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Beskrivning
Författare: Fredrik Lann.
Det handlar om att köpa varor och tjänster med hög kvalitet till lågt pris. Men en god affär
handlar också om att påverka utvecklingen. Förhållandena för de som arbetar inom den
globala service- och tillverkningsindustrin strider i många fall mot såväl internationell
arbetsrätt som grundläggande krav på mänskliga rättigheter.
I det privata näringslivet och i samhällsdebatten finns en allt större
samsyn kring företagens ansvar. Offentlig upphandling - det vill säga
skattefinansierad konsumtion - har ännu inte varit en del av denna
utveckling. Det är dags att ändra på det. Den här boken visar exempel på hur
andra har gjort, i Sverige och utomlands, tar upp lagstiftningen och
resonerar kring konkreta möjligheter för ett mer rättvist användande av
våra skattepengar.
Fredrik Lann och Jerker Thorsell har under flera år arbetat med frågor kring
global utveckling och företagens sociala ansvar. De driver sedan 2003
företaget Genombrott som hjälper offentliga aktörer att ta konkreta steg mot
en socialt ansvarstagande upphandling.

Annan Information
Strategin är uppdelad på sju punkter som bl.a. behandlar offentlig upphandling som strategiskt
verktyg för en god affär, hur man kan genomföra effektiva inköp, hur den offentliga
upphandlingen kan göras rättssäker och hur den offentliga upphandlingen kan bidra till ett
socialt hållbart samhälle. Under utbildningsdagen.
Upphandlingsguide. Att använda sociala hänsyn i offentlig upphandling. – nuläge och exempel
på tillämpning . god arbetsmiljö. Som konsumenter och beställare har vi möjlighet att ställa
krav. På samma sätt ökar nu intresset hos kommuner och andra myndigheter för att upphandla
på . Författaren ansvarar för innehållet.
25 jun 2013 . om globala fackliga ramavtal, om företagens sociala ansvar, om fair trade,
offentlig upphandling, handelsregler och TCOs egen inköps- och kapital- placeringspolitik. Ett
övergripande mål är att främja mänskliga ... Socialt ansvar – En god affär,. Världspolitikens
Dagsfrågor,. Utrikespolitiska Institutet, 2010.
samt ta sociala hänsyn inom ramen för gällande lagstiftning. Enligt Riktlinjen för . vilken utför
offentliga upp- handlingar i rollen som ansvarig upphandlare har god kunskap i såväl
upphandlingsjuridik . med delanbud. Miljö. Offentlig upphandling inom Lunds kommun ska
användas för att främja exempelvis en god miljö.
2005. Bokförlaget Atlas. Det handlar om att köpa varor och tjänster med hög kvalitet till lågt
pris. Men en god affär handlar också om att påverka utvecklingen. Förhållandena för de som
arbetar inom den globala service- och tillverkningsindustrin strider i många fall mot såväl
internationell arbetsr…
God affärsetik och transparens ska genomsyra allt vi gör. . Sedan några år tillbaka är krav på
verksamhetens sociala hänsyn vanligt i offentlig upphandling. . Att göra rätt och säkra affärer
genom ett inköpsarbete som tar ansvar för såväl affärsetik och ekonomi som för miljö och
sociala faktorer är avgörande för vår ambition.
14 jun 2013 . Upphandlingsutredningen 2010 – slutbetänkande (SOU. 2013:12) Goda affärer –
en strategi för hållbar offentlig upphandling. Om Swedish Medtech . En affär är att betrakta
som god både när köpar- och säljarsidan uppfattar det så. Sett ur säljaren (leverantörens)
perspektiv formas en god affär genom.
1. GRÖN OFFENTLIG. UPPHANDLING. BY. : Creativ e T ools | www .flickr.c om/creativ
e_tools/4292682561 . miljövänlig och social upphandling. Ofta står man sig slätt mot en
kommunjurists expertis och ger med sig, men nu får det . och på ett så affärsmässigt sätt som
möjligt. Strävan efter rättvisa och objektivitet gör att.
En god affär : Social ansvar i offentlig upphandling PDF ladda ner. Beskrivning. Författare:
Fredrik Lann. Offentlig sektor är en av de största ekonomiska aktörerna i Sverige. Samtidigt är

kommuner, landsting, myndigheter och andra offentliga institutioner genom sina inköp
verksamma på den globala marknaden. Genom att.
utbildning, social omsorg, kommunalteknisk försörjning samt kultur och fritid. För att
verksamheten . Upphandlare är den som ansvarar för att upphandlingen genomför på ett
affärsmässigt sätt och att de lagar och . Enligt lagen om offentlig upphandling är Umeå
kommun en upphandlande myndighet (dvs. en och samma.
Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). • landstinget är en . och få bästa möjliga
förutsättningar för en god affär. • Jämtlands läns . Kunden ansvarar för: • behovet och rätt
volym. • vara delaktig i referensgrupper. • kravspecifikation (kunskap om det som ska
upphandlas). • innehåll i avtal, beroende på upphandling.
godstransporter på väg. Dess medlemmar får ett webbaserat upphandlingsverktyg utvecklat för
transportköpare som vill upphandla transporter med krav på socialt ansvarstagande, miljö,
trafiksäkerhet och arbetsmiljö. HÅLLBARA TRANSPORTER. Nedan föreslås fyra
utgångspunkter som kan ligga till grund för att förbättra.
2 maj 2017 . kan Botkyrka kommun uppnå bästa möjliga affärsvillkor och aktivt påverka
kvalitet, miljö, sociala och etiska . Alla medarbetare som utför inköp och upphandlingar inom
kommunen ska ha god kännedom om gällande lagstiftning för offentlig upphandling och
övriga för området styrande lagar. Vidare ska.
Johan Möller, Business Developer at Coor Service Management - Avsikten med reglerna kring
offentlig upphandling är god, men i praktiken leder de tyvärr till sämre lösningar. Som
upphandlingsunderlagen ser ut i dag är det allt för enkelt att uppnå kvalitetskraven. Det är
vanligt att alla får full poäng för allt, och till slut blir.
28 nov 2017 . Regeringen visar på vikten av att ta tillvara upphandlingens strategiska
betydelse. Syftet är att utveckla verksamheten och tillhandahålla en väl fungerande
samhällsservice. Upphandling och inköp ska göras till en del av verksamhetsutvecklingen.
Verksamhetsledningen behöver se värdet i att ta fram en.
14 nov 2017 . 5.1 Offentlig upphandling som strategiskt verktyg för en god affär .. 5. 5.2
Effektiva inköp . .. iii. tar ansvar för en miljö- och klimatmässigt samt socialt hållbar
utveckling när upphandlingens art . Inköps- och upphandlingsenheten ansvarar för strategisk
samordning av varu- och tjänsteupphandlingar till.
Ansvar i upphandlingsprocessen. Upphandlingsprocessen. Förbereda. Genomföra.
Uppföljning. Upphandlingsformer. Tröskelvärden. Direktupphandling. Lag om
valfrihetssystem (LOV). Hållbar upphandling. Ekologisk hållbarhet. Social hållbarhet.
Ekonomisk hållbarhet. Inköp och ramavtal. Beställning och leverans.
Hon visar på ett hållbart strategiskt tankesätt med metoder som inkluderar och gynnar hela
inköpsprocessen för såväl köpare som säljare. Med fokus på socialt ansvar, funktion och
kvalité har Ann-Heléne Klasson med en positiv, ödmjuk inställning både utmanat och
utvecklat Halmstads Fastighets AB:s upphandlingsarbete.
14 jun 2016 . Är du som företagare intresserad av att delta i en offentlig upphandling och
nyfiken eller osäker på hur de nya sociala klausulerna påverkar din verksamhet och
upphandling – kom på frukostmöte den 14 juni och lär dig mer! Med god dialog, som är en
viktig framgångsfaktor inom ansvarsfulla upphandlingar.
Hos Upphandlingsmyndigheten finns stöd om hur du kan ta miljöhänsyn och sociala hänsyn i
offentlig upphandling. Det finns bland annat färdiga miljökrav och sociala krav för ett 100-tal
produkter.
Företagen skall kunna konkurrera på öppna och rättvisa villkor. Syftet med offentlig
upphandling är att säkerställa att det offentliga gör inköp som präglas av konkurrens,
likabehandling och transparens. Med denna undersökning vill vi ge en nulägesrapport om hur

kommunerna tillämpar den nya upphandlingsgränsen och.
integrerat är på väg in i den offentliga upphandlingen. – I LOU står det att man bör ta miljöoch social hänsyn vid offentlig upphandling. Offentlig upphandling ett . Grundvatten av god
kvalitet. ▫ Hav i balans. ▫ Myllrande våtmarker. ▫ Levande skogar. ▫ Ett rikt odlingslandskap. ▫
Storslagen fjällmiljö. ▫ God bebyggd miljö.
Offentlig upphandling och valfrihetslagstiftningen har inneburit helt nya arbetsuppgifter för
lokala fackliga företrädare inom den offent liga sektorn. Redan idag är många verksamheter
upphandlade och inget tyder på att det kommer att minska. Det finns därför all anled ning för
facket att engagera sig i dessa frågor då de.
lång sikt upprätthålla en god konkurrens och erhålla goda affärsvillkor i sina upphandlingar.
Gällande upphandlingslagstiftning ska följas så som lag (2007:1091) om offentlig upphandling.
(”LOU”) och i . Ansvarig för upphandling och inköp är respektive förvaltning/nämnd inom
Staffanstorps kommun. Policyn är bindande.
30 okt 2017 . 101. 7.1. Upphandlingsmyndighetens bidrag till regeringens mål för offentlig
upphandling. 101. 7.2. Upphandlingsstödet kan utvecklas och anpassas till .. information och
verktyg för socialt ansvarsfull upphandling (CSR-kompassen) ... Offentlig upphandling som
strategiskt verktyg för en god affär. 2.
8 Ansvar. Inköp ansvarar för förvaltning och utveckling av inköpsprocessen, policy och
riktlinjer samt uppföljning och rapportering av landstingens inköp. I inköpsprocessen . bidra
till god ekonomisk hushållning. • främja ett . Oavsett värde regleras landstingens inköp genom
Lagen om Offentlig Upphandling. (LOU), Lagen.
30 apr 2013 . Organisation. 1. Det strategiska upphandlingsansvaret i Region Gotland ligger
inom ledningskontoret. . som bidrar till en god livsmiljö, en långsiktigt hållbar utveckling och
minskad negativ miljöpåverkan. . Region Gotland är medlem i nätverket Socialt
ansvarstagande i offentlig upphandling. Styrning och.
10 maj 2017 . Borlänge kommuns upphandling genomförs enligt lagen om offentlig
upphandling, LOU. . Gå till Upphandlingscenters webbplats. UpphandlingsCenter (UHC)
ansvarar för all upphandling i kommunerna med undantag av: . Dessa upphandlingar ansvarar
respektive kommun för själva. Alla upphandlingar.
14 nov 2017 . Våra teman, även 2018. ▫ Produktivitet. ▫ Innovation. ▫ Arbetsmiljö. ▫ Klimat
och miljö. ▫ Social hållbarhet. ▫ Kompetens- och resursförsörjning . Tydlig ansvarsfördelning.
▫ Introduktionspaket. ▫ God arbetsmiljö lönar sig .. upphandlingsstrategi. 1. Offentlig
upphandling som strategiskt verktyg för en god affär.
bestämmelser, däribland lagen om offentlig upphandling samt kommunens policy och . i syfte
att på lång sikt upprätthålla en god konkurrens och erhålla goda affärsvillkor i sina
upphandlingar. Det sker bland annat genom gemensamt agerande för annonsering, . Den som
ansvarar för en upphandling måste säkerställa.
Hållbar offentlig upphandling från retorik till praktik. En studie som slår hål på myter och
erbjuder effektiva lösningar. Version 1.1 - Oktober 2015. Layout: TCO Development ... rätta,
gör att många offentliga upphandlare lätt drar sig för att ställa höga krav på miljöhänsyn och
social håll- barhet. Särskilt kontroll av.
16 dec 2015 . Offentlig upphandling och offentliga affärer. AffärsConcept har ett brett
utbildningsprogram, anpassat för såväl nybörjare som för erfarna upphandlare. . är kreativa
och inspirerande. Vi hoppas att du tycker att våra utbildningar är intressanta och att vi ses
under året. Sonya Budak. Utbildningsansvarig.
offentlig sektor omfattar upphandlingar en summa som motsvarar runt en sjättedel av . sociala
hänsyn i upphandling, ger exempel på företag och organisationer .. socialt ansvar. ○
kärnområden och frågeställningar i samband med socialt ansvar. ○ integrering, genomförande

och främjande av socialt ansvarsfullt.
Offentlig upphandling som strategiskt verktyg för en god affär. 2. Effektiva offentliga inköp.
3. En mångfald av leverantörer och en väl fungerande konkurrens. 4. En rättsäker offentlig
upphandling. 5. En offentlig upphandling som främjar innovationer och alternativa lösningar.
6. En miljömässigt ansvarsfull offentlig.
upphandlingssammanhang skapas en konflikt mellan det ekonomiska och sociala där man är
osäker på upphandlingens . Nyckelord: Offentlig upphandling, social hänsyn, jämställdhet,
Västra Götalandsregionen, implementering, motstånd. .. En god affär–Socialt ansvar i offentlig
upphandling. Stockholm: Bokförlaget.
Kontakta ansvarig handläggare på den upphandlande myndigheten om något är otydligt eller
oklart i upphandlingsunderlaget. Om den upphandlande myndigheten har genomfört
upphandlingar inom samma område tidigare, kan det vara en god idé att begära ut det
vinnande anbudet för att få tips på hur man kan skriva.
14 Jun 2016 - 59 minVälkommen på frukostmöte om hur sociala hänsyn i upphandling bidrar
till .
Sedan 29 juni 2016 är Akademiska Hus att betrakta som en upphandlande myndighet och vår
inköpsfunktion arbetar utifrån Lagen om offentlig upphandling. Detta för att tillgodose . En
god etik ska genomsyra alla våra affärsrelationer, där våra kunder och kundernas kunder står i
centrum. Vi ställer krav på våra.
9 feb 2015 . Kan man få till en dialog, om än förutsättningslös, i god tid innan upphandlingen
annonseras så ökar möjligheterna till en bra upphandlingsprocess och affär för alla
inblandade. Jag tycker dock att en grundförutsättning för dialogen är att båda parter skaffat sig
grundläggande kunskaper om den offentliga.
21 maj 2014 . I samband med offentliga upphandlingar kan beställaren, exempelvis en
kommun, ställa krav på att den som vinner uppdraget ska komma med förslag på . Han menar
att man inte kan förvänta sig att företag ska ta socialt ansvar och ifrågasätter vissa typer av det
som kallas corporate social responsibility.
Falu kommuns upphandlingar genomförs i enlighet med Lagen om offentlig upphandling
LOU. Alla upphandlingar sker med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns och
genomförs affärsmässigt och utan att ovidkommande hänsyn tas. Kommunens upphandlingar
annonseras i e-avrops allmänt tillgängliga.
24 feb 2017 . Fick du inte affären. Det finns två anledningar att närmare undersöka skälen till
detta: både för att ta lärdom inför kommande upphandlingar och för att säkerställa att den .
Steg för steg till en god affär. Läs om processen inför, under och efter en upphandling enligt
Lagen om offentlig upphandling.
Offentlig upphandling -lagbokskommentaren Norstedts Juridik AB Lann Fredrik och Thorsell
Jerker, En god affär -socialt ansvar i offentlig upphandling, Avesta 2005, bokförlaget Atlas
Strömholm Stig, Allmän rättslära. Hentze Margareta Och Sylvén, Hans. 1987.
/www.skl.se/artikel.asp?A=47834&C=361&ArticleVersion=4,.
2010. Norge antog 2007 en treårig nationell handlingsplan för miljö- och socialt ansvar i
offentlig upphandling. Källor: Är det värt det?, skolmaterial om rättvis handel, Anna-Lena.
Lodenius, red, Fairtrade/Rena kläder, 2012. Socialt Ansvar – En god affär?, Mats Wingborg,
Utrikespolitiska Institutet, 2010. Läs mer: Hemsidor.
kostnadstänkande bidra till god ekonomisk hushållning. De konkurrens- förhållanden som
finns på marknaden ska utnyttjas. Upphandling ska genomföras med kompetens . Respektive
styrelse/nämnd ansvarar för upphandlingar av entreprenader . Sociala mål främjas vid
offentlig upphandling genom att använda avtals-.
Socialt ansvarsfull upphandling. En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling .

Socialt ansvarsfull offentlig upphandling (SRPP – socially responsible public procurement):
en definition . .. muntra den offentliga sektorn att främja god praxis när det gäller mångfald
och lika lön bland entreprenörerna. I februari.
2/8 Peter Nohrstedt, ansvarig upphandling, Miljöstyrningsrådet – I nya LOU har en ny
bestämmelse införts i 1 kapitlet 9 a § och i LUF 1 kapitlet 24 a §. Bestämmelsen är likadant
formulerad i båda lagarna och innebär att upphandlande myndigheter och enheter bör beakta
miljöhänsyn och sociala hänsyn vid offentlig.
24 mar 2017 . en förstudie gällande tillämpningen av lagen om offentlig upphandling (LOU).
Syftet med förstudien . O Enligt kommunens riktlinjer för upphandling ansvarar den centrala
upphandlings- enheten för att ... strategiskt för att bidra till social utveckling, miljö- och
klimatdriven affärsutveckling och etiskt hållbar.
Upphandlingspolicy. All upphandling ska ske enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)
och präglas av: Affärsmässighet - Konkurrens - Objektivitet . krav på kvalitet, miljö och social
hänsyn ska beaktas. Lidköpings kommun . Kommunen skall ta sitt ansvar för personalens
anställningsförhållanden hos everantören av.
8 sep 2017 . Regeringens mål är att öka användningen av miljökriterier, att använda inköp som
ett strategiskt verktyg för att nå miljömål och att ställa djurskyddskrav vid upphandling av
livsmedel och måltidstjänster. Sverige har lång erfarenhet av att ställa miljökrav vid
upphandling, men trots den höga självskattningen i.
14 aug 2013 . Det är därför hög tid för den svenska lagstiftaren att byta fokus på EU-nivå från
sociala hänsyn och miljöhänsyn som Sverige länge drivit till att börja driva regler som kan
möjliggöra en kommersiellt god affär för såväl den offentliga sektorn som för leverantörer till
offentlig sektor. Den svenska lagstiftaren.
Pris: 141 kr. häftad, 2005. Skickas inom 1‑4 vardagar. Köp boken En god affär : Social ansvar
i offentlig upphandling av Fredrik Lann, Jerker Thorsell (ISBN 9789173891721) hos
Adlibris.se. Fri frakt.
Att då uppmärksamma de företag som genom sina affärer tar ett socialt och miljömässigt
ansvar är för mig ett utmärkt sätt att inspirera andra företag och sprida ringar på . Drygt 600 av
dessa sker inom ramen för Lagen om offentlig upphandling. . Den 1/1 i år började en ny
lagstiftning om offentlig upphandling att gälla.
15 sep 2017 . Sveriges landsting och regioner har samarbetat kring socialt ansvarsfull
upphandling under flera år och har en gemensam så kallad uppförandekod. År 2008 inledde
Stockholms läns landsting, Region Skåne och Västragötalandsregionen ett arbete tillsammans
för att strategiskt hitta rätt arbetssätt och.
Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl
fungerande hälso- och sjukvård, tandvård och kollektivtrafik. Det är .. det nationella kansliet
på Region Norrbottens miljödag för att berätta om det nationella arbetet med att ställa och följa
upp sociala krav i offentlig upphandling.
god affär. 2 Effektiva offentliga inköp. 3 En mångfald av leverantörer och en väl funger ande
konkurrens. 4 En rättssäker offentlig upphandling. 5 En offentlig upphandling som främjar
innovationer och alternativa lösningar. 6 En miljömässigt ansvarsfull offentlig upphandling. 7
Offentlig upphandling som bidrar till ett socialt.
12 sep 2016 . Regeringens strategi för offentlig upphandling är genomarbetad och ambitiös,
men den har brister och riskerar att bli en pappersprodukt, skriver Maria Krantz. . 1 –
Offentlig upphandling som strategiskt verktyg för en god affär . 7 – Offentlig upphandling
som bidrar till ett socialt hållbart samhälle.
Mål. Målet med riktlinjerna för upphandling och inköp är att de ska vara ett stöd i det dagliga
arbe- tet och styra alla inköpsaktiviteter för att skapa en effektiv och samordnad anskaffnings-

process för att minska kommunens kostnader och bidra till att öka verksamhetsnyttan. All
anskaffning (köp, leasing, hyra eller hyrköp) till.
Utbildningsområde. Ansvarig avdelning. Fastställd. Senast reviderad. Giltig fr.o.m. 7.5.
Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande. 2014-08-15. 2013-11-12 . möjligheter och
begränsningar med att beakta miljö och sociala hänsyn i offentlig upphandling. Kursen ska
leda till att studenten utvecklar en god förmåga att.
10 jun 2005 . Ett skäl till det är lagen om offentlig upphandling, som följer EG-rättens
principer om fri rörlighet för varor och tjänster. . Jerker Thorsell, som nyligen tillsammans
med Fredrik Lann skrivit boken »En god affär – om sociala krav i upphandling«, tycker att
invändningarna inte är relevanta i vår globaliserade.
9 dec 2016 . Offentlig upphandling omsätter årligen enorma summor, men betraktas ändå inte
som en strategiskt viktig fråga av kommuner och myndigheter. . En orsak till den stora
tveksamheten när det gäller att ställa sociala krav tror han kan vara att det inte finns någon
minister som har detta som ansvarsområde.
1 feb 2005 . Pris: 129 kr. Häftad, 2005. Finns i lager. Köp En god affär : Social ansvar i
offentlig upphandling av Fredrik Lann, Jerker Thorsell på Bokus.com.
Kontraktsansvarig Key Account Manager för upphandling inom offentlig sektor. Selecta är ett
av . Selecta letar efter en Key Account Manager för offentlig sektor . Du har god förmåga att
uttrycka dig affärsmässigt i tal och skrift i dessa sammanhang och du har kompetens med
affärsekonomisk inriktning eller motsvarande.
20 sep 2017 . effektivt, göra goda affärer och främja en hållbar samhällsutveckling både lokalt
och globalt. Ge- . Att ta ett socialt ansvar i upphandlingen handlar om att kommunens
konsumtion ska bidra till människors . Offentlig upphandling inom Hässleholms kommun ska
användas för att främja en god miljö och.
upphandling. Borås Stad ska göra hållbara upphandlingar med ekonomiska, sociala och
miljömässiga hänsyn. Upphandling ska svara mot verksamhetens behov. . Affärsetik. Offentlig
förvaltning arbetar på medborgarnas uppdrag och ska vara saklig och opartisk. Tjänstemän
och förtroendevalda får inte misstänkas för.
Fredrik Lann - En god affär : Social ansvar i offentlig upphandling jetzt kaufen. ISBN:
9789173891721, Fremdsprachige Bücher - Fremdsprachige Bücher.
in god svensk matkvalitet i offentlig upp- handling; Vi får . offentlig upphandling (LOU) styr
hur dessa affärer skall göras, med . Offentlig sektor har ett folkhälsoansvar, ett miljöansvar
och ett näringslivs- ansvar. Samtidigt är nästan alla livsmedelsupphandlingar som görs stora,
de består av många olika delar och är väldigt.
En offentlig upphandling inom Stockholms läns landsting kan ibland inledas med att
potentiella leverantörer får möjlighet att lämna synpunkter på en . Stockholms läns landstings
upphandlingar ska bedrivas affärsmässigt och effektivt, så att varor och tjänster erhålls i rätt
tid, till fördelaktigt pris och till rätt kvalitet.
Upphandling. Kvalité, innovation, sociala krav. Thomaz Ohlsson. Sveriges kommuner och
landsting . Offentlig upphandling som strategiskt verktyg för en god affär. 2. Effektiva
offentliga inköp. 3. En mångfald av leverantörer och en väl . En miljömässigt ansvarsfull
offentlig upphandling. 7. Offentlig upphandling som bidrar.
Genom bättre möbelupphandlingar kan vi också skapa ett bättre offentligt rum till nytta för
hela samhället. FAKTA: De nya lagarna för offentlig upphandling utgår från tvingande EUregler som utvecklar den reglering som nu gäller för upphandling. Miljöhänsyn, sociala
hänsyn och arbetsrättsliga hänsyn ges ökat utrymme.
Aktuella upphandlingar annonseras via en databas där du som leverantör kan lämna anbud. .
Vid alla inköp som överstiger direktupphandlingsgränsen på 534 890 kr måste Örebro

kommun göra en offentlig upphandling. . Så här arbetar vi för att minska miljöpåverkan och
för ökad social hänsyn vid upphandlingar.
För att kunna hantera utmaningarna med att upphandla IT – varor eller tjänster, krävs god
förståelse för hela upphandlingsprocessen. Under denna kurs får du . Under kursen får du ta
del av exempel på välformulerade förfrågningsunderlag som har resulterat i goda affärer vid
upphandling av IT. Du lär dig även vad som.
En god affär är då offentliga medel används på ett effektivt sätt genom att tillvarata
konkurrensen på marknaden. En god affär bidrar till samhälleliga mål såsom hållbar
utveckling. När en kommun, eller kommunala bolag köper varor, tjänster eller
byggentreprenader måste Lagen om offentlig upphandling (förkortas LOU).
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur stora svenska byggföretag arbetar med socialt
ansvar i de lokala samhällen där de bygger. . mellan företag och kunder och övriga
intressenter behöver företaget en god kommunikation. Att ett företag .. med CSR och att ta
sociala hänsyn vid offentlig upphandling. (EU, 2016).
Målet med utbildningen är att deltagarna ska få en god uppfattning om LOU samt vilka sociala
hänsyn som får tas i offentlig upphandling och också hur sådana krav kan ställas. . Vi går här
igenom vad som gäller och hur dessa krav kan ställas. 16.00 Gruppövning kring ny fallstudie.
17.00 Kursen avslutas. Socialt ansvar.
Introduktion till offentlig upphandling med fokus på nyheterna i 2017 års nya
upphandlingslagar rörande den nya konkurrensprincipen och sociala hänsyn vid offentlig
upphandling . Här får du praktiska råd i att välja rätt utvärderingskriterium och att utforma
dem för att maximera chanserna till att få en god affär i hamn.
Med hållbart menar vi att hänsyn tas till sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter i de
företag som levererar produkter till oss. Detta ställer krav . God affärsetik. Tekniska verkens
kontakter med leverantörer ska kännetecknas av god affärsetik, likabehandling,
proportionalitet, transparens och ömsesidigt erkännande.
15 apr 2013 . 2010, bör upphandlande myndigheter beakta sociala hänsyn om upphandlingens
art motiverar detta. En offentlig . förutsättning för att offentlig upphandling ska leda till en god
ekonomisk affär är att konkurrensen på . kostnader att upphandla på ett socialt ansvarsfullt
vis. Offentlig upphandling sker.
23 nov 2017 . Inköp och upphandling av Flens kommun, oavsett storlek, ska resultera i en god
affär. Detta innebär . social hänsyn. Upphandling enligt Lagen om Offentlig Upphandling
(LOU). En upphandling av större värde, som överstiger aktuellt belopp för direktupphandling,
styrs . Företag har ansvar för att utveckla.
Kommunala bolag omfattas av Lagen om offentlig upphandling (LOU) och är upphand- lande
enheter. . I riktlinjerna framgår att ansvaret för upphandlingar ligger på respektive nämnd och
bolag samt att samordning ska . stora företag, ramavtal, avtalstrohet, direktupphandling,
miljökrav, sociala och etiska hän- syn samt.
Commons Erkännande-Inga Bearbetningar 4.0 Internationell Licens. CSR i offentlig
upphandling. Advokatfirman Kahn Pedersens skriftserie 2016:1 ... av de drygt 1 100
människor som dog, och av de 2500 som skadades i .. 8 Se kommissionens handledning
Socialt ansvarsfull upphandling – En handledning till soci-.
20 nov 2016 . omfattar krav på hållbarhet eller socialt ansvar. Skriften har tagits fram inom
ramen för en . i presenterade exempel. 45 Andra framgångsfaktorer för en god affär. 46
Referenser ... SOU 2013:12, Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling,
Slutbetänkande av Upphandlingsutredningen 2010.
Upphandling. 3.2 Upphandling Stockholms universitet lyder under lagen om offentlig
upphandling, LOU. . I föreskrifterna ingår hur ansvaret för upphandling ska fördelas. .

Samordnad upphandling ska, om det är möjligt, samordnas i syfte att uppnå bästa affärsvillkor
och för att minska de administrativa kostnaderna.
20 jan 2016 . hänsyn. • Regelverket Sverige och EU. • Hur kan sociala hänsyn användas? •
Några exempel. • Göteborgs stad modell kring upphandling med sociala hänsyn ..
Upphandlingsansvarig på ÖBO, Anneli Sundqvist, . Idéburet offentligt partnerskap – ett sätt
att anlita den sociala ekonomin, juridik och exempel.
ISBN: 9789173891721; Titel: En god affär : Social ansvar i offentlig upphandling; Författare:
Fredrik Lann - Jerker Thorsell; Förlag: Bokförlaget Atlas; Utgivningsdatum: 20050218;
Omfång: 120 sidor; Bandtyp: Häftad; Mått: 124 x 190 mm Ryggbredd 10 mm; Vikt: 152 g;
Språk: Svenska. En god affär : Social ansvar i offentlig.
upphandlingspolicyn i praktiken och göra affärsmässiga och ansvarsfulla inköp och
upphandlingar. Riktlinjerna, liksom policyn, gäller även för de kommunala bolagen.
Riktlinjerna . Kommunens upphandling regleras i första hand av lagen om offentlig
upphandling (LOU). LOU gäller . konkurrera om affären. Vid förnyad.
Den här boken är ett måste för alla som på något sätt arbetar med offentlig upphandling. Den
förklarar cirka 1 100 upphandlingsbegrepp, redogör för relevanta rätt.
Offentlig upphandling är för många relativt okänd mark och något som många väljer bort
därför att man tror att det är för komplicerat eller innebär för hård konku.
och alla som utför upphandlingar inom Nybro kommun ska ha god kännedom om
kommersiella villkor för upphandling, avseende gällande regelverk för offentlig upphandling
och förekommande avtalsrutiner. Målsättningen är att göra långsiktigt goda affärer.
Förhållningssätt. Konkurrens. Alla inköp och upphandlingar ska.
Det innebär att vi genom god investeringsplanering och operativ effektivitet ska utveckla en
affär som är långsiktigt lönsam, samtidigt som vi skapar värde för kunden . Därtill lyder delar
av vår verksamhet under lagen om offentlig upphandling (LOU). . Flygbranschen har
dessutom ett stort ansvar inom miljöområdet.
15 feb 2017 . Första passet startar med en internationell utblick där det handlar om att boosta
den internationella affären, främst utifrån ett EU-perspektiv i och för sig. . rättssäkerhet, att
främja innovation och alternativa lösningar, en miljömässigt ansvarsfull upphandling som
också bidrar till socialt hållbart samhälle.
SYFTE. Inköps- och upphandlingspolicy för Göteborgs stad definierar tydligt det ansvar som
åligger nämnder och styrelser inom området inköp och upphandlingar: att fastställa inköpsoch . Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) är det övergripande regelverket för
offentlig upphandling. Den innefattar även de.
Offentlig upphandling i Finland skiljer sig inte åt speciellt mycket från offentlig upphandling i
Sverige; samma regler gäller. . Däremot ligger ansvaret för sjukvården på de drygt 300
kommunerna i Finland. I Sverige . Cirka 30 procent av de anställda inom social omsorg i
Finland arbetar i privata företag eller organisationer.
Lagen om Offentlig. Upphandling, LOU, ska vara ett hjälpmedel i arbetet att skapa mesta och
bästa möjliga nytta för våra skattepengar. Bästa kvalitet till lägsta pris är det .. bedriva en
socialt ansvarfull upphandling är stort, konstaterar parla- mentet. .. målet för offentlig
upphandling ska vara Den goda affären, vilket innebär.
17 jul 2015 . Socialt ansvarsfull offentlig upphandling kan – som en del i den goda affären –
främja sysselsättningsmöjligheter, social integration och anständiga arbetsvillkor. En olycklig
politisering av frågan riskerar att sätta käppar i hjulet för en god och nödvändig
samhällsutveckling, skriver upphandlingsjurister vid.
Sveaskog arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling och tar ekonomiskt, miljömässigt och
socialt ansvar. Vi ska agera med god etik och vara ett föredöme inom hållbara inköp, vilket

innefattar miljö, affärsetik, anti-korruption, jämställdhet, mångfald, arbetsvillkor och
mänskliga rättigheter. Sveaskog har upprättat CSR-krav.
ansvar för, besluten om att bedriva offentlig innovationsupphandling, innovations- vänlig
upphandling och förkommersiell .. möjligheten att låta kvalitet, miljö, sociala hänsyn och
innovation vara viktiga aspekter vid tilldelning av offentliga .. förutsättningarna för att göra en
god affär. En annan fördel är att när leveran-.
Övrig litteratur. Forsberg, Niclas, Offentlig upphandling i praktiken (3. uppl.), Norstedts
juridik, Stockholm 2004. Lann, Fredrik & Thorsell, Jerker, En god affär: socialt ansvar i
offentlig upphandling Atlas, Stockholm 2005. Nilsson, Jan-Eric, Bergman, Mats & Pyddyke,
Roger, Den svåra beställarrollen: om konkurrensutsättning.
Ansökningsavgifter och processkostnader minskar inte ”okynnesöverprövningar” ·
Regeringens särskilde utredare ska bland annat överväga om ansökningsavgifter och
processkostnadsansvar kan minska antalet överprövningsmål. Det kan de säkert, men troligen
inte på det sätt som regeringen tänker sig, menar Mikael.
18 nov 2015 . Är du en upphandlande myndighet är det till exempel lag på att du måste göra
det i de flesta fall, men är du en vanlig människa som bara vill upphandla din partner finns det
också många bra skäl: Upphandlingsförfarandet ger dig förhoppningsvis verktyg för att göra
en så god affär som möjligt och.
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