
Göteborg 2020-12-10 

Motion av Karin Pleijel (MP), Bosse Parbring (MP) och Martin Nilsson 
(MP) angående upphandling av sociala företag och idéburna aktörer 

Göteborg stad upphandlar varor och tjänster för stora belopp. För 2019 handlade det om 24,9 
miljarder kronor. Det ger staden en stor möjlighet att kunna påverka utbud och inriktning på 
de varor och tjänster som konsumeras i Göteborg. Det staden efterfrågar blir attraktivt för 
företag att producera och leverera.  

Göteborgs stad har sedan 2016 en modell för social hänsyn i form av sysselsättningskrav i 
upphandling. Många personer  har fått arbete genom sådana upphandlingar  Modellen behöver 
kompletteras så att den inte bara riktas mot stora företag som ställer sysselsättningskrav, utan 
tydligt involverar företag , som redan idag bedriver sin verksamhet med social hållbarhet som 
syfte.  

Sociala företag och idéburen sektor erbjuder tjänster som på ett gynnsamt sätt kompletterar 
stadens eget utbud. De kan ofta skapa de flexibla lösningar som krävs för att tillgodose 
speciella krav hos brukarna. De bör därför få en större plats i offentliga upphandlingar i 
enlighet med den nationella upphandlingsstrategins mål nr 7 “att öka den idéburna sektorns 
möjligheter till medverkan i de offentliga kontrakten.”  

Vi anser att staden tydligt bör verka för att sociala företag och idéburen sektor ska tilldelas fler 
kontrakt eller få utföra fler tjänster tex inom ramen för idéburet offentligt partnerskap. Staden 
behöver därför i högre grad använda möjligheten att reservera lämpliga upphandlingar för 
företag som har arbetsintegration som mål.  
Genom LOU  finns möjligheten att reservera deltagande i upphandlingar av vissa 
välfärdstjänster till organisationer som uppfyller särskilda krav. Det kan handla om att 
företaget ska återinvestera sin vinst i verksamheten, eller  att företaget ska vara ägt eller drivet 
av personalen.   

Göteborgarna gynnas av att få del av den bredd som den idéburna sektorn tillför kommunens 
verksamheter. I Göteborg ska vi jobba tillsammans för att stärka den sociala hållbarheten och 
med upphandling kommer stora påverkansmöjligheter. Därför bör Göteborg i större 



utsträckning använda sina möjligheter till att främja företag, civilsamhället och organisationer 
med stort socialt ansvarstagande i de fall det är möjligt.  

Kommunfullmäktige föreslås besluta att: 

1. Göteborgs modell för social hänsyn i offentlig upphandling ska utvidgas så att krav på 
social hänsyn kan tillgodoses genom att arbetsintegrerande sociala företag anlitas som 
underleverantörer. 

2. Upphandlande enheter i Göteborgs Stad ska i större utsträckning göra affärer och sluta 
avtal med idéburen sektor till exempel genom att i ökande utsträckning använda de 
möjligheter till reserverad upphandling som Lagen om offentlig upphandling medger. 
  

3. Nämnden för inköp och upphandling får i uppdrag att ta fram ett lämpligt volymmål 
som markant ökar andelen upphandlingar och inköp där sociala hänsyn tas.  
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