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Hampus Allerstrand, förbundsjurist vid Sveriges kommuner 
och landsting (SKL) 
Martin West, projektledare, avdelningen för konst, kulturförvaltningen 
Region Stockholm
Ulrika Sten, verksamhetschef för kultur vid Haninge kulturhus samt 
ansvarig för offentlig konst i Haninge
Jon Brunberg ledamot i styrelsen för Konstnärernas Riksorganisation (KRO) 
samt ordförande i dess lokalförening i Stockholms län.

Moderator: Elisabeth Wengström, chef för avdelningen för konst, 
kulturförvaltningen Region Stockholm



Hampus Allerstrand
Förbundsjurist vid Sveriges kommuner och 
landsting (SKL)



Upphandling
- den korta versionen

Stockholmstinget 2019-11-14

Hampus Allerstrand



Lagen om offentlig upphandling (LOU)

 Bygger på EU-direktiv

 Syftar till att bidra till en sund och rättvis konkurrens på den 
gemensamma marknaden. 

 Nya LOU trädde ikraft 2017-01-01

 Ca 250 paragrafer  380 paragrafer

 Talar om hur man ska upphandla, inte vad.

 Överprövning, ogiltighet, skadestånd, upphandlingsskadeavgift



Upphandlingsrättsliga principer

 ”Upphandlande myndigheter skall behandla 
leverantörer på ett likvärdigt och icke-
diskriminerande sätt samt genomföra 
upphandlingar på ett öppet sätt. Upphandlingar 
ska vidare genomföras i enlighet med 
principerna om ömsesidigt erkännande och 
proportionalitet.” (4 kap 1 § LOU)



Icke-diskriminering

 Förbud mot direkt eller indirekt diskriminering p.g.a. nationalitet eller 
etablering i viss medlemsstat eller i visst område

 Svenska konstnärer?

 Krav på svensk utbildning?



Likabehandling

Exempel:

Samtliga leverantörer ska behandlas lika utan ovidkommande hänsyn

Förbud att ge mer information till vissa leverantörer

Begränsningar av kompletteringsmöjligheten



Öppenhet (transparens och insyn)

Exempel:

Upphandlingsförfarandet ska vara öppet för konkurrens och dess 
opartiskhet ska kunna kontrolleras

Potentiella anbudsgivare ska underrättas om samtliga uppgifter 
som kommer att beaktas för att välja ut vinnande anbud

Annonsering

Information om utgången av upphandlingen

Förfrågningsunderlaget ska vara tydligt och klart och innehålla 
samtliga krav på det som ska upphandlas



Proportionalitet

 De krav som ställs måste stå i rimlig proportion till de mål som 
eftersträvas med upphandlingen.

 Alltför långtgående krav som inte har en tydlig koppling till 
kontraktsföremålet kan strida mot proportionalitetsprincipen.

 Orimliga krav på utbildning eller erfarenhet?



Ömsesidigt erkännande 

 Innebär att intyg, certifikat m.m. som utfärdats av behöriga 
myndigheter i ett EU-medlemsland ska godtas i övriga 
medlemsländer (de får inte underkännas bara därför att de 
kommer från en annan EU-medlemsstat)



Avtalsspärr
Planering

Frågor
och 
svar

Leverans och 
uppföljning

Upphandling

Uteslutning
Kvalificering

Utvärdering

Avtalsperioden

Anskaffningsprocessen



Tröskelvärden – 2020

* Tröskelvärdet vid 
byggent. är 54 938 615 kr 

för LOU

Förenklat förfarande

Urvalsförfarande

Konkurrenspräglad dialog

2 197 545*

615 313

LOU Öppet förfarande

Selektivt förfarande

Förhandlat förfarande

Konkurrenspräglad dialog

Innovationspartnerskap

Direktupphandling

Förhandlat 
förfarande 

utan 
föregående 
annonsering

Får användas om det 
som ska upphandlas 

endast kan 
tillhandahållas av en 
viss leverantör därför 

att syftet med 
upphandlingen är att 
skapa eller förvärva 
ett unikt konstverk 

eller en unik 
konstnärlig prestation

Förhandlat förfarande 
med föregående 

annonsering



Undantag generellt

 Alla undantag från skyldigheten att annonsera 
upphandlingar tolkas restriktivt. 

 Det är den upphandlande myndigheten som har 
bevisbördan för att undantaget kan tillämpas. 



Frågor?

 Hampus Allerstrand

 hampus.allerstrand@skl.se

 Tel. 08-452 75 70

mailto:hampus.allerstrand@skl.se


Martin West
Projektledare, avdelningen för konst, 
kulturförvaltningen Region Stockholm



Konsten på Karolinska 
Universitetssjukhuset Solna

Avdelningen för konst

Martin West







Andreas Eriksson





Cecilia Levy

In fusion – Contemplation pieces







Astrid Krogh
Skylight









Ulrika Sten
Verksamhetschef för kultur i Haninge 
kulturhus samt ansvarig för den offentliga 
konsten i Haninge



• Invånare 2019 90 000 invånare (91323)

• Invånare 2022 100 000 invånare

• Invånare i stadskärnan 2019 20 000

• Ca 2000 nya invånare/år

• 80% är vatten 

• Skärgård med ca 4 000 öar.

• Utbyggnad sker enligt vår översiktsplan 

längs Nynäsbanan.

• Sju pendeltågsstationer 

Ulrika Sten
Verksamhetschef, kultur
2019 11 14

Haninge kommun

Haninge

Stockholm



20- årsjubileum för 1% regeln
900 lösa konstverk, ca 100 fasta konstnärliga gestaltningar

Matti Kallioinen, Kroppslig förståelse, 2016

Fredrika Bremergymnasiet



Där unga är med
Valeria Montti Colque, En dans på rosor, 2014 och 2018, 

Södra tunneln, Handens pendeltågsstation



Jon Brunberg 
Ledamot i styrelsen för Konstnärernas 
Riksorganisation (KRO) samt ordförande i 
dess lokalavdelning i Stockholms län
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