nederländerna 
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Kammarrätten i Jönköping 
 
Dom 2013-03-27, mål 3329-12: 
 
”Enligt kammarrätten kan det för en anbudsgivare i en större 
kommunal livsmedelsupphandling inte ha varit oklart vad som 
avses med begreppet portion i en sådan upphandling.” 

Kammarrätten i Stockholm 
 
Dom 2013-08-21, mål 1860-13: 
 
”Eftersom en upphandlande myndighet har rätt men inte 
skyldighet att kontrollera riktigheten i de uppgifter som 
anbudsgivare lämnar kan det inte heller anses strida mot 
likabehandlingsprincipen att staden kontrollerat de av bolaget och 
Projektbyrån angivna referenserna.” 

Kammarrätten i Göteborg 
Dom 2009-12-16, mål 4904-09: 
”Vare sig i LOU, dess förarbeten eller rättspraxis finns stöd för att den 
upphandlande myndigheten skulle vara skyldig att kontrollera att lämnade 
uppgifter i sig är riktiga när omständigheterna i det enskilda fallet inte ger 
anledning att ifrågasätta riktigheten. På grund härav instämmer 
kammarrätten i länsrättens bedömning att denna skyldighet normalt sett inte 
kan anses sträcka sig längre än att en jämförelse ska göras mellan uppgifterna i 
anbuden och de krav som angetts i förfrågningsunderlaget. Någon skyldighet 
att också kontrollera att lämnade uppgifter i sig är riktiga kan således inte 
anses föreligga om det inte finns anledning att ifrågasätta uppgifterna.” 

Miljöstyrningsrådet 

Rapport 2013-01-24: 
 

Uppföljningsprojektet inom Sverige det nya 
matlandet – verifiering och uppföljning inom 
livsmedelsområdet 
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Nya direktivet 
 
Artikel 66.4: 
 
”In case of doubt, contracting authorities shall verify effectlively 
the accuracy of the information and proof provided by the 
tenderers.” 

Nya direktiven 

I det nya direktivet betonas möjligheterna att ta hänsyn till 
miljöaspekter och livscykelkostnader samt möjligheten att utesluta 
leverantörer som inte uppfyller sina miljöåtaganden eller gör sig 
skyldiga till miljöbrott.  
 
Den offentliga upphandlingen lyfts fram som ett viktigt styrmedel 
för att uppnå Europa 2020-strategin för en smart och hållbar 
tillväxt. 

Beslutet att lägga MSR hos KKV 
”Regeringen anser därför att stödet till de upphandlande 
myndigheterna och enheterna samt leverantörerna behöver 
förstärkas. Det kommer att ske på två sätt: 
Upphandlingsstödet kommer att samlas och placeras på 
Konkurrensverket. Dagens upphandlingsstöd är fördelat på flera 
olika huvuden: Kammarkollegiet, Vinnova, Konkurrensverket och 
AB Svenska Miljöstyrningsrådet. Det skapar ett splittrat 
upphandlingsstöd… Från och med 1 juli 2014 ska stödet vara 
tillgängligt på Konkurrensverket.” 
  
Stefan Attefall och Annie Lööf, SVD Brännpunkt, 11 september 2013 
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Ett anbuds olika delar 

Avtal 

Allmänna 
villkor 

Leverans 
villkor 

Villkor för 
varan/tjänst 

Anbuds 

inbjudan 

Formalia  

om upp- 

handlingen 

Krav på 

Leverantör 

Skatt, 
ekonomi 

Teknisk 
kapacitet 

Referens 

Krav spec 

Lagar och 
regler 

Vad 
behöver vi 

Politiska 
beslut 

Skallkrav 

Kvalificerande 
krav 

Ange alla 
krav 

Krav blir 
avtalsvillkor 

Utvärdering 

Utvärderings
modell 

Belastnings
pris, volym 

o  Tilldelning 
o  Tid för överklagan > 10dagar 
o  Kontraktskrivning 
•  AVTALSUPPFÖLJNING 

Efter beslut Projekt 

 

Avtalet 
 

Starta i tid 

Dialog - 
kontinuerlig 

Marknadsanalys - 
kontinuerlig 

Annons  
60 dagar 

Inlämnande av 
anbud Utvärdering 

Tilldelning 

Avtalstecknande 

Avtals 
uppföljning 
Dokumenterad 
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Två scenarior 
Förfrågan	   Produkt	   Kilo	   Kronor	   Summa	   Totalt	  

Företag A	   Laxfile	   3 000	   62	   186 000	  

lax portion	   1 500	   105	   157 500	  

343 500	  

Företag B	   Laxfile	   3 000	   67	   201 000	  

lax portion	   1 500	   100	   150 000	  

351 000	  Utfall	   Produkt	   Kilo	   Kronor	   Summa	   Totalt	  

Företag A	   Laxfile	   1 500	   62	   93 000	  

lax portion	   3 000	   105	   315 000	  
408 000	  

Företag B	   Laxfile	   1 500	   67	   100 500	  

lax portion	   3 000	   100	   300 000	  
400 500	  

Bra att tänka på 

Avtalsvillkor 

Mål 

Tid 

Framtiden 

Konsekvens 

Rätt volym 

Ta inget för 
givet 

Uppföljning 

Kost och Näring Fokusgrupp upphandling 
 

 upphandling2013@kostochnaring.se 

Kost och Näring Fokusgrupp upphandling 
 

 upphandling2013@kostochnaring.se 


