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- Som ni alla vet så jobbar Coompanion med att främja företagande inom den sociala ekonomin. 
Det finns fyra Coompanion-kontor här i länet. Vi ägnar oss mycket åt relationen mellan det 
offentliga och den sociala ekonomin för att skapa större möjligheter för den sociala ekonomin att 
växa. 

- När vi började jobba med LOU (Lagen om Offentlig Upphandling) omkring 2002 och 2003 
med möjligheterna att ta sociala hänsyn så fanns det ett väldigt motstånd. Man visste inte vad det 
var. Vi hade ganska nyss lärt oss lagen så man var ganska hårda på att använda den. Men jag 
märkte att det fanns ett sug hos politiker om hur de skulle kunna använda den resurs som finns i 
det offentligas konsumtion till att även nå andra mål än bara ett som handlar om att få tjänster 
producerade eller en vara köpt. Och att man verkligen såg möjligheterna i det. 

- Sedan dess har det här fältet varit ett krig om vad är det som är juridiskt möjligt och vad man 
vågar göra, men som Lasse Bryntesson som en gång var statlig utredare sa så är det ganska få som 
har åkt i fängelse för att man brutit mot eller tänjt på de här gränserna. Vi har talat en hel del om 
förluster. 
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- Vi kommer att komma in en del på lagen om valfrihet också och det här med idéburet offentligt 
partnerskap som alla är väldigt intresserade av och som är liksom ett buzz-word eller modeord 
idag. Men vi kommer också att beröra föreningsbidrag på något sätt eller att man driver 
gemensamma projekt där det finns någon sorts partnerskap. Men jag har också tagit med 
skollagen om personlig assistans där det finns specifik lagstiftning som gör det möjligt för social 
ekonomi att driva verksamheten. Vi har många olika typer av föreningsdrivna friskolor och runt 
personlig assistans finns det många kooperativa verksamheter. Man kan se att inom de här 
lagstadgade områdena där det är öppet för den sociala ekonomin där finns det flera verksamheter 
där den sociala ekonomin skulle kunna komma in än under de här som hamnar under offentlig 
upphandling.  

Reserverade kontrakt 
 
- Det finns nu en lagstiftning som har förtydligat en del som egentligen gick att göra även 
tidigare, men som trots allt ger ökad möjlighet för sociala hänsyn och inte minst det som nu kallas 
reserverade kontrakt. Som lagstiftningen är utformad nu så är den inriktad på det som tidigare i 
lagstiftningen kallades ”shelted workshops” eller skyddade verkstäder, men nu är detta ju också 
möjligt för de arbetsintegrerade sociala företagen som väl kvalar in i det här området. Detta har ju 
inte provats juridiskt än… jag vet att i Dalarna så står de på tå för att på olika sätt driva igenom 
den här utvecklingen. Men jag har inte hört någon i vårt område som har riktigt gått igång. 

- De här reserverade kontrakten så har de utformats bara för upphandling med samma 
leverantörer och det handlar om just den tjänsten eller varan i max tre år och sedan går det över 
till en traditionell upphandling. Men det är ett sätt att öppna upp och få in nya aktörer. Jag tycker 
det är superbra - för många år sedan gjorde vi en undersökning när vi tittade på de motiv som 
fanns inom välfärdsområdet. Och jag kommer inte riktigt ihåg hur många de var. Det kanske var 
ett 60–70-tal och 90 procent hade kommit till 10–15 år efter att LOU var införd så de hade 
kommit till trots lagen. Man hade inte använt lagen utan hade hittat ett sätt att gå runt den i 
praktiken. Det hade visat sig vara så svårt för den sociala ekonomin att komma in i den nya 
verksamheten.  

 

Ny statlig upphandlingsstrategi 

 
- Sedan har ju regeringen tagit en ny upphandlingsstrategi och den gäller för den statliga 
verksamheten och vi tror alla att den kommer att skvätta över både på den regionala och påverka 
också den kommunala sektorn. Viktigt i det sammanhanget är att använda 
informationsupphandling på det sociala området. Vi ska inte prata så mycket om den typen av 
upphandling här, men det är alltså en möjlighet att upphandla en effekt istället för att upphandla 
en specifik tjänst eller vara. 
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- Det här är en lång lista på vad som kan vara sociala hänsyn som man kan tillämpa inom lagen 
för offentlig upphandling. Det som mest har använts och som används och som det pratas om 
och verkar lättast är att använda det i anställnings- och sysselsättningsfrågor. För att få in folk 
som står långt ifrån arbetsmarknaden.  

- Men vi vet ju också att det varit ganska mycket bråk i riksdagen om att ha 
kollektivavtalsliknande villkor i lagstiftningen. Eller att använda det i upphandlingen. Bråket 
handlar väl om, om jag uppfattat det rätt, om det ska vara obligatoriskt eller inte. Men det är 
möjligt att som upphandlare ställa kollektivavtalsliknande villkor. Man kan göra det.  

- Social integration, vad kan det vara? Det kan vara läxhjälp, om man ställer krav på utförandet 
hur man ska jobba med den typen av aktiviteter. CSR-frågorna handlar ju väldigt mycket om 
Fairtrade naturligtvis och framförallt då om varor. Det här ger ju också en möjlighet att på ett helt 
annat sätt använda också märkningar som finns som krav i upphandlingssituationen. De sociala 
företagen i Sverige håller på att jobba med att skapa en märkning för att man ska kunna använda i 
upphandlingssammanhang och underlätta processen.  
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- Det här är de saker som står i lagen om offentlig upphandling idag om sociala hänsyn och det 
viktigaste är kanske att lagen inte säger att man ”ska” utan att man ”bör” och ”kan”. Man ”bör 
beakta miljöhänsyn, sociala och arbetsrättsliga hänsyn.” Och man får ställa de här kraven. 

- Är det några här i publiken som arbetar med upphandling? (Några räcker upp handen). Det 
enklaste sättet att göra detta och som i regel görs är att man ställer de här kraven både i 
kvalificeringen av urvalet eller när man gör kontraktet. Det enklaste är att göra det i 
kontraktsvillkoret och då kan man i praktiken komma överens lite mer om hur det exakt ska 
genomföras. Men det är fullt möjligt att ställa det som ett skall-krav. Det är också möjligt att 
forma det som hur leverantören ska uppfylla det och vara överens om det i kontraktsprocessen. 
Man kan sätta poäng på de här sakerna om man har det som ett kvalificerande villkor. Precis som 
med pris och kvalitet.  

- Det är ganska många kommuner i Sverige som har börjat tillämpa detta och de som gör det på 
ett grovt sätt har också fått in det i en policy där det finns ett ramverk runt omkring och man får 
det att fungera i förvaltningar. Det är fortfarande så att det inte har prövats speciellt mycket. Det 
finns ju ett fall som håller på att prövas. 
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- Det här är kommuner som har använt sociala krav och som kan vara exempel. Som ni ser är det 
ju mest i området att skapa sysselsättning och lärlingsplatser och integration på arbetsmarknaden. 
De här kommunerna har provat och har positiva erfarenheter såvitt jag kan förstå. Allting går inte 
på räls. I Malmö har det varit ett sätt få leverantörerna att ha schysta villkor för dem som jobbar 
på byggen osv. och i den processen har facket en roll. Men där ville inte facket gå in i den rollen. 
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- Här är ett exempel på hur man gjorde det i Örebro. Där det var personal- och brukarinflytande 
som var den sociala hänsynen. Och att man ställde krav på att leverantörerna skulle ha tillgång till 
ett socialt nätverk. Skapa förutsättningar för att brukaren ska kunna leva ett värdigt liv. Det 
handlar ju om arbetsträning även här.  

 

 

 

- I Göteborg har man haft ett krav sedan några år tillbaka att minst 50 procent av 
tjänsteupphandlingarna ska ta sociala hänsyn. Det gäller inte entreprenader och byggen och 
liknande, men väl fastighetsskötsel mm. Ingen vet varför man satte målet 50 procent, det är ju 
högt satt, och jag vet inte hur långt man har kommit i måluppfyllelse. Men i Göteborg valde man 
det här fokuset på sysselsättning för personer som står långt från arbetsmarknaden.  

- Jag uppfattar det som att staden är väldigt nöjd med det och det har varit en pilotverksamhet 
under ett par år och som man nu har permanentat. Det finns ingen sammanställning för 2016, 
men första året skapade man 160 anställningar på det viset för personer som står långt från 
arbetsmarknaden. Hälften inom Upphandlingsbolaget, men de är långtifrån ensamma om att göra 
upphandlingar. Det gör också de kommunala bolagen själva. 
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- Vad är det då för jobb som har skapats? Man skulle kunna tro att det de allra enklaste jobben. 
Men även IT-tekniker dyker upp i den här listan där man har gjort det möjligt för personer att 
komma in. Det finns också motstånd här. Det är inte så att näringslivet gör vågen för att få fler 
regler kring upphandlingar. De vill ju gärna förenkla reglerna. Och det kan man ju inte uppfatta 
att det här handlar om. Så Svenskt Näringsliv har varit skeptiskt.  

- Men det intressanta är att många av företagen är positiva, speciellt de som haft erfarenheter av 
att driva verksamheter ute i Europa och har funnits i England som använt detta. För dem har det 
visat sig att det här är ett mervärde och att de har kunnat använda det i sitt CSR-arbete för att visa 
sitt sociala ansvarstagande. Också som en grund för att förbättra sin rekrytering inte minst inom 
byggindustrin som skriker efter folk. 
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- Nu tänkte jag att jag skulle gå över till att prata om IOP. Det här är ju beskrivet som en 
mellanform mellan föreningsbidrag och upphandling. Det kan inte göras på alla områden och är 
ju inget som ersätter LOU. Det som kan ingå är vilken offentlig organisation som helst, bolag 
eller förvaltning. Och idéburna organisationer inom den sociala ekonomin som har ett 
allmänintresse som mål. Jag tror att det finns väsentligt fler än 70 IOP:er i landet, bara i Göteborg 
finns det över 20. Stora och små.  

- Det här är en modell som framhävs av Forum som är en sammanslutning av de idéburna 
organisationerna med social inriktning. http://www.socialforum.se/ En viktig del i det här är att 
den ska fånga behov ute i samhället hos brukare och medlemmar och det är ju själva syftet med 
den sociala ekonomin. Det gäller att skapa nya lösningar och därför ska IOP ske på en viss tid.  

http://www.socialforum.se/
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- Offentlig upphandling handlar om att den offentliga aktören vill köpa någonting. Här kommer 
föreningen med lösningen på ett socialt problem. Det ska inte vara som ett föreningsbidrag. Det 
är ju något en förening får bara för att finnas till. Här ska man skapa någonting nytt och att det 
drivs under en längre tid. Sedan är det ganska viktigt att det inte finns en marknad för det så att 
det råder en konkurrenssituation. Att det inte bedöms som att det finns en organisation eller 
företag som skulle kunna göra den här tjänsten eller producera den här nyttigheten. Också att 
båda parter är med och finansierar verksamhet. Och det där kan ju ibland om man ska vara helt 
ärlig vara lite så där om en förening kanske inte har så stora ekonomiska resurser. Men det är ett 
sätt att man blandar ideella resurser med offentliga.  

- Centralt är för att säkerställa resultat är att man beskriver det mervärde som skapas för båda 
parter som inte hade uppnåtts om man gått ut och upphandlat eller gått ut till marknaden. Det 
gäller att fånga det där mervärdet som skapas när den sociala aktören gör jobbet.  

- Det strider inte mot några av de regler som finns, lyckades Göteborgs stadsjurister komma fram 
till efter några piruetter. Det är viktigt att det beslutet finns. Ett exempel är att region Skåne och 
Stadsmissionen skapat en mobil verksamhet som levererar hälso- och sjukvård för hemlösa. 
Mervärdet är en helhetslösning för patienterna och att organisationen gör mer för dem än vad 
man får betalt för av regionen. Man har ett helt batteri av aktiviteter som man kan koppla på. Inte 
helt obetydliga belopp. 
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- Här är några IOP som har gjorts eller som är på gång och som jag har litet koll på. 
Mobilitetscenter är en verksamhet som drivs av handikapporganisationerna där personer får 
prova sina möjligheter att ta körkort och vilken anpassning de behöver av sina bilar. Som tidigare 
varit upphandlade av regionen och man har kommit underfund med att det här är ett bättre sätt. 
Lärjeåns trädgårdar är ju ett arbetsorienterat socialt företag. Assyriska kyrkan driver 
äldreverksamhet för sina medlemmar. Coompanion i Göteborg har gjort ett IOP med 
arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen som vill skapa system av 
ersättningsmöjligheter för personer som finns inom vuxenutbildningen och är bidragstagare i 
socialtjänsten för att komma in på arbetspraktikplatser på de sociala företagen. Där går staden 
också in med sina utbildningsmöjligheter för att hitta ett fungerande och robust system för detta. 
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- LOV, lagen om valfrihetssystem, har i det här sammanhanget visat sig innebära riktigt, riktigt 
mycket verksamhet för den sociala ekonomin. Det blir det ju också för de privata aktörerna. I 
Göteborg har man försökt att LOV bara skulle användas för den sociala ekonomin, men det har 
inte visat sig fungera än. Nu har vi det i regionen när det gäller vårdvalet, men nu är det också 
möjligt att göra det i begränsade sektorer inom socialtjänsten. Man har det inom hemtjänsten t.ex. 

- För leverantörerna innebär detta en möjlighet att konkurrera med kvalitet. Jag har varit med om 
att starta igång ett kooperativt företag inom hemtjänsten i Mölndal som driver verksamheten 
genom att de ratas högt i kvalitetsmätningar så de konkurrerar med kvalitet. De tar hela tiden nya 
kunder. 

- Ska man gå in i detta som en förening? Det är ofta tufft för det handlar väldigt mycket om den 
här prismodellen, hur den ser ut och Borås stad ska införa detta och det ser bra ut de två första 
åren. Det som är bra är att man som leverantör får sätta ett kapacitetstak, dvs man måste inte ta 
emot alla personer som vänder sig till en. 
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- Det är viktigt för oss alla om vi ska gå in i detta att vi försöker sprida och påverka att man ska 
införa de här sociala hänsynen och faktiskt använder det. Sedan att man vågar prova IOP och det 
är som sagt var ingen som har hamnat i fängelse än och kommer sannolikt inte att göra det heller.  
 
- Att man lobbar för reserverade kontrakt och försöker prova det på så många ställen som 
möjligt. Det kan man göra i liten skala också med små upphandlingar. I Coompanion försöker vi 
alltid utbilda våra medlemmar och uppmuntra till att lämna anbud. Sektorn som helhet börjar bli 
bättre på det och man har en större beredskap att göra det. När det gäller likabehandlingsreglerna 
så är det ofta korta tider och man behöver verkligen de här skolorna. 
 
- Vi fortsätta att jobba med detta på Coompanion!  

 


	Reserverade kontrakt

