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1. Inledning 

I denna policy har styrelsen angivit övergripande riktlinjer för bolagets upphandlingar. 
Policyn gäller all upphandling och alla inköp av varor och tjänster samt byggentreprenader i 
bolaget. 

2. Mål 

Bolaget har som mål i sin upphandling att tillgodose bolagets behov av varor och tjänster med 
rätt funktion och kvalitet till lägsta möjliga totalkostnad omfattande hela livslängden och med 
minsta möjliga miljöpåverkan och med beaktande av etiska och sociala hänsyn. 

3. Konkurrenskraftig upphandling 

All upphandling ska genomföras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns och 
även i övrigt genomföras affärsmässigt. Anbudsgivare, anbudssökande och anbud ska 
behandlas utan ovidkommande hänsyn. Bolaget som köpare ska uppträda på ett affärsetiskt 
och korrekt sätt mot sina anbudsgivare och leverantörer. Upphandling bör ske på sådant sätt 
att även små och medelstora företag kan delta i anbudsgivningen. 

Upphandlingar ska ske enligt lagen om offentlig upphandling samt andra för 
upphandlingsverksamheten relevanta lagar. Detta innebär bland annat att leverantörer ska 
behandlas på ett likvärdigt och icke diskriminerande sätt, upphandlingar ska genomföras på 
ett öppet sätt samt, principerna om ömsesidigt erkännande och proportionalitet ska iakttas. 

De av bolagets företrädare som deltar eller har insyn i ett upphandlingsärende får inte ha 
engagemang som står i konflikt med bolagets intressen i ärendet. 

4. Leverantörer 

Bolaget ska enbart anlita företag som bedöms seriösa, har erforderlig ekonomisk ställning, 
nödvändig teknisk och yrkesmässig kapacitet samt fullgör sina skyldigheter gentemot 
samhället avseende skatter och avgifter. 

5. Miljö, etiska och sociala krav 

Bolaget ska verka för en god livsmiljö och en långsiktig hållbar utveckling genom att när det 
är lämpligt välja varor som är miljöanpassade både med avseende på den yttre miljön och på 
arbetsmiljön samt tar hänsyn till etiska och sociala krav. Bolagets övergripande 
hållbarhetspolicy ska beaktas. Finns särskilda mål och strategier rörande miljökrav vid upp-
handlingar ska de tillämpas. 

6. Ramavtal 

Ramavtal ska i möjligaste mån tecknas för varor och tjänster som nyttjas regelbundet av 
bolaget. Bolagets olika medarbetare är skyldiga att känna till och använda de ramavtal som 
finns. 
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7. Direktupphandling 

Direktupphandling får endast användas då ramavtal saknas och upphandlingens värde 
understiger nedan angivet belopp eller om det föreligger synnerliga skäl. Med synnerliga skäl 
avses situationer som inte kunnat förutses och som inte beror på den egna verksamheten. 

Direktupphandling får ske när kontraktets värde beräknas uppgå till högst 28 procent av det 
tröskelvärde som gäller vid upphandling av varor och tjänster (för närvarande, 2017, 
1 910 323 kronor, det vill säga högst 534 890 kronor). Vid beräkningen av kontraktets värde 
ska det totala värdet för avtalets hela löptid beräknas. Beloppet gäller exklusive moms. 
Eventuella optioner och förlängningsklausuler ska räknas in som om de kommer att utnyttjas. 
Upphandlingen får inte delas upp i syfte att komma under tröskelvärdet. Vid beräkningen av 
beloppsgränsen ska alla upphandlingar av samma slag under räkenskapsåret räknas ihop. 

Vid direktupphandling ska alltid konkurrensmöjligheterna utnyttjas och upphandlingen ska 
även i övrigt genomföras affärsmässigt. 

När ett kontrakt direktupphandlas ska skälen för beslutet dokumenteras. Dokumentationen ska 
minst innehålla uppgifter om föremålet för direktupphandlingen, hur konkurrensen togs till 
vara till exempel om upphandlingen annonserades eller på annat sätt offentliggjordes, vilka 
leverantörer som tillfrågades och hur många som lämnade anbud, vem som tilldelades 
kontraktet, inklusive organisationsnummer och det viktigaste skälet till beslutet, avtalets 
uppskattade värde samt tidpunkt för kontraktets genomförande alternativt kontraktets löptid. 
Stycket ovan gäller enbart om kontraktets värde överstiger 100 000 kronor. 

8. Styrning och uppföljning 

VD ska utse en befattningshavare som ansvarar för att samordna upphandlingarna i bolaget 
och som följer upp att upphandlingspolicyn och andra riktlinjer efterlevs. 

Det ankommer på respektive avdelningschef att inom sitt ansvarsområde se till att bolagets 
upphandlingspolicy och anvisningar följs samt att direktupphandlingar genomförs enligt 
gällande regler. 


