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Fråga om snedvridning av konkurrensen genom direkttilldelning i strid mot bestämmelserna 
om offentlig upphandling (otillåten direktupphandling). 
 
En kommun har utan föregående annonserad upphandling slutit avtal direkt med en lokal köpman-
naförening om  löpande avrop av julpresentkort för sammanlagt c:a fem miljoner kronor. 
 
Södertälje kommun (nedan Kommunen) har, genom biträde av sitt upphandlingsbolag Telge Inköp 
AB, slutit avtal med Södertälje Centrumförening Ekonomisk förening (nedan Centrumföreningen) 
om köp av minst 5.000 julpresentkort på vardera maximalt 250 kronor. Presentkorten ska användas 
som julgåvor för Kommunens anställda. Avtalet avser perioden den 1 november 2014 till med den 
31 oktober 2016, med möjlighet till förlängning i ytterligare tre perioder om vardera ett år, således 
till och med den 31 oktober 2018 (1+1+1+1=4 år). Avtalet har hittills förlängts för att på oföränd-
rade villkor gälla fram till och med den 31 oktober 2017.1 
 Avtalet har inte föregåtts av något annonserat upphandlingsförfarande eller att Kommunen har 
lämnat möjlighet för andra leverantörer än Centrumföreningen att lämna anbud.2 

Kommunen har c:a 6.500 anställda. Det s.k. kontraktsvärdet av Kommunens avtal med Centrumför-
eningen kan uppskattas till i vart fall (5.000 x 250 kr.=) 1,250 miljoner kronor per år eller samman-
lagt 5 miljoner kronor under avtalets maximalt fyraåriga löptid. Enligt utdrag ut leverantörsres-
kontra har Kommunen totalt under perioden 2014-2016 hittills betalat ut 5,43 miljoner kronor till 
Centrumföreningen med anledning av avtalet.3 
 
Gällande rätt 
Med offentlig upphandling avses förfarandet fram till och med tilldelningen av bland annat ett 
offentligt kontrakt med ekonomiska villkor som har slutits mellan en eller flera ekonomiska aktörer 
och en eller flera upphandlande myndigheter och som avser tillhandahållande av bl.a. varor. Karak-
teristiskt för ett offentligt varukontrakt är således att leverantören mot ersättning ska åta sig att till-
handahålla varor och eventuellt anknytande tjänster.4 
 Upphandling av offentliga tjänstekontrakt som har påbörjats före den 1 januari 2017 regleras i 
lagen (2007:1091) om offentlig upphandling – LOU. Lagen har kommit till som en följd av bl.a. 
kraven på etableringsfrihet och fri rörlighet av varor och tjänster enligt (numera) artiklarna 18, 49 
och 56 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) samt det s.k. klassiska 
upphandlingsdirektivet (2004/18/EG).5 
 Kommunala myndigheter utgör enligt legaldefinitionen i 2 kap. 19 § LOU sådana s.k. upphand-
lande myndigheter som obligatoriskt har att iaktta lagens bestämmelser. Företag som tillhandahåller 
aktuella varor utgör ”leverantörer” som ska lämnas möjlighet att delta med anbud eller intresse-
anmälan att lämna anbud (s.k. anbudsansökan). 
Varor vars sammanlagda värde överstiger vid varje tidpunkt gällande tröskelvärde ska som huvud-
regel upphandlas enligt de direktivstyrda bestämmelserna i 1-14 kap LOU.  

                                                
1 Se bl.a. ”Förlängning av avtal” som slöts mellan Kommunen och Centrumföreningen den12 och 14 november 2014.  
2 Kommunen uppger i e-postmeddelande den 14 februari 2017 angivit bl.a. följande ”Personalen som arbetar i Södertälje har genom presentkort 

fått möjligheten att köpa en julklapp från 90 olika butiker. Personalen väljer själv vad den vill köpa och ifrån vilken butik. Södertälje hade som 
krav att julklappen ska kunna lösas in i butiker i Södertäljes närmiljö, där de flesta bor eller verkar. Presentkorten har därför direktupphandlats 
med Centrumföreningen […] Inga andra leverantörer tillfrågats med anledning av enda leverantör med denna funktion då [Centrumföreningen] 
är de enda i Södertäljes närmiljö som har funktionen att kunna leverera presentkort för de 90 butikerna”. 

3 Aktuella betalningar på totalt 5.432.435 kronor fördelar sig på: (2014) 1.837.500 kronor, (2015) 1.7983.85 kronor, och (2016) 1.811.850 kronor. 
Avseende 2017 års avtalsförlängning har betalning ännu inte erlagts. 

4 Se 2 kap. 21 § LOU  
5 Europeiska rådets och parlamentets direktiv (2004/18/EG) av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av 

byggentreprenader, varor och tjänster. 
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Vid varuupphandling under tröskelvärdet kan dock de nationellt styrda bestämmelserna i 15 kap. 
LOU tillämpas, med möjlighet till bland annat direktupphandling. Tröskelvärdet för kommunal 
varuupphandling uppgick 2014 till 1.806.427 kronor.6 
 Syftet med reglerna om offentlig upphandling är att bland annat säkerställa den lagliga efterlev-
naden av EUF-fördragets bestämmelser om etableringsfrihet och rörlighet mellan medlemsstaterna. 
Det har därför i 1 kap. 9 § LOU införts ett antal unionsrättsligt grundade principer som oavsett 
upphandlingsförfarande ska iakttas vid offentlig upphandling.  
 Av principerna om likabehandling och öppenhet (transparens) följer att alla leverantörer ska 
behandlas lika och ges möjlighet till en sådan insyn att de i konkurrens kan lämna anbud på lika 
villkor.7 Enligt proportionalitetsprincipen får den upphandlande myndigheten inte ställa större 
krav på leverantören eller leveransen än som behövs och vad som får anses vara ändamålsenligt 
för den aktuella upphandlingen. Bestämmelserna har utformats i syfte att bl.a. försvåra möjlig-
heterna att vid offentlig anskaffning gynna eller missgynna vissa leverantörer på ett obehörigt och 
därmed konkurrenssnedvridande sätt.  
 I fråga om krav på att en upphandlad verksamhet ska vara lokaliserad på visst sätt måste detta 
framstå som nödvändigt för funktionen och får inte komma i konflikt med de grundläggande 
principerna om framförallt likabehandling, icke-diskriminering på grund av nationalitet och propor-
tionalitet. Om åtgärderna varit proportionella får bedömas med hänsyn till effektivitet och lämplig-
het, om det funnits något annat, mindre ingripande alternativ som står i rimlig proportion till syftet.  
 Bestämmelserna i LOU är generellt tillämpliga på alla slags åtgärder som vidtas av en upphand-
lande myndighet i syfte att tilldela ett kontrakt eller ramavtal avseende bl.a. varor.8 Enligt 2 kap. 
10 a § LOU får den upphandlande myndigheten dock, genom s.k. in-house-undantag sluta avtal 
under vissa förutsättningar direkt med en fristående juridisk person som myndigheten själv kontrol-
lerar som ägare eller delägare, vid sidan om lagens förfarandebestämmelser.9 
 I fråga om varuupphandling föreligger det som regel en obligatorisk skyldighet för upphandlande 
myndigheter att upprätta skriftliga förfrågningsunderlag samt offentliggöra sina anskaffningar gen-
om annons i en europeisk eller nationell databas.10  
 Undantag från annonsringsskyldigheten kan dock, enligt 4 kap. 5 och 7-8 §§ jämfört med 15 kap. 
3 § andra stycket LOU, göras om något av följande förutsättningar är uppfyllda. 

 
1. det har vid en annonserad upphandling inte lämnats några anbud eller inte lämnats några lämpliga anbud, 
2. värdet av det som ska upphandlas har ett lågt värde motsvarande 505.800 kronor11 – d.v.s. kontraktsvärdet 

understiger 28 procent av gällande tröskelvärde – eller om det föreligger synnerliga skäl, 
3.  det som ska upphandlas kan av tekniska eller konstnärliga skäl eller på grund av ensamrätt fullgöras av endast 

en viss leverantör, eller 
4. det är absolut nödvändigt att tilldela kontraktet, men synnerlig brådska orsakad av omständigheter som inte 

kunnat förutses av den upphandlande myndigheten gör det omöjligt att hålla tidsfristerna vid öppet, selektivt 
eller förhandlat förfarande med föregående annonsering. 

                                                
6 Vad som vid varje tidpunkt utgör gällande tröskelvärden fastställs av EU-kommissionen och tillkännages enligt 3 kap. 1 § LOU löpande av 

regeringen i Svensk författningssamling i exakt belopp angivet i euro och svenska kronor. Tröskelvärdet för upphandling av bl.a. varor inom den 
klassiska sektorn uppgår sedan den i januari 2014, om den upphandlande myndigheten inte är en central civil statlig myndighet (se Bilaga IV till 
det klassiska upphandlingsdirektivet) – till 1.806.427 kronor- se vidare regeringens tillkännagivande (2014:5) av tröskelvärden vid offentlig 
upphandling samt Europeiska kommissionens förordning (1422/2007/EG) av den 4 december 2007 om ändring av europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/17/EG och 2004/18/EG avseende de tröskelvärden som ska tillämpas vid upphandlingsförfaranden.  

7 De grundläggande principer som åsyftas följer numera av avdelning IV i EUF-fördraget - tidigare EG-fördragets art. 28–30 och 43–55 EG. 
8 Se 1 kap. 2 § jämförd med 2 kap. 13 § LOU. 
9 Se 2 kap. 10 a § LOU. Möjlighet till sådant undantag föreligger dock enbart om följande två förutsättningar samtidigt är uppfyllda, nämligen 

(1) att den upphandlande myndigheten utövar en kontroll över den juridiska personen eller den gemensamma nämnden som motsvarar den som 
myndigheten utövar över sin egen förvaltning, och (2) att den juridiska personen eller den gemensamma nämnden bedriver huvuddelen av sin 
verksamhet tillsammans med den eller de myndigheter som kontrollerar den. 

10 Vid varuupphandling över tröskelvärdet ska enligt den direktivstyrda bestämmelsen 7 kap. 1 § LOU jämförd med 2 § upphandlingsförordningen 
(2011:1040) ett meddelande om upphandlingen skickas till Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer (OPOCE) för 
publicering i Europeiska unionens officiella tidning (EUT) och i databasen Tenders Electronic Daily (TED). I fråga om varuupphandling under 
tröskelvärdet räcker det dock enligt 15. kap. 4 § LOU med att förfarandet annonseras i en elektronisk databas som är allmänt tillgänglig eller i 
annan form som möjliggör en effektiv konkurrens. 

11 Den angivna beloppsgränsen avser upphandling som har påbörjats 2014 och baseras på tröskelvärdet 1.806.427 kronor för den klassiska sektorn, 
se vidare regeringens tillkännagivande (2014:5) om tröskelvärden vid offentlig upphandling. 
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Undantag kan enligt 15 kap. 3 § andra stycket jämförd med 4 kap. 7 § LOU även göras om:  

 
5. det gäller varor som framställs endast för forsknings-, experiment-, studie- eller utvecklingsändamål, och 

kontraktet syftar inte till vinst eller till att täcka forsknings- och utvecklingskostnader,12 
6. det gäller kompletterande leveranser av varor från den ursprungliga leverantören om a) varorna är avsedda som 

antingen delvis utbyte av eller tillägg till tidigare leveranser, och b) ett byte av leverantör skulle medföra att den 
upphandlande myndigheten tvingades anskaffa varor som skulle vara tekniskt oförenliga med de först 
anskaffade eller leda till oproportionerliga tekniska svårigheter avseende drift och underhåll,13 

7. det gäller varor som noteras och omsätts på en råvarumarknad, eller 
8. det är möjligt att anskaffa varor på särskilt förmånliga villkor genom köp i samband med att en leverantör 

upphört med sin verksamhet eller är i likvidation, konkurs eller motsvarande obeståndsförfarande. 
 
Enligt 3 kap. 5 § och 15 kap. 3 a § LOU utgör kontraktsvärdet det totala belopp som ska betalas 
enligt kontraktet. Vid beräkningen ska förekommande options- och förlängningsklausuler beaktas 
som om utnyttjats. 
 I fråga om direktupphandling på grund av lågt värde ska enligt 15 kap. 3 § den upphandlande 
myndigheten besluta om särskilda riktlinjer för användningen. Om upphandlingens värde överstiger 
100.000 ska vidare myndigheten, enligt 15 kap. 18 § LOU, anteckna skälen för sina beslut och 
annat av betydelse vid upphandlingen. 
 Såvitt gäller undantaget för ensamrätt enligt punkten 3 (ovan) avser detta enbart situationer där 
kontraktet på grund av ensamrätt kan fullgöras av ”endast en viss leverantör”.14 Med ensamrätt 
avses legala ensamrätter som patent- och upphovsskyddade rättigheter, lagliga monopol eller 
motsvarande. I EU-domstolens praxis har ensamrättsundantaget inte bedömts omfatta situationer 
där det finns fler än en leverantör som kan komma ifråga för kontraktet.15 Om en upphandlande 
myndighet tror sig veta att enbart viss leverantör rent faktiskt kan komma ifråga för leverans av 
aktuella varor eller tjänster (s.k. faktisk ensamsituation) medför detta dock inte undantag från 
huvudregeln att en annonserad upphandling ändå ska genomföras.16 
 Undantaget från annonseringskravet på grund av synnerlig brådska avser extraordinära situa-
tioner. För att undantag överhuvudtaget ska kunna komma ifråga måste det framstå som absolut 
nödvändigt att tilldela kontraktet. Enligt praxis krävs att det rör sig om en brådskande anskaffning 
av varor eller tjänster av stor samhällsekonomisk betydelse eller av viktig medicinsk art.17  Det ska 
även framstå som uppenbart att kontrakt omedelbart måste komma till stånd för att det inte annars 
ska uppstå mycket allvarliga konsekvenser för människors hälsa.18 
 Vad som kan rättfärdiga synnerlig brådska måste vidare bero på yttre förhållanden, dvs. om-
ständigheter som ligger utanför det område som den upphandlande myndigheten har kunnat 
förutse eller påverka. Egenförvållad brådska hos den upphandlande myndigheten, till följd av 
exempelvis bristande planering, grundar inte möjlighet till undantag, utan i kravet på oförutsebarhet 
ligger att förhållandena närmast ska ha karaktären av force majeure.19  

                                                
12 Undantag enligt punkten 4 gäller under förutsättning att det inte försämrar möjligheten till konkurrens vid en senare kontraktstilldelning som i 

första hand har ett sådant syfte. 
13 Ett varukontrakt enligt punkten 5 får gälla längre tid än tre år endast om det föreligger särskilda skäl. 
14 Bestämmelsen i 4 kap. 5 § första stycket 2 LOU motsvarar artikel 31.1(b) Klassiska upphandlingsdirektivet (2004/17EG) samt artikel 32.2(b) 

Nya klassiska upphandlingsdirektivet (2014/24/EU). 
15 Se EU-domstolens dom i kommissionen mot Grekland (C-394/02) EU:C:2005:336, pp. 32-39, särskilt p. 37. 
16 Se EU-domstolens dom av den 10 april 2003 i de förenade målen Bockhorn Braunschweig (C‑20/01 och C‑28/01) EU:C:2003:220 och i det 

efterföljande målet kommissionen mot Tyskland (C‑503/04) EU:C:2007:432. 
17 Se Kammarrätten i Göteborgs dom av den 28 oktober 2011 i mål nr 7469--7472-11. 
18 I rättspraxis har exempelvis uteblivna livsmedelsleveranser till skolor, förskolor och servicehus ansetts vara av brådskade natur - se Kammar-

rätten i Göteborgs dom av den 29 februari 2012 i mål nr. 1446--1452-12. I lagförarbetena anges även att möjlighet till extra förmånliga köp på 
auktion samt särskilt personrelaterade behov av hälso- och sjukvårdstjänster kan anses medföra synnerliga skäl – se prop. 2001/02:142, s. 99 
samt prop. 2006/07:128, s. 429; jfr. även Konkurrensverkets beslut av den 26 maj 2010 i ärende nr. 430/2009.  

19 Se bl.a. Kammarrätten i Sundsvalls dom av den 26 augusti 2015 i mål 3209-14. 
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 Härutöver måste tidsnöden vara sådan att det inte har varit möjligt att hålla tidsfristen vid annon-
serat förfarande. Denna tidsfrist uppgår till som mest 52 eller 40 dagar vid direktivstyrd upphand-
ling20 eller till ”skälig tid” vid tillämpning av de nationella bestämmelserna i 15 kap. LOU.21 
 När det gäller otillåten direkttilldelning har bland annat EU-domstolen uttalat att detta utgör den 
”allvarligaste överträdelsen av unionslagstiftningen om offentlig upphandling som en 
upphandlande myndighet kan begå”.22 Enligt den s.k. försiktighetsprincipen i domstolens fasta 
rättspraxis23 ska därför möjligheten till undantag från de regler som avser att säkerställa effek-
tiviteten av de rättigheter som inom området för offentlig upphandling ges enligt unionsrätten 
tolkas restriktivt.24 Det ankommer också på den som avser att åberopa ett undantag att bevisa att de 
särskilda omständigheter som motiverar detta faktiskt föreligger.25 
 
Yttrande 
Kommunen har beretts tillfälle att yttra sig över en promemoria med en preliminär bedömning som 
upprättats i ärendet, utan att inom anvisad tid inkomma med något svar. 
 
Bedömning 
Konkurrenskommissionen är en oberoende expertgrupp som uppmärksammar och motverkar fall 
där offentliga organ genom överträdelse av lag, genom subventioner eller genom att blanda 
samman myndighetsutövning med annan verksamhet snedvrider konkurrensen. 
 Kommunen är som upphandlande myndighet skyldig att iaktta LOU. Lagens bestämmelser syftar 
bland annat till att förebygga och undvika risk för korruption i offentlig verksamhet.  
 Som framgår av utredningen har Kommunen slutit avtal direkt med Centrumföreningen om köp 
av julpresentkort till personalen. Avtalet avser ett varukontrakt till ett värde av i vart fall 1,250 
miljoner kronor per år i fyra år, således minst fem miljoner kronor. Kommunen har hittills betalat 
5,43 miljoner kronor för avrop på avtalet. 
 Vid detta förhållande uppkommer skyldighet att handlägga upphandlingen enligt de direktivstyrda 
bestämmelserna i 1-14 kap. LOU, som huvudregel genom annonserat öppet upphandlingsförfar-
ande. Direktupphandling enligt 15 kap. LOU kan således överhuvudtaget inte komma ifråga. 
 Centrumföreningen och dess medlemsbutiker har inte någon lagstadgad ensamrätt att tillhanda-
hålla julgåvor åt Kommunens personal. Invändningen att föreningen utgör ”enda leverantör med 
denna funktion” medför inte något undantag från skyldigheten att genomföra en annonserad upp-
handling. Det s.k. ensamrättsundantaget i LOU kan således inte göras tillämpligt i förevarande fall.  
 Det förhållandet att jul inträffar regelmässigt en gång per år är vidare knappast okänt och måste 
rimligen kunna förutses av Kommunen. Behovet att lämna julpresenter har vidare inte någon sådan 
stor samhällsekonomisk betydelse eller riskerar påverka människors hälsa, så att ett annonserat 
upphandlingsförfarande inte kunnat avvaktas. Någon synnerlig brådska för att direktupphandla 
julpresentkort från Centrumföreningen har därmed inte förelegat. 
 Något annat av de i LOU förekommande undantagen från skyldigheten att annonsera upphand-
lingen kan heller inte göras tillämplig i det aktuella fallet.  
                                                
20 Se 8 kap. 2 § samt 4-8 §§ LOU. 
21 Se 15 kap. 9 §LOU. Bedömningen av vad som utgör skälig tid får göras från fall till fall med hänsyn till upphandlingens art, storlek och karaktär 

samt med beaktande av de grundläggande principerna om bl.a. likabehandling och ickediskriminering i 1 kap. 9 § LOU. I praxis har frister på 
mellan två och fyra veckor ansetts utgöra skälig tid – se bl.a. se bl.a. Nämnden för offentlig upphandlings (NOU) Årssammanställning för 1996, 
avsnitt 14.2, s 39 samt nämndens bedömningar i ärende om Stiftelsen Baldersnäs (dnr. 1998/0166-26) och om Göteborgs stad (dnr 1998/0160-
26); se vidare RÅ 1999 not. 1 samt Länsrätten i Stockholms läns dom i mål 4546-94 samt Länsrätten i Västernorrlands läns dom i mål 99-04. 

22 Se bl.a. EU-domstolens dom i Stadt Halle (C-26/03) EU:C:2005:5, p 37, i framförallt engelsk eller tysk språkversion; se även skäl 13 till 
Europaparlamentets och Rådets direktiv (2007/66/EG) av den 11 december 2007 om ändring av rådets direktiv 89/665/EEG och 92/13/EEG vad 
gäller effektivare förfaranden för prövning av offentlig upphandling. 

23 Från senare rättspraxis se EU-domstolens dom i kommissionen mot Italien (C‑157/06) EU:C:2008:530, p. 23. 
24 Avseende kravet på restriktiv tolkning, se EU-domstolens avgöranden i kommissionen mot Spanien (C–71/92) EU:C:1993:890, Kommissionen 

mot Spanien II (C-328/92) EU:C:1994:178 och Kommissionen mot Italien II (C-57/94) EU:C:1995:150. 
25 Avseende bevisbördans placering, se EU-domstolens avgöranden i Kommissionen mot Italien (C-199/85), Kommissionen mot Spanien II 

(C-328/92) EU:C:1994:178 och Kommissionen mot Italien II (C-57/94) EU:C:1995:150. Från senare praxis, se även domstolens avgöranden i de 
förenade målen Bockhorn-Braunschweig (C-20/01 och C-28/01) EU:C:2003:220 och Stadt Halle (C-26/03) EU:C:2005:5, p. 46. 
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 Det finns därmed anledning att rikta allvarlig kritik mot Kommunen för den överträdelse av LOU 
och unionsrättens grundläggande principer om likabehandling och öppenhet (insyn/transparens) 
som den otillåtna direkttilldelningen innebär. 


