
UPPHANDLING OCH INKÖP 
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Vi hanterar skattemedel… 

 

För att göra bra affärer. . .  

 

Stödja/underlätta/uppmuntra handel över gränser… 

 

Tillvarata konkurrensen… 

 

De förmånliga villkoren vinner…. 

Varför regelverk för 

inköp/upphandling? 
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Vad är upphandling? 
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•Köp, leasing, hyra eller hyrköp av  

– Varor 

– Tjänster 

– Byggentreprenadtjänster 

 

• ALLA  köp från 1 kr och uppåt 
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Offentlig upphandling 
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• Värdet av den offentliga upphandlingen uppskattas till 

ca 640 miljarder kronor per år.  

 

• Halmstad 1,5 miljarder 

 

• Hylte 380 miljoner 

 

• De offentliga inköpen regleras genom 

upphandlingslagstiftningen som bygger på 

gemensamma EU-regler. 
 



Vilka regler gäller? 
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 EU:s grundläggande principer 

EU:s direktiv om upphandling 

Nationell lagstiftning 

  

LOU – lag om offentlig upphandling 

LUF – lag om upphandling inom 

försörjningssektorn 

LUK – lagen om koncessioner 

LOV – lagen om valfrihetssystem 

Hylte kommuns 

riktlinjer 

Konkurrensverket - tillsyn 
Upphandlingsmyndigheten - stöd 



EU:s mål/ambition 
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En gemensam marknad med fri rörlighet för varor, 

tjänster, personer och kapital 
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LOU:s huvudregel 
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• 1 kap 9§ 

 ”Upphandlande myndigheter skall behandla 
leverantörer på ett likvärdigt och icke-
diskriminerande sätt samt genomföra 
upphandlingar på ett öppet sätt. Vid upphandlingar 
skall vidare principerna om ömsesidigt erkännande 
och proportionalitet iakttas.” 

 



Grundläggande principer 
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•Ickediskriminering  

 

•Likabehandling 

 

•Proportionalitet 

 

•Transparens 

 

•Ömsesidigt erkännande 



Nationella upphandlingsstrategin 
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Strategiskt inköp 
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• Nå den goda affären 

• Nå uppsatta mål 

• Använda resurser effektivt 
 



Hållbarhet 
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•Miljöhänsyn 

•Social hänsyn 

•Nå de nationella miljömålen 



Olika typer av upphandling LOU 
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• Upphandling 

– Avtal, tex HR system, gräsklippare 

– Ramavtal, kontorsmaterial 

– Över 534 890 kr/år 

• Direktupphandling 

– Under 534 890 kr/år 

– Synnerliga skäl 
 



Upphandlingsprocessen 
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        Uppföljning 

Förstudie 
Förfrågnings- 

  underlag 
    Annons 

                                Den gemensamma affären     Avtal 

        Anbuds- 

  utvärdering 
      Beslut 

       Utvärdering 



Anbudsutvärdering 
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De tidigare utvärderingsgrunderna: 

• Lägst anbudspris 

• Ekonomiskt mest fördelaktiga 

 

Har ersatts i den nya lagen med: 

1. Bästa förhållandet mellan pris och kvalitet, 

2. kostnad eller 

3. pris. 



Jämförelsetalsmodellen 
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Uppföljning 
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• Avtalstrohet 

 

• Leverantörsuppföljning 

– Krav på leverantören 

– Krav på tjänsten 

– Utvärderingskriterier 

– Övriga kontraktsvillkor 

 

• Utvärdera avtalsperioden 
 



Varför köpa på avtalen 

när det är billigare på IKEA?  
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•gen 
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Vad händer om jag inte följer 

lagen? 
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• Under upphandlingsprocessen 
– Rättelse 

– Ny upphandling 

– Skadestånd 

 

• Efter upphandlingsprocessen, under 
avtalsperioden 
– Skadestånd 

– Marknadsskadeavgift, upp till 10% av avtalets värde 

 



Mutbrott 
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•Definition: När arbetstagare tar emot eller begär muta 
eller annan otillbörlig belöning för sin tjänsteutövning. 

 

•Muta kan bestå av: gåvor, rabatter, gästfrihet, t ex 
måltider och studieresor, lån och borgens-förbindelser, 
förordnande i testamente och andra förmåner 

 

Det är straffbart med mutor före, under och efter en anställning! 
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Det är ingen rättighet att få 

handla men en skyldighet 

att göra rätt när man 

handlar! 

•gen 


