
Välkommen till konferens om 

Social upphandling 
Kommuner, landsting och övriga myndigheter kan genom en aktiv och 
medveten upphandling styra medel till den sociala och lokala ekonomin.  

Upphandling med sociala hänsyn handlar om att använda sig av sociala 

kriterier. Det kan till exempel innebära att ställa krav på att utförarna ska 
anställa en viss del långtidsarbetslösa, stödja social integration och främja 
den sociala ekonomins organisationer. Genom upphandling med sociala 
hänsyn kan kommuner, landsting och övriga myndigheter alltså underlätta 
för arbetsintegrerande sociala företag som har till uppgift att skapa nya 
arbetstillfällen för personer som befinner långt ifrån arbetsmarknaden, 
främja integration och verka för etisk handel. 

Alla företag inom näringslivet kan ha nytta av andra upphandlings-
förfaranden till exempel genom att anbudsunderlagen anpassas så att det är 
möjligt för mindre företag att lämna anbud. I förlängningen kan det bli fråga 
om nyanställningar och därmed fler i arbete. 

Att använda sociala kriterier i upphandling har länge varit tillåtet och sedan 
juli 2010 finns en skarpare skrivning i Lagen om offentlig upphandling LOU: 
”Upphandlande myndigheter bör beakta miljöhänsyn och sociala hänsyn vid 

offentlig upphandling om upphandlingens art motiverar detta.” Alltför få 
använder sig dock av denna möjlighet. 

Syftet med konferensen är öka kunskapen om - och visa på goda 
exempel av upphandling med sociala kriterier för att i förlängningen 
fler i länet ska komma i arbete. 

Samordningsförbundet Kramfors i samverkan med Länsöverenskommelsen 
Västernorrland (LÖV) önskar dig välkommen! 



Målgrupp 

Politiker och tjänstemän, från Kramfors, Härnösand, Sollefteå, Sundsvall, 
Örnsköldsvik, Ånge, Timrå samt företrädare för kommunernas bolag, 
Arbetsförmedlingen, Landstinget, Länsstyrelsen och Försäkringskassan. 

Tid: Onsdagen den 30 oktober klockan 0830-1600. 

Plats: Hotell Kramm, Kramfors 

MEDVERKANDE 

Andreas Schönström - Kommunalråd i Malmö med ansvar för 
arbetsmarknadsfrågor.  
Tom Magnusson - ansvarig för pilotprojekt social upphandling på Malmö 
stadskontor 
Emma Johansson - centrala upphandlingsenheten, Malmö 
 

 

PROGRAM 
   

Fika från 8.30 
0900  Inledning och dagens program 
  Jonne Norlin/ Åke Johansson 
 

  Introduktion social ekonomi  
Andreas Schönström 
Tommy Laurell  
KarinMalin Ekström 
 

  Social upphandling skapar arbetstillfällen 
Andreas Schönström 

  Mingel – Skapa kontakter/ Nätverk 
 
  Projekt Social upphandling 

Tom Magnusson 
 
  

1200-1245 Lunch 



1245  Goda exempel upphandlingar 
  Emma Johansson/ Tom Magnusson 
 

Kaffe 

  Frågor och sammanfattning 
Andreas Schönström/Tom Magnusson/Emma 
Johansson 

 

Länsöverenskommelsen Västernorrland 
  KarinMalin Ekström 
 
1550-1600 Avslutning 
  Jonne Norlin 
 

Anmälan till: Tommy Laurell, tommy.laurell@kramfors.se. I samband med 
anmälan var vänlig meddela eventuell vegetarisk kost, allergier etc. Sista 
anmälningsdag är fredagen den 4 oktober. 

Information: Vid frågor kontakta Tommy Laurell, 
tommy.laurell@kramfors.se, 073-275 18 97 eller KarinMalin Ekström, 
karinmalin.ekstrom@varsta.se, 070-393 00 65. 

Kostnad: Konferensen är kostnadsfri. Vi bjuder på lunch och fika under 
dagen. 

 

Varmt välkommen önskar 

Jonne Norlin – Ordförande, Samordningsförbundet i Kramfors 

Åke Johansson – Förbundschef, Samordningsförbundet Kramfors 

KarinMalin Ekström – Projektledare, LÖV – Länsöverenskommelsen 
Västernorrland  

 

 


