
BESTÄLLARE
-din guide till avtalen



VAD ÄR UPPHANDLING?

Vi är alla konsumenter och gör dagligen olika val när vi bestämmer oss för vem vi 
ska handla olika varor eller tjänster av. Kanske väljer vi att alltid gå på samma 
matvarubutik för att vi ”känner oss hemma”, eller att anlita en städfirma för att det är 
grannen som driver den. För de flesta av oss styrs också valen av vår egen budget.
Grundprincipen då en myndighet ska göra olika inköp är att alla som vill vara med 
och konkurrera ska ha samma möjligheter, oberoende av relationer eller om man 
alltid handlat där tidigare.  De leverantörer som sedan på bästa sätt kan svara upp 
mot de krav som ställs får avtalen. På samma sätt som vi själva ansvarar för vår egen 
budget, så ansvarar myndigheterna för att våra gemensamma skattemedel används 
så att det på bästa sätt gynnar skattebetalarna. Avtalen som tecknas sparar stora 
summor i budgeten varje år, men risken är stor att resultatet blir det motsatta om 
avtalen inte följs.

Upphandling är alltså processen då en myndighet ska göra inköp och den  
regleras av LOU, Lagen om Offentlig Upphandling.

VARFÖR MÅSTE VI FÖLJA AVTALEN

Ofta är den vara vi handlar utanför avtalet inte billigare, även om summan på 
prislappen i den lokala lågprisaffären säger någonting annat. 
Till priset måste vi också räkna in kostnaden för den arbetstid som går åt för att 
åka och genomföra köpet, samt bensinkostnad och i vissa fall även hyra av fordon. 
En vara som på prislappen endast kostar 40 kr kan alltså i själva verket kosta flera 
hundra för arbetsgivaren. Det företag som har avtal på produkten kan dessutom 
kräva skadestånd om beställarna inte följer avtalet, något som kan ge kostsamma 
konsekvenser för kommunen.

För att vi ska kunna teckna så bra avtal som möjligt är det viktigt att många 
leverantörer vill vara med och konkurrera och lämna anbud. När vi handlar utanför 
avtal innebär det att den leverantör som fått avtalet inte får sälja lika mycket som 
var beräknat. I leverantörens ögon blir det mindre attraktivt att vara med och lämna 
anbud, och chanserna att teckna bra avtal som svarar upp mot beställarnas behov 
minskar om endast ett fåtal företag väljer att delta.



REFERENSGRUPPENS ROLL I VÅRA AVTAL

Inför varje upphandling bildas en referensgrupp som deltar i arbetet med att utforma 
upphandlingen. I referensgruppen medverkar representanter från de kommuner och 
bolag som deltar i upphandlingen.
En referensgrupp har till uppgift att tillsammans med upphandlaren ta fram ett avtal 
som så bra som möjligt täcker behovet hos de verksamheter som ska följa avtalet.
Ansvarig upphandlare har kunskapen om vilka lagar och regler som gäller, medan 
den som sitter med i en referensgrupp bidrar med kunskap om hur det faktiskt ser ut 
hos de verksamheter som berörs.

Det är inte helt enkelt att ta reda på hur behoven ser ut eller att alltid bemöta dem, 
då det ofta är många, olika verksamheter som berörs av olika avtal. 
Referensgruppens arbete spelar därför en viktig roll i upphandlingsprocessen då 
dess engagemang ger större förutsättningar för bra upphandlingar som speglar 
efterfrågan hos beställarna och gör det enklare att följa avtal. Det är också viktigt att 
referensgruppen består av representanter från flera av de verksamheter som sedan 
berörs av avtalet.

Vill du som arbetar ute i en 
verksamhet ha möjlighet att 
påverka avtal som berör just er, 
kan du kontakta inköpssamordnaren 
i din kommun.



HUR SÖKER JAG AVTAL?
Hur vi söker avtal kan variera i olika kommuner.
En del av kommunerna söker avtalen via vår avtalsdatabas Kommers, 
medan några av kommunerna infört ett inköpssystem, Visma Proceedo.
Här försöker vi kortfattat beskriva hur du enklast hittar rätt bland avtalen i 
respektive system.

SÖKA AVTAL I KOMMERS
När du skall köpa en produkt och du inte vet vem du ska handla av så skall du söka 
efter avtalet i Kommers. Kommers är Inköp Gävleborgs upphandlingsverktyg och 
avtalsdatabas.

TIPS!

Gå in på www.inkopgavleborg.se/Beställare

Välj ”Beställ/Sök Avtal” 

Välj aktuell kommun el bolag i rullistan som visas mitt i fönstret.

Du kommer nu in i Kommers. Klicka på avtal högst upp på sidan.

Om inget avtal visar sig när du söker får 
du kanske tänka lite bredare med vilka 
ord du skall skriva t.ex. möbler istället 
för bord eller husgeråd istället för 
mikrovågsugn.

Skriv i produkten t.ex. ”smör”  i  rutan Fritextsök och klicka sök:
En lista med avtal som omfattar smör kommer då upp. Kontrollera i 
listan att  avtalet hör till rätt avtalsgrupp, i detta fall livsmedel. 
Öppna sedan avtalet och se efter om din kommun skall handla på detta. 

Sökfunktionen innehåller flera olika möjligheter att söka efter avtal.
Du kan lära dig mer om söka avtal i Kommers i vår guide, ”Att söka avtal i 
Kommers” på www.inkopgavleborg.se.

För att börja att söka efter avtalet måste du sitta vid en dator som är kopplad 
till din kommuns nätverk.



SÖKA AVTAL I INKÖPSSYSTEMET VISMA PROCEEDO
Ett antal kommuner har idag infört ett inköpssystem som heter Visma Proceedo. 
Detta system fungerar på samma sätt som om du skulle beställa ifrån IKEA, 
Clas Ohlson eller HM via internet.

I inköpssystemet söker du upp de produkter du önskar via produktnamn t.ex. ”plåster” 
”avfallspåse” eller ”kulspetspenna” . Om du redan vet vilken leverantör det gäller så söker 
du på leverantörsnamnet för att få upp hela det avtalade sortimentet från dem.
Under ett och samma beställningstillfälle kan order läggas till flera olika leverantörer. 
Du som beställare kan alltså handla exempelvis servetter, it-utrustning och en ny 
kontorsstol i ett och samma köp. Systemet skickar sedan ut beställningarna till din 
närmaste chef för godkännande och sedan vidare till respektive leverantör och  varorna 
levereras sedan direkt till din arbetsplats.

Fyll i produkt här Fyll i leverantör här

A BOm du inte vet vilken leverantör 
du ska beställa ifrån

Om du vet vilken leverantör du 
ska beställa ifrån

Sätt markören i rutan där det står 
produkter och skriv in den önskade 
produkten t.ex. ”plåster” 

Tryck på sök. Det totala utbudet av 
plåster visar sig. 

En liten tumme upp visar de produkter 
som är avtalade och är det val som 
kommer upp per automatik.

Sätt markören i rutan där det står 
avtal och skriv in leverantörens 
namn

Tryck på sök
Leverantörens avtal visar sig.

För att logga in på www.proceedo.net behöver du sitta vid en dator som är 
uppkopplad på din kommuns nätverk.

Välj ”inköp” och ”skapa beställning”

Du kan söka efter din produkt i två steg , nedan följer förklaring på båda, de 
kallas A och B . Vill du lära dig mer om hur du söker avtal hittar du vår guide 
”Att söka avtal i Visma Proceedo” på www.inkopgavleborg.se.
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VAD GÖR JAG OM DET INTE FINNS ETT AVTAL?

Ska du göra ett inköp kan du ställa dig följande frågor:

Nej, värdet överstiger inte 100 000    

Riktlinjerna kan skilja sig något mellan 
olika kommuner och om du är osäker 
kan du kontakta din inköpssamordnare,
eller läsa mer på: 
www.inkopgavleborg.se.

För att främja den fria konkurrensen bör 
du tillfråga minst tre olika leverantörer 
för att vara säker på att få rätt vara till 
rätt pris. Hur du sedan dokumenterar 
ditt köp varierar från kommun till 
kommun.

Ja, värdet överstiger 100 000

Om värdet av det totala behovet för 
kommunen/bolaget överstiger 100 000 kr 
men är mindre än 505 800 kr handlar det 
fortfarande om en direktupphandling, men 
den ska dokumenteras och 
annonseras. 

En mall för hur man går till väga samt ett 
ifyllt exempel med  kommentarer finns på 
Inköp Gävleborgs hemsida under fliken 
Beställare/Direktupphandling. 

Känner du dig osäker är du alltid 
välkommen att kontakta vår kundtjänst.

Överstiger värdet 505 800 kr ser 
regelverket annorlunda ut, och 
Inköp Gävleborg ska alltid kontaktas.
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Finns redan ett avtal?
I så fall ska du följa det. Finns inget avtal går du vidare 
till fråga 2.

Vad är värdet av köpet?
Om inget avtal finns avgör värdet av köpet hur du ska gå till väga.  
Gränsvärdet går vid 100 000 kr av kommunens eller bolagets totala 
inköp av just den varan per år. Ska du exempelvis köpa en fleecefilt 
är sannolikt värdet mindre, men om flera enheter också är i behov 
av fleecefiltar kan den totala gränsen överskridas.  Är du osäker på 
hur behovet ser ut kan du kontakta din inköpssamordnare.                 



VÄLKOMMEN TILL KUNDTJÄNST
Upphandling och avtal är inte helt enkelt 
och du är alltid välkommen att kontakta 
oss i kundtjänst om du har frågor eller 
funderingar.

Vår uppgift är att underlätta för dig som 
beställare och vi guidar dig rätt bland 
avtal, upphandlingsregler och  
sökfunktioner.

På vår hemsida, www.inkopgavleborg.se, 
har vi också samlat svaren på de 
vanligaste frågorna vi får i kundtjänst.

VANLIGA BEGREPP INOM UPPHANDLING

Öppettider: 
Må-fre kl.09.00-15.00
Lunchstängt 12.00-13.00

010-471 30 01

/Katja Bohman

AVROP
Inköp från ett ramavtal där priset och övriga villkor är fastställda

LOU
Lagen om offentlig upphandling. Lagen måste tillämpas av upphandlande
myndigheter vid anskaffning av varor och tjänster. Regleras genom direktiv ifrån EU.

RANGORDNING
Om ett ramavtal tecknats med flera leverantörer och alla villkor är fastställda, så 
rangordnas i de flesta fall leverentörerna. Den leverantör som lämnat det bästa 
anbudet vid upphandlingen hamnar högst upp i rangordningen. I stora drag 
innebär detta att beställning ska göras från den leverantör som rangordnats som 
etta, därefter leverantören som rangordnats tvåa, och så vidare. Rangordningen 
framgår av avtalsinformationen.

FÖRNYAD KONKURRENSUTSÄTTNING
Om du som beställare ska tillämpa förnyad konkurrensutsättning vid din 
beställning, innebär det att en skriftlig förfrågan ska ställas till leverantörerna  som 
ingår i avtalet. Den leverantören som bäst svarar upp mot kriterierna, tilldelas just 
detta köp. Om förnyad konkurrensutsättning gäller på avtalet framgår detta av av-
talsinformationen liksom vilka kriterier som får värderas och hur du ska gå tillväga.

OLIKA TILLÄMPNINGAR AV AVTAL
När ramavtal är tecknade kan tillämpningen av dem se olika ut. I vissa fall finns 
endast en leverantör på avtalet, och i andra fall kan det vara fler. Nedan beskrivs
de vanligaste tillämpningarna vid avtal med flera leverantörer.



Inköp Gävleborg är verksamma i nio kommuner i Gävleborgs län samt Älvkarleby 
kommun. Inköp Gävleborg genomför upphandlingar  samt ger stöd och rådgivning åt 
kommunernas förvaltningar och bolag. 

2013 genomförde Inköp Gävleborg 352 st. upphandlingar och upphandlar bl.a. 
fastighetstjänster, livsmedel, kontorsmaterial, fordon, maskiner, mark, väg och 
anläggning,  kontorsmaterial, IT, vård, konsulter, hotell och konferens och mycket mer.

På www.inkopgavleborg.se/kontakt hittar du information om vem som kan hjälpa dig 
i just din upphandling då alla Upphandlare har ett specifikt område de arbetar inom.
Vårt huvudkontor ligger i Söderhamn, men vi finns också i Gävle och Hudiksvall.

Välkommen till oss på Inköp Gävleborg!

OM INKÖP GÄVLEBORG

Inköp Gävleborg
info@inkopgavleborg.se
Kundtjänst: 010 - 471 30 01
www.inkopgavleborg.se


