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UPPHANDLINGSPOLICY 
ANTAGEN AV DIREKTIONEN 2016-04-01, § 7 

Lagstiftning och grundläggande principer 

• Upphandling ska ske med utgångspunkt från gällande lagstiftning.  

• De grundläggande principerna i LOU (Lagen om Offentlig Upphandling) ska alltid följas. 

Dessa principer är icke-diskriminering, likabehandling, ömsesidigt erkännande, 

proportionalitet och öppenhet. 

 

Konkurrensutsättning, totalkostnad och rätt varor/tjänster 
• Vid upphandling ska alla de konkurrensmöjligheter som finns nyttjas. Såväl stora, medelstora 

och små företag ska ges möjlighet att delta. 

• Vid upphandling ska samtliga de kostnader som är förenade med köpet av varan/tjänsten, den 

s.k. totalkostnaden, beaktas. 

• Upphandling ska genomföras så att kommunalförbundets verksamheter får varor och tjänster 

med rätt funktion och kvalitet till lägsta möjliga pris. 

Beställande verksamhets ansvar 

• Upphandling över beloppsgräns för direktupphandling ska utföras av central 

upphandlingsresurs i samråd med beställande verksamhet.  

• Beställande verksamhet är ansvariga för utformning av kravspecifikationer och beslut om vald 

leverantör. 

• Kommunalförbundets verksamheter är skyldiga att känna till och nyttja de ramavtal som finns 

tecknade. 

• Vid upphandlingar ska företrädare för kommunalförbundets verksamheter uppträda på ett 

affärsetiskt korrekt sätt. 

Samordning och övriga policyer och riktlinjer 

• Kommunalförbundet kan genomföra upphandlingar tillsammans med en eller flera 

medlemskommuner om sådan är fördelaktig. Samordning med andra offentliga huvudmän kan 

också ske om det ger ekonomiska, eller andra, fördelar. 

• Upphandling ska ske enligt kommunalförbundets övriga beslutade policyer och riktlinjer. 

 

Ansvarsfördelning 

Arbetsutskottet ansvarar för att: 

• Antagen upphandlingspolicy revideras vid behov. 

• Enhetliga riktlinjer upprättas utifrån antagen upphandlingspolicy. 

• Övriga policyer/riktlinjer som antas inte strider mot antagen upphandlingspolicy. 

Förbundschefen ansvarar för att det:  

• Upprättas rutiner som säkerställer att upphandlingspolicyn och tillhörande riktlinjer följs. 
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RIKTLINJER TILL UPPHANDLINGSPOLICY 
ANTAGEN AV ARBETSUTSKOTTET 2016-02-02, § 9 

REVIDERAD AV DIREKTIONEN 2017-12-01, § 57 

Bakgrund 

Höglandsförbundet är en aktör med verksamheter inom flera områden. Upphandlingar som förbundet 

genomför påverkar medlemskommunerna, dess personal, dess invånare samt dess besökare. 

Upphandlingar inverkar även på marknadens utveckling och på förbundets leverantörer. 

Syfte 

Syftet med förbundets upphandlingspolicy samt dessa riktlinjer är att: 

• Säkerställa att förbundets verksamheter vid alla tidpunkter har en optimal försörjning som 

motsvarar behov, mål och krav. 

 

• Ge ett gemensamt förhållningssätt i upphandlingsfrågor och säkerställer att varor, tjänster och 

byggentreprenader införskaffas på ett korrekt sätt och med rätt kvalitet till rimlig kostnad och 

inom ramen för gällande lagstiftning. 

Omfattning och samverkan 

Upphandlingspolicyn gäller för all den verksamhet som förbundet bedriver vid upphandling av varor, 

tjänster och byggentreprenader. 

Alla upphandlingar ska planeras i god tid och ske i nära samverkan mellan förbundets centrala 

upphandlingsresurs och beställande verksamhet. 

Lagstiftning 

Vid köp av varor, tjänster och byggentreprenader måste förbundet följa Lagen (SFS 2016:1145) om 

offentlig upphandling (LOU). Regelverket för offentlig upphandling bygger på EU-direktiv som syftar 

till att skapa en inre marknad inom EU. I begreppet upphandling innefattas köp, leasing, hyra eller 

hyrköp av varor, tjänster och byggentreprenader. 

LOU bygger på nedanstående fem grundprinciper: 

• Icke-diskriminering, innebär att det är förbjudet att direkt eller indirekt diskriminera en 

leverantör på grund av omständigheter som exempelvis nationalitet. Förbundet kan därmed 

inte ställa krav som enbart svenska företag kan känna till eller utföra. 

 

• Likabehandling, innebär att alla leverantörer ska ges samma förutsättningar. Alla 

leverantörer måste till exempel få tillgång till samma information samtidigt så att inte någon 

leverantör gynnas framför en annan leverantör. 
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• Ömsesidigt erkännande, innebär att intyg och certifikat som har utfärdats av en medlems 

behöriga myndigheter ska vara giltiga också i övriga EU/EES-länder. 

 

• Proportionalitet, innebär att kraven på leverantören och på varan eller tjänsten måste ha ett 

naturligt samband med, och stå i rimlig proportion till, det som upphandlas. 

 

• Öppenhet, innebär att förbundet ska vara öppna och lämna information om upphandlingen 

och det praktiska tillvägagångssättet. Förfrågningsunderlag ska vara klart och tydligt 

formulerat och innehålla samtliga krav som ställs. 

Undantag 

Det finns undantag från lagens tillämpningsområde (3 kap. LOU). Sådana undantag är, bland annat, 

förvärv av fastigheter och köp av vissa juridiska tjänster.  

Kringlagstiftning 

Kringlagstiftning för upphandling: 

• Lag om avtal […], avtalslagen (SFS 1915:218) 

• Köplag (SFS 1990:931) 

• Offentlighets- och sekretesslag (SFS 2009:400) 

• Förvaltningslag (SFS 1986:223) 

• Förvaltningsprocesslag (SFS 1971:291) 

• Kommunallag (SFS 1991:900) 

• Konkurrenslag (SFS 2008:579) 

Tröskelvärden och upphandlingsförfaranden 

Det finns olika upphandlingsförfarande och vilket som väljs beror främst på avtalets värde men även 

på hur behovet kan tillgodoses med bästa affärsmässiga resultat. I LOU finns tröskelvärden som styr 

om en upphandling ska ske enligt de direktivstyrda eller de nationella reglerna. 

Vid beräkning om värdet på en upphandling/ett avtal överstiger tröskelvärdet eller ej ska beräkning 

ske enligt 5 kap. 11 § LOU. 

Vid beräkning om värdet på en upphandling/ett avtal understiger gränsen för direktupphandling ska 

beräkning ske enligt 19 kap. 8 § LOU. Där framgår det att upphandlingen ska uppskattas till det totala 

belopp, under hela avtalets löptid, som ska betalas i upphandlingen samt att den upphandlande 

myndigheten även ska beakta direktupphandlingar av samma slag gjorda under räkenskapsåret. Vidare 

ska beräkning av värde ske genom att eventuella optioner och förlängningsklausuler räknas in som om 

de kommer utnyttjas. Upphandlingen får inte delas upp i syfte att kringgå en eller flera regler och 

moms/mervärdeskatt ska inte medräknas. 

Upphandlingsförfarande kan väljas enligt tabellen nedan. Tabellen avser s.k. ”övriga upphandlande 

myndigheter” (vilket förbundet räknas som) och visar inte vad som gäller för byggentreprenader utan 

enbart vad som gäller för varor och tjänster. 

 

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1915218-om-avtal-och-an_sfs-1915-218/
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Koplag-1990931_sfs-1990-931/?bet=1990:931
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Offentlighets--och-sekretessla_sfs-2009-400/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-1986-223/
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-1971-291/
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Kommunallag-1991900_sfs-1991-900/
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Konkurrenslag-2008579_sfs-2008-579/
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Tröskelvärde 

EURO 

Värde SEK Upphandlings-

form 

Genomförs av 

28% av 

tröskelvärde 

Upp till 534 890 1* Se nedanstående avsnitt om 

”direktupphandling” 

209 000 Upp till 1 910 323 2* Central upphandlingsresurs i samråd med 

berörd verksamhet 

209 000 Över 1 910 323 3* Central upphandlingsresurs i samråd med 

berörd verksamhet 

1* Direktupphandling 

2* Förenklat förfarande, urvalsförfarande m.fl. 

3* Öppet förfarande, selektivt förfarande, förhandlat förfarande m.fl. 

Direktupphandling 

Enligt gällande lagstiftning ska upphandlande myndigheter besluta om riktlinjer för användning av 

direktupphandling samt dokumentera genomförda direktupphandlingar. Beloppsgränsen för 

direktupphandling är 534 890 SEK enligt tabellen ovan. 

Direktupphandling kan genomföras utan krav på anbud i viss form men ska alltid ske med hänsyn till 

de fem grundprinciperna i LOU. Prisförfrågan ska alltid bekräftas skriftligen av anbudslämnaren, till 

exempel via e-post. Direktupphandling får inte ske i de fall som förbundet redan genomfört 

upphandling och tecknat bindande ramavtal (se avsnitt ”ramavtal” nedan) för aktuell vara/tjänst. 

Beroende på värdet av det som införskaffas genomförs direktupphandling enligt nedanstående: 

Värde 

SEK 

Genomförs av Genomförande Annonsering Dokumentation*** 

0- 

24 999 

Enligt 

delegationsordning** 

Enstaka inköp kan göras 

utan prisförfrågan. 

Inget krav Inget krav 

25 000- 

99 999 

Enligt 

delegationsordning** 

Minst tre (3) företag bör  

tillfrågas. 

Inget krav Ja 

100 000-

534 890 

 

Enligt 

delegationsordning** 

samt central 

upphandlingsresurs 

Samråd ska ske med 

central 

upphandlingsresurs 

innan 

direktupphandlingen 

påbörjas.  

Allmänt 

tillgänglig 

databas*  

Ja 

* Om inte särskilda skäl för att enbart vända sig till utvalda leverantörer finns. 

** Personal som, enligt förbundets delegationsordning, har rätt att genomföra direktupphandling. 

*** Samtliga direktupphandlingar med värde över 25 000 kronor exklusive moms ska dokumenteras enligt 

gällande rutinbeskrivning. Mer information om detta återfinns på förbundets intranät.  
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Den centrala upphandlingsresursen får i och med dokumentationen ett uppföljningsansvar över vilka 

områden som direktupphandlas. Genom denna uppföljning ska den centrala upphandlingsresursen 

verka för att ytterligare ramavtal upprättas. 

Om bedömningen görs att man kan få bättre villkor genom en formell upphandling kan förenklad 

upphandling eller urvalsupphandling genomföras. 

Sanktioner vid otillåten direktupphandling 

Med begreppet ”otillåten direktupphandling” menas att en upphandling genomförs i strid med LOU. 

En direktupphandling är exempelvis otillåten om beloppsgränsen för direktupphandling överskrids. 

Genomförs en otillåten direktupphandling riskerar förbundet bli skyldig att betala skadestånd och 

sanktionsavgift (upphandlingsskadeavgift). 

Övriga upphandlingsförfaranden 

Upphandlingar med ett beräknat värde som överstiger 28 procent av tröskelvärdet (motsvarande 534 

890 SEK) ska utföras av central upphandlingsresurs i samråd med berörd verksamhet. Beslut och avtal 

undertecknas av behörig person enligt delegationsordning. 

Miljöanpassad upphandling 

Miljökraven i upphandlingar ska vara konsekventa, konkurrensfrämjande och affärsmässigt drivande. I 

en upphandling av en vara, en tjänst eller en byggentreprenad ska Upphandlingsmyndighetens 

(www.upphandlingsmyndigheten.se) upphandlingskriterier för basnivå användas, om så finns. Den 

avancerade kravnivån och spjutspetsnivån ska övervägas. Beroende på vad som ska upphandlas, bör 

också ytterligare relevanta miljökrav ställas. 

Näringslivet bör under kontraktstiden drivas till en ökad miljöanpassning vilket kan åstadkommas med 

till exempel tidsbestämda utförandevillkor. Vid avtalsstart kan kravnivån vara lägre för att under 

kontraktstiden stegvis öka. Om miljökraven är kostnadsdrivande bör något längre avtalstider 

övervägas. Ställda miljökrav ska kunna följas upp. 

Arbetsrättsliga villkor samt etiska och sociala krav 

I 17 kap. 2-5 §§ LOU finns regler avseende särskilda arbetsrättsliga villkor för upphandlingar över 

tröskelvärdet. I 2 § föreskrivs bland annat att en upphandlande myndighet ska, om det är behövligt, 

kräva att leverantören ska fullgöra kontraktet enligt angivna villkor om lön, semester och arbetstid 

som arbetstagarna som ska utföra arbetet enligt kontraktet minst ska tillförsäkras. Hur villkor avseende 

nivåerna för detta får utformas finns angivet i 3 §. I 4 § finns bestämmelser för hur arbetsrättsliga 

villkor ska ställas när arbetet inte utförs enligt svensk arbetsrätt och i 5 § anges hur leverantören 

uppfyller de arbetsrättsliga villkoren. 

Gällande upphandlingar under tröskelvärdet är det möjligt att ställa liknande krav men det finns, enligt 

lagstiftningen, ingen skyldighet till det. 

Förbundet är även anslutet till Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) ”Hållbarhetskollen”. 

Hållbarhetskollen innebär att SKL gör uppföljning på sociala och etiska krav samt hållbarhetskrav hos 

vissa utvalda leverantörer. Som deltagande myndighet kan man lämna förslag på vilka leverantörer 

http://www.upphandlingsmyndigheten.se/
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som SKL ska göra dessa uppföljningar hos. Uppföljningarna genererar i revisionsrapporter som alla 

deltagande organisationer får tillgång till. Alla som medverkat i systemet får också ett årligt certifikat 

som visar att man bedriver uppföljning av sociala och etiska krav samt hållbarhetskrav. 

MBL 38-40 §§ 

Inför en upphandling är det viktigt att beakta de särskilda regler som finns i 38-40 §§ 

Medbestämmandelagen (MBL). Enligt dessa regler ska en arbetsgivare, innan han beslutar att låta 

någon utföra ett visst arbete för hans räkning utan att denne är anställd hos honom, på eget initiativ 

förhandla med kollektivavtalsbärande fackliga organisationer. Denna förhandlingsskyldighet inträffar 

först inför själva beslutet om att teckna avtal med viss entreprenör. 

Policyer 

Vid alla upphandlingar, oavsett kontraktsvärde, ska förbundets samtliga beslutande policyer och 

riktlinjer följas. Policyer/riktlinjer som är aktuella vid upphandling kan till exempel vara: 

• Finanspolicy 

• IT-säkerhetspolicy 

• Riktlinje för hantering av bisyssla 

• Riktlinje för mutor och bestickning 

• Regler för sekretess och informationssäkerhet 

Samordnad upphandling 

Upphandlingar inom förbundet ska samordnas. Samordning kan även ske med andra upphandlande 

myndigheter och inköpscentraler där så är möjligt. Förbundets verksamheter har ett ansvar för att 

medverka vid upphandlingar både inom den egna kommunen och i samverkan med andra kommuner. 

Konkurrens 

Upphandlingar ska göras med nyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns i syfte att långsiktigt 

få fler aktörer att kunna verka på marknaden. Förfrågningsunderlag bör utformas så att det är möjligt 

för såväl stora, medelstora och små företag att lämna anbud. 

En upphandling får inte utformas i syfte att undanta den från lagens tillämpningsområde och får inte 

heller utformas i syfte att begränsa konkurrensen så att vissa leverantörer gynnas eller missgynnas på 

ett otillbörligt sätt (4 kap. 2 § LOU). 

Ramavtal och avtalsdatabas 

Ett ramavtal innebär att förbundet har genomfört upphandling och därefter tecknat avtal med 

leverantör/-er om successiva avrop/beställningar under avtalsperioden med reglerade villkor (priser, 

kvalité etc.). Ramavtal innebär att den som är inköpsberättigad enligt delegationsordningen kan 

avropa/beställa direkt från leverantören. Förbundets verksamheter är skyldiga att informera sig om 

vilka ramavtal som finns och att beställa från dessa.  

Samtliga avtal som förbundet tecknat finns tillgängliga i en avtalsdatabas på förbundets intranät. 
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Ansvarsfördelning 

Förbundschefen, verksamhetscheferna och enhetscheferna ansvarar för att: 

• Berörda medarbetare är informerade om upphandlingspolicyn och tillhörande riktlinjer. 

• Det finns ändamålsenliga och säkra rutiner vid upphandlingar som följer antagen 

delegationsrätt och attesträtt. 

Upphandlingschefen ansvarar för att: 

• Uppföljning av gjorda direktupphandlingar görs löpande. 

• Samtliga gällande avtal finns tillgängliga i avtalsdatabasen. 

• Kontinuerlig information och utbildning inom förbundet vid behov. 


