
 
 
 

 

 
   

Djurskyddet Sverige 
Hammarby Fabriksväg 25 

120 30 Stockholm 
 

08-673 35 11 
info@djurskyddet.se 
www.djurskyddet.se 

 
  

 

 
 

    Org.nr. 802000-6832 
     Plusgiro 90 01 06-6 

Bankgiro 900-1066 
 

 

Stockholm 21 januari 2022 

Remissvar angående Finansdepartementets promemoria om att beakta 
vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling  

Djurskyddet Sverige ser mycket positivt på införandet av djuromsorg som en parameter som ska 
beaktas vid upphandling. Det är viktigt att kraven på måltidstjänster och livsmedel motsvarar 
samhällets förväntningar.  
 
Djuromsorg och klimatpåverkan är sammanlänkat. Friska djur som får utlopp för sina naturliga 
beteendebehov är en mindre belastning på miljön. Friska djur har även en bättre foderomvandling 
och är på grund av det en mindre belastning på miljön. Genom att hålla betande djur påverkas den 
biologiska mångfalden positivt. En mer extensiv hållning av djur ger också färre utsläpp av 
växthusgaser och det innebär färre risker för övergödning av sjöar och vattendrag. Det är välkänt 
att djur som har en försämrad välfärd, hålls trångt och sköts på ett dåligt sätt ökar risken för 
smittspridning. En förhöjd stressnivå hos en individ innebär även en påverkan på immunförsvaret 
och därmed också en ökad risk att utveckla sjukdom, inklusive zoonoser. Mot bakgrund av detta 
anser vi att det är rätt att införa djuromsorg som en parameter som ska beaktas vid upphandling. 
 

Annan upphandling än vid måltidstjänster och livsmedel där djurskyddet bör beaktas 

Djurskyddet Sverige har lokalföreningar knutna till organisationen. Flera av dessa föreningar driver 
ideella djurhem, där hemlösa djur tas omhand i syfte att få nya hem. De pengar föreningarna får in, 
går vidare till att bekosta de utgifter som de hemlösa djuren ger. Vid Länsstyrelsernas upphandling 
av djurhem och transportörer för djur som omhändertagits enligt djurskyddslagen har dessa 
djurhem i de flesta fall diskriminerats från upphandlingarna med hänvisning till att de inte är 
registrerade för F-Skattsedel, trots att detta inte är ett uttalat krav enligt Lagen om offentlig 
upphandling och föreningarna inte drivs i vinstsyfte.   
 
Djurskyddet Sveriges lokalföreningar driver ett arbete med ett stort samhällsintresse genom att 
arbeta för att ta hand om de 100 000 hemlösa katter som finns i Sverige samt även hundar och 
smådjur. De djur som omhändertas av djurhemmen ges vård och lokalföreningarna gör även ett 
förebyggande arbete genom kastrations- och id-märkningskampanjer samt information till 
allmänheten om djuromsorg. Mot bakgrund av detta anser vi att de ideella föreningarna ska beaktas 
i upphandlingsprocessen hos Länsstyrelserna. På så sätt kan myndigheten säkerställa att kontrakten 
uppfyller grundläggande krav på lämplighet gällande djuromsorg då föreningarna har som främsta 
syfte att djur ska behandlas väl. Promemorian säger att en upphandlande myndighet har stor 
möjlighet att beakta samhällsintressen vid upphandling. Vi anser att de avdelningar eller enheter 
som utför offentlig kontroll av djurskyddslagstiftningen ska prioritera just frågor gällande 
djuromsorg i upphandlingen. Detta för att möta allmänhetens förväntningar på myndighetens 
arbete samt att det har stor relevans för upphandlingens syfte. De mätbara mål vilka ska 
dokumenteras av den upphandlande myndigheten kan vara omplaceringsstatistik av omhändertagna 
djur hos anbudsgivarna och även syftet med verksamheten.  
 
Enligt vår uppfattning, vilken vi fått stöd för i kontakt med både Upphandlingsmyndigheten och 
Skatteverket, ger nuvarande lagstiftning möjlighet även för ideella organisationer utan F-skattsedel 
att delta i anbudsprocesser gällande offentlig upphandling. Men då länsstyrelserna gjort en annan 
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tolkning och hävdar att det innebär för stor administrativ hantering från deras håll önskar vi att 
departementet ser över denna fråga i samband med att lagstiftningen uppdateras.  
 
 
För Djurskyddet Sverige, 
 
Åsa Hagelstedt,   Anna Lundvall, 
Generalsekreterare  Sakkunnig 


