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1. Offentlig upphandling 

En stor del i den samhällsservice som Kumla kommun bedriver gentemot 
invånarna omfattar eller berör i någon del upphandling eller inköp. För att på 
bästa sätt tillgodose förvaltningarnas behov och skattebetalarnas intressen, 
strävar Kumla kommun och dess helägda bolag efter att alltid köpa varor och 
tjänster korrekt, kvalitetssäkert, med hänsyn tagen till etiska och sociala 
aspekter. Inköpen ska alltid vara affärsmässiga, för att därigenom generera bästa 
möjliga nytta för tillgängliga medel – den goda affären. Upphandlingspolicyn 
omfattar Kumla kommun och dess helägda bolag, vilket tydliggör möjligheten att 
använda upphandlingsarbetet strategiskt och övergripande i samspel med övriga 
styrdokument.  

Upphandlingsarbetet hos upphandlande myndigheter, exempelvis kommuner, är 
styrt av upphandlingslagstiftningen. Den svenska upphandlingslagstiftningen 
bygger på EU-rätten och består av omfattande regler vilka är tvingande. I 
kommunal regi används framförallt Lagen om offentlig upphandling (LOU) och 
Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF).  

2. Upphandlingsformer 

2.1 Tröskelvärden 
Det finns flertalet olika upphandlingsförfaranden och avgörande för vilket 
förfarande som ska användas är om upphandlingens värde överstiger de s.k. 
tröskelvärdena eller inte. Även tröskelvärdena varierar beroende på föremålet 
för upphandlingen, generellt är tröskelvärdet högre vid upphandling av 
byggentreprenader och koncessioner än för exempelvis varu- eller 
tjänsteupphandling. Tröskelvärdena fastställs av EU-kommissionen vartannat år 
genom en EU-förordning. Tröskelvärdet är det beloppsvärde som avgör vilka 
regler en upphandling ska följa – de direktivstyrda förfarandena över 
tröskelvärdena, så kallat öppet förfarande, eller de nationella förfarandena, så 
kallat förenklat förfarande, under tröskelvärdena. Direktupphandlingsvärdet 
fastställs därutöver som en procentsats av tröskelvärdet.    
 
Förutom att tröskelvärdet reglerar upphandlingsförfarandet, kan Kumla 
kommun välja vilken typ av avtal upphandlingen ska resultera i, beroende på 
föremålet för upphandlingen. Det finns många olika avtalsformer men i Kumla 
kommun används i normalfallet två olika avtalstyper, ramavtal och 
objektsupphandling.  

2.2 Ramavtal upphandlas när förvaltningen har ett behov av att succesivt under 
avtalstiden avropa leverans av avtalad vara eller tjänst. Det kan exempelvis 
omfatta mobiltelefoner och tillbehör, kontorsmaterial eller livsmedel.  

Ramavtal kan tecknas med en respektive flera leverantörer i en på förhand 
angiven avropsordning, eller genom förnyad konkurrensutsättning. Detta är ofta 
aktuellt när förvaltningen eller kommunen övergripande upplever att behovet 
inte kan tillgodoses av endast en leverantör. Det är av största vikt att ett avrop 
från det aktuella avtalet sker i enlighet med de förutsättningar som 
ursprungligen angavs i upphandlingen. För att vara trogna mot 
ramavtalsleverantörerna är det viktigt att säkerställa att det inte finns ett 



 
 

ramavtal för den produkt eller tjänst som avses köpas innan en leverantör 
kontaktas och ett köp genomförs. 
 
2.3 Objektsupphandling innebär att en ny upphandling görs inför varje 
anskaffningstillfälle för vara eller tjänst, genom ett annonserat 
upphandlingsförfarande, där förfarandet beror på ett i största möjliga mån 
verklighetsbaserat avtalsbelopp. Det är en upphandlingsmetod som är lämplig 
för förvaltningsspecifika behov, till exempel byggentreprenader, ismaskin och 
telefonväxel vilket resulterar i ett avtal med vinnande leverantör.  
 
2.4 Direktupphandling är benämning på inköp där det inte finns formellt krav 
på annonsering. Det finns dock krav på att organisationen har riktlinjer för 
direktupphandling och dokumentationskrav när värdet överstiger 100 000 
kronor. Det är alltså av största vikt att direktupphandlingarna genererar ett köp 
som leder till en god affär för organisationen och att det behov som finns 
tillgodoses på bästa sätt. Det sker genom att jämföra olika produkter och 
leverantörer, exempelvis genom offertförfrågan i kombination med hänsyn tagen 
till de grundläggande principerna för all EU-rätt och upphandlingsdirektiven.  

3. Övergripande syfte med policyn 

Upphandlingen och dess process ska innebära att ekonomiska, kvalitetsmässiga, 
miljömässiga, sociala samt etiska kriterier inkluderas och beaktas. Vidare ska 
gällande upphandlingslagstiftning i kombination med den nationella 
upphandlingsstrategin följas.  

Upphandlingen utformas efter och skapas med grund i förvaltningarnas behov 
och i dialog eller aktivt samarbete med sakkunniga representanter från berörda 
förvaltningar.  

Upphandling ska genomföras så att kommunens medborgare och näringslivet 
känner trygghet i arbetet och därigenom kan se kommunen som en långsiktig 
affärspartner, vilket skapar goda förutsättningar till hållbar utveckling och 
gynnsamma affärsrelationer. 

4. Upphandlings- och inköpsprocessen 

4.1 Arbetsprocess 
Upphandlingsavdelningen är en viktig stödfunktion för kommunens 
förvaltningar och assisterar verksamheterna i att genomföra inköp enligt 
gällande upphandlingslagstiftning samt i enlighet med miljö- och 
kvalitetskriterier, estiska och sociala krav samt affärsmässighet. 
Upphandlingsavdelningen äger upphandlingsprocessen medan 
förvaltningen ansvarar för- och äger sin kravspecifikation. Förvaltningens 
behov ska fastställas genom behovsanalys, investeringsbeslut eller 
liknande. Kumla kommuns upphandlings- och inköpsprocess följer av 
bilaga, med möjlighet för upphandlingsavdelningen att uppdatera bilagan 
vid behov.  

 



 
 

4.2 Planering med utgångspunkt i budget 

Efter att den årliga kommunala budgeten presenterats kontaktar 
upphandlingsavdelningen respektive förvaltningsledning för att planera för 
inköp under kommande budgetår vilket resulterar i en fastställd 
upphandlingsplan.  

   4.3 Ansvarsfördelning upphandling 

Ansvarsfördelning avseende upphandling och inköp framgår av antagen 
delegationsordning för respektive nämnd.  

4.4 Miljökrav 

Kumla kommun ska genom miljöanpassad upphandling bidra till att skydda 
miljön och främja en hållbar utveckling. Miljöanpassad upphandling ska leda till 
att användningen av andelen miljöanpassade produkter ökar, att kommunen når 
satta miljö- och klimatmål samt att teknik och nya innovationer utvecklas. Vilken 
typ av miljökrav som ska ställas vid en upphandling beror på vilka mål och behov 
kommunen har, hur marknaden ser ut, med hänsyn tagen till övriga 
styrdokument samt vilken typ av vara, tjänst eller entreprenad som ska 
upphandlas. 

4.5 Sociala och etiska krav 

Att upphandla med sociala krav innebär att man vid framtagande av 
förfrågningsunderlag utformar utvärderingskriterier och särskilda 
avtalsvillkor/utförarvillkor så att utförandet av upphandlade tjänster verkar i 
riktning mot olika sociala mål, exempelvis arbetsrättsliga förhållanden. Vid 
upphandling av tjänster ska krav på kollektivavtalsliknande villkor ställas. Dessa 
krav ställs som kontraktsvillkor.  

Etiska hänsyn ska tas vid upphandlingar av produkter tillverkade i 
utvecklingsländer där det finns risk för brott mot de mänskliga rättigheterna. 
Kraven kan utformas så att de antingen ska vara uppfyllda då anbudet lämnas 
eller utformas som kontraktsvillkor. 

Kommunen ska i sin upphandling beakta reglerna i FN:s Barnkonventions artikel 
32. I ramavtal ska särskilt betonas krav på att företag inte använt sig av 
barnarbete vid framställning av produkterna. Kommunen ska kräva att varor 
som levereras till kommunen av leverantören och dess underleverantörer är 
framställda under förhållanden som är förenliga med FN-organet International 
Labour Organizations kärnkonventioner eller andra konventioner som är 
relevanta för upphandlingen, samt att leverantör och dess underleverantör lever 
upp till det arbetarskydd, minimilöner och den arbetsmiljölagstiftning som gäller 
i tillverkningslandet. 

Kommunen ska även beakta de jämställdhetspolitiska målen, såväl nationellt som 
formulerade och antagna i interna styrdokument, beakta vilka konsekvenser 
upphandlingen får för jämställdheten samt att jämställdhetskrav ska kunna 
formuleras. 



 
 

5. Inköpssamverkan 

Kumla kommun ingår tillsammans med länets övriga kommuner i 
inköpssamverkan där Örebro kommun genomför samordnade upphandlingar 
inom ramen för det samverkansavtal som är fastställt. Vilka upphandlingar som 
Örebro kommun genomför inom ramen för inköpssamverkan fastställs av 
operativ inköpsgrupp. Kommunens representant i den operativa inköpsgruppen 
utser sakkunniga från berörd förvaltning/verksamhet i förhållande till vad som 
ska upphandlas. Det innebär att kommunerna har möjlighet att påverka 
innehållet och utformningen av förfrågningsunderlaget – och alltså även 
slutprodukten. Kumla kommun ska delta och samverka om det inte finns 
särskilda eller strategiska skäl att inte delta. 

SKL Kommentus (Sveriges Kommuner och Landsting) upphandlar ramavtal där 
kommuner har möjlighet att ansluta sig för avrop mot en avgift. Huruvida det är 
aktuellt att använda sig av SKL Kommentus avgörs i förekommande fall genom 
samverkan och dialog mellan upphandlingsavdelningen och förvaltningen.   
 
Avtal som tillkommer från inköpssamverkan har rätt att tecknas av 
upphandlingsavdelningen under förutsättning att berörd verksamhet har fått 
möjlighet att delta och påverka kravställningen.   

6. Uppföljning 

Arbetet med uppföljning av avtalet pågår under hela avtalstiden och ibland även 
efteråt, exempelvis vid garantiåtaganden hos leverantören. Vad som ska följas 
upp och av vem avgörs av ställda krav i upphandlingen, avtalsvillkor och 
organisationens behov.  

Den upphandlande myndigheten är skyldig att följa upp de krav som ställts i 
upphandlingen. Uppföljningen inkluderar följande delar: 

krav på leverantören (kvalificeringskrav) 

krav på tjänsten/produkten 

utvärderingskriterier (enligt gällande upphandlingslagstiftning) 

övriga kontraktsvillkor 

7. Principer 

Kumla kommun är en upphandlande myndighet med en decentraliserad 
köporganisation enligt principen ”köper mest – köper allt”. Det innebär att den 
förvaltning som är störst förbrukare av föremålet för inköpet ansvarar och 
upphandlar för hela Kumla kommun. Det omfattar att i dialog och samverkan 
med andra förvaltningar och upphandlingsavdelningen samordna behov, initiera 
upphandling samt att utarbeta kravspecifikation.  



 
 

All kommunal upphandling ska följa gällande upphandlingslagstiftning och annan 
relevant lagstiftning/föreskrifter samt Kumla kommuns policy för upphandling.  

Kumla kommun är en offentlig aktör som genom sina inköp och avtal är en 
central marknadspartner för flertalet företag. Det är därför viktigt att 
upphandlingsarbetet syftar till att skapa en trovärdig och långsiktig relation till 
marknaden som präglas av de allmänna principerna för upphandling, det vill säga 
Icke-diskrimineringsprincipen, Likabehandlingsprincipen, Öppenhetsprincipen, 
Proportionalitetsprincipen, samt Principen om ömsesidigt erkännande. Dessa 
allmänna principer ska utgöra grunden för allt upphandlingsarbete och alla inköp 
för Kumla kommun och dess helägda bolag. 

Kommunens förvaltningar, verksamheter, enheter och bolag är skyldiga att 
känna till och använda de ramavtal som upprättats. Genom att agera köptroget 
mot ramavtalen skapas trovärdighet gentemot Kumla kommuns leverantörer 
vilket i längden leder till lägsta möjliga kostnader.  

Annonsering av upphandlingar sker elektroniskt via Kumla kommuns 
upphandlingsverktyg. Anbudslämnande och annan kommunikation inom ramen 
för en upphandling ska i möjligaste mån ske elektroniskt via 
upphandlingsverktyget.  

Dokumentation av upphandlingsprocessen ska ske så att skälen för beslut är 
tydliga och lätta att förstå samt redovisas öppet. Dokumentationen i fråga ska 
diarieföras. 

Vid upphandlingar tillsammans med övriga kommuner i Örebro län 
(Inköpssamverkan) utser upphandlingsavdelningen tillsammans med berörd 
förvaltning och verksamhet sakkunnig, vilken representerar kommunen under 
upphandlingsarbetet. 

Alla kommunala inköp ska, när det är möjligt, genomföras i ett system för 
elektronisk handel av personal med beställarmandat. 

8. Definitioner 

Inköpsprocessen – avser hela kedjan från behov till beställning, där upphandling 
är en del. 
 
Inköp – avser alla köp av varor, tjänster samt byggentreprenader som görs inom 
Kumla kommun.  
 
Upphandlingsprocess – avser hela kedjan från marknadsundersökning, 
upprättande av förfrågningsunderlag till tecknande av avtal.  
 
Upphandling – avser de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster 
eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt över 
direktupphandlingsgränsen.  
 
Direktupphandling – avser upphandling utan krav på anbud i viss form. 



 
 

Direktupphandling gäller köp under direktupphandlingsgränsen där avtal saknas 
eller vid synnerliga skäl. 

 


