
Upphandling

En kort genomgång - från behov till avtal



Innehåll

• Bakgrund
• Upphandling
• Avtal
• Överprövning/skadestånd



LOU/LUF/LUK

• LOU/LUF/LUK – EU-direktiv 
• Gäller för alla inköp oavsett om man köper, hyr 

eller leasar. Omfattar varor, tjänster, 
byggentreprenader och driftentreprenader

• Syftet är att upphandlande myndigheter på 
bästa sätt ska använda de offentliga medlen, 
genom att uppsöka och dra nytta av 
konkurrensen på aktuell marknad..



Fem grundprinciper

1. Principen om icke-diskriminering
2. Principen om likabehandling
3. Principen om ömsesidigt erkännande
4. Proportionalitetsprincipen
5. Principen om transparens

Att söka konkurrens är självklart.



Vem gör vad?

• Uppdragstagare – verksamhetsansvarig
– Sakteknisk kompetens
– Allmän kommersiell kompetens

• Upphandlare
– Avtal och upphandlingsjuridisk kompetens

Men framför allt handlar det om samarbete!



Formaliserade samarbeten

• NoBo = Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad 
och Tanum har ett tätt samarbete. Styrgrupp är 
ekonomicheferna

• VästUpp = NoBo kommunerna, Trollhättan, 
Uddevalla och Vänersborg. Styrgrupp 
upphandlingschefer och representant NoBo

• Många ramavtal hanteras inom ramen för NoBo 
och VästUpp men också genom SKL Kommentus 
inköpscentral och Kammarkollegiet (IT-relaterat)



Planering
• Behovsanalys
• Marknadsanalys
• Förfrågningsunderlag

Upphandlingsprocessen
• Annons
• Frågor och svar
• Öppna anbud
• Utvärdera
• Beslut om tilldelning
• Avtal

Avtalsuppföljning
• Leveranskontroll
• Prisjusteringar

LOU, Avtalslagen, Köplagen, Förvaltningsrätt, policy och domstolspraxis



Marknadsanalys

• Hur ser marknaden ut?
• Vad finns på marknaden?
• Är det sannolikt att bara en liten del av de 

potentiella anbudsgivarna uppfyller kriteriet? 
Eller gör alla det?
– Obligatoriska krav (om alla uppfyller)
– Tilldelningskriterier (om några uppfyller)



Förfrågningsunderlag

• Fullständigt och tydligt
• Innehålla alla krav på det som upphandlas

– Det som inte står i förfrågningsunderlaget kan heller inte 
finnas med i avtalet

• De krav som ställs ska vara relevanta för 
varan/tjänsten som upphandlas



Ramavtal

• Teckna ramavtal med en eller flera
• Maximal avtalstid är 4 år, inklusive optioner
• I upphandlingen måste det framgå vilket 

maximalt värde man kan avropa totalt på 
ramavtalet.



Annons

• Alla upphandlingar ska annonseras ut 
genom en allmän tillgänglig databas
– https://www.opic.com/org/upphandlingsportal_norra_

bohuslan/

• Målet med annonsen är att skapa intresse 
för att lämna anbud och öka 
konkurrensen

https://www.opic.com/org/upphandlingsportal_norra_bohuslan/


Frågor och svar

• Under annonseringstiden kan leverantörer ställa 
frågor på förfrågningsunderlaget
– Svar på eventuella frågor måste lämnas 6 dagar innan

sista anbudsdag
– Har förfrågningsunderlaget brister kan det förtydligas 

genom svar, under annonseringstiden, men det är 
under förutsättning att inga väsentliga förändringar 
sker!



Anbudsutvärdering

• Det är bara anbud som kommit in i rätt tid som 
kan prövas. Ska stå i förfrågningsunderlaget.

• Anbudsprövningen sker i flera steg:
1. Uteslutning
2. Kvalificering av anbudsgivare
3. Utvärderingskriterier



Uteslutning

• Uteslutningsgrunder i LOU/LUF, exempel
– Ekonomisk brottslighet, människohandel
– Bestickning eller korruption
– Obetalda skatter och sociala avgifter
– Åsidosättande av miljö, sociala eller arbetsrättsliga 

skyldigheter
– Allvarliga eller ihållande brister i fullgörandet 
– Otillåten påverkan av kommunens beslutsprocess



Kvalificering

Sker enligt det som står i förfrågningsunderlaget

• Leverantörens ekonomiska ställning
• Leverantörens tekniska och yrkesmässiga 

kapacitet 

Vilka krav som kan ställas regleras i lagstiftningen



Utvärderingskriterier

• Det finns bara ”Det mest ekonomiskt 
fördelaktiga” som grundar sig på 

– Bästa förhållandet mellan pris och kvalité
– Kostnad (livscykelkostnad…)
– Pris



Beslut om antagande

• Utifrån sammanställd utvärderingsrapport tas 
sedan beslut, enligt delegationsordning, om 
antagande av leverantör/anbud

• Beslutet kan överprövas under avtalsspärren som 
måste vara minst tio dagar efter att beslutet 
skickades ut.



Avtal

• Avtal ska hållas! Enligt svensk rättspraxis

• Alltid skriftligt i två exemplar, med båda parters 
underskrift 

• Ändringar som är otillåtna: 
– inför nya villkor
– innebär att avtalets ekonomiska jämvikt ändras till 

förmån för den leverantör som har tilldelats avtalet
– medför att avtalets omfattning utvidgas betydligt eller
– innebär ett byte av leverantör.



Överprövning

• Överprövning kan ske vid följande tillfällen
– När förfrågningsunderlaget är annonserat

– Underrättelse om beslut om antagande av anbud, 
under avtalsspärren men inte efter avtal tecknas

– Avbrytande av upphandling, tio dagar efter beslut 
meddelats



Ogiltigt avtal

• Ett tecknat avtal/kontrakt kan förklaras ogiltigt 
av domstol

• Om avtalet ogiltigförklaras måste 
konkurrensverket ta ut en upphandlings-
skadeavgift

• Den avtalspart som man tecknat ett ogiltigt 
avtal kan också begära skadestånd.
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