
 
 
 

 

 
 

RIKTLINJE 

2017-01-27 

DNR: 2017-000066 

Antagna av kommunstyrelsen den 14 februari 2017, 

§ 25, och gäller från och med den 15 februari 2017. 

Laholms kommuns riktlinjer för direktupphandling 

Inledning 
Kommunens upphandlingsverksamhet ska präglas av ett affärsmässigt agerande. Detta gäller vid 

all upphandling, således även vid direktupphandling. Kommunen ska sträva mot att av markna-

den uppfattas som en god beställare och samarbetspartner. De grundläggande principerna om 

likabehandling och transparens som gäller för upphandlingar över tröskelvärdena ska tillämpas 

även vid direktupphandling. 

Kontroll av ramavtal 
När det uppstår ett behov av anskaffning av en viss vara, tjänst eller byggentreprenad, ska kon-

trolleras om det finns ett ramavtal där varan/tjänsten ingår. Om ramavtal finns ska beställning 

från ramavtalet ske. Finns ett lämpligt ramavtal är gällande direktupphandlingsgränser ovid-

kommande. Det är således inte möjligt att kringgå gällande ramavtal med motiveringen att värdet 

av det som ska anskaffas är under direktupphandlingsgränsen. Anledningen till detta är att kom-

munen ska uppfattas som en god beställare och då är hög avtalstrohet en viktig faktor. 

 

Information om kommunens ramavtal finns i avtalsdatabasen och kommunledningskontorets 

upphandlingsfunktion kan kontaktas vid behov. 

Direktupphandlingsgräns och synnerliga skäl 
För det fall ramavtal saknas får direktupphandling användas om kontraktets värde uppgår till högst 

28 procent av tröskelvärdet för varor och tjänster (f.n. 534 890 kr). Vidare får direktupphandling 

användas om det finns förutsättningar att tillämpa förhandlat förfarande utan föregående annonsering 

eller om det finns synnerliga skäl. 

 

Tillkännagivande av tröskelvärden för offentlig upphandling görs vartannat år och utgår från 

EU-direktiv. Aktuella värden finns att hämta på Upphandlingsmyndighetens hemsida, www.upp-

handlingsmyndigheten.se. 

 

Direktupphandling på grund av synnerliga skäl är bara tillåten i undantagssituationer, exempelvis 

när kommunen får brådskande och oförutsedda behov som inte beror på kommunen själv, t.ex. 

elavbrott, eldsvåda eller översvämning. Det kan även gälla när det av andra skäl är nödvändigt 

för att undvika skada av ekonomisk eller annan art. Ett exempel skulle kunna vara för att lösa det 

akuta behovet om kommunen varit tvungen att häva avtalet på grund av att leverantör begått ett 

väsentligt kontraktsbrott. 

 

Dålig framförhållning eller bristande planering kan enligt praxis aldrig åberopas som stöd för 

synnerliga skäl. 

http://www.upphandlingsmyndigheten.se/
http://www.upphandlingsmyndigheten.se/
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Beräkning av kontraktsvärdet/direktupphandlingsgränsen 
Beräkningen av värdet av det aktuella kontraktet ska utgå ifrån det totala belopp som beräknas 

utbetalas. Det betyder bl.a. att options- och förlängningsklausuler ska beaktas som om de utnytt-

jats. 

 

Beräkningen av värdet ska också utgå från det sammanlagda värdet av kommunens uppskattade 

direktupphandlingar av samma slag per år. Värdet beräknas således inte per anskaffning eller per 

leverantör. Anskaffningarna får inte delas upp i syfte att understiga direktupphandlingsgränsen. 

 

Om man vet att det kan bli fråga om upprepade köp bör annonserad upphandling ske och ram-

avtal tecknas för varan eller tjänsten. I sådana fall kontaktas upphandlingsfunktionen. 

Beslut om direktupphandling 
Av nämndernas delegationsordningar ska framgå vilka funktioner/befattningar som har rätt att 

fatta beslut om inköp och inom vilka beloppsnivåer. Nämndernas rutiner/regler för anmälan av 

delegationsbeslut ska följas. 

Seriositetsprövning av leverantörer/utförare 
En seriositetsprövning av tilltänkt leverantör bör göras vid direktupphandling. Exempelvis kan 

Skatteverkets blankett SKV 4820 inhämtas för att kontrollera att företaget betalat skatt och soci-

ala avgifter. Vidare kan kontrolluppgifter infordras från ett kreditvärderingsföretag för att kon-

trollera företagets stabilitet och ekonomiska ställning. 

 

Genomförande av direktupphandling 
Hur direktupphandlingen ska genomföras varierar, bland annat beroende på värdet. I kommunen 

ska nedanstående regler gälla.  
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Beräknat värde 

på upphandlingen 

(SEK exkl. moms) 

Handläggning och rutiner  

 

1 – 50 000 - Den upphandlande verksamheten väljer hur upphandlingen ska 

 konkurrensutsättas och i övrigt vilket tillvägagångsätt som ska 

 tillämpas. 

 

- Inget krav på att formellt tillfråga visst antal leverantörer dock bör 

 en pris- och produktjämförelse göras. 

50 001 – 100 000 - Skriftlig offert ska begäras från fler än en leverantör. Antalet 

 leverantörer bestäms efter vad som är befogat med hänsyn till 

 konkurrensläget och upphandlingens värde. Undantag från regeln 

 att flera leverantörer ska tillfrågas ska motiveras skriftligen. 

 

- Upphandlingen ska dokumenteras genom skriftliga offerter och 

 beställningar.  

 

- Skriftligt avtal bör tecknas. 

100 001 – högsta 

belopp för direkt-

upphandling 

- Konkurrensutsättning sker genom annonsering av upphandlingen i 

 kommunens elektroniska upphandlingsstöd om inte särskilda skäl för 

 att enbart vända sig till utvalda leverantörer finns. I så fall ska minst 

 tre leverantörer bjudas in att lämna offert.  

 

- Undantag från regeln om annonsering eller antalet inbjudna 

 leverantörer ska motiveras skriftligen. Tillämpning av något av 

 undantagen ska föregås av samråd med upphandlingsfunktionen. 

 

- Annonsering av upphandlingar det elektroniska upphandlingsstödet 

 ombesörjs av upphandlingsfunktionen i samråd med berörd 

 verksamhet. 

 

- Upphandlingen dokumenteras genom det elektroniska upphandlings-

 stödet. I de fall upphandlingen genomförs enligt ovanstående 

 undantag ska detta dokumenteras särskilt. Vad dokumentationen ska 

 innehålla framgår i särskilt avsnitt i riktlinjerna. 

 

- Skriftligt avtal ska tecknas. 

 

- Det är alltid möjligt att annonsera en direktupphandling även om beloppet understiger  

 100 000 kr. 

- Beställande verksamhet ska kontrollera om kommunen har ramavtal innan direktupphandling 

används. 

- Vid behov av upprepade köp, kontakta upphandlingsfunktionen. 
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Dokumentation och avtal vid direktupphandling 
Vid all upphandling är det viktigt att dokumentera de åtgärder som har vidtagits med anledning 

av upphandlingen. En samlad dokumentation behövs för att kommunens ska kunna följa upp sina 

inköp och är ett verktyg i analysen av om direktupphandling eller annonserad upphandling ska 

genomföras. Utgångspunkten ska vara att direktupphandling ska dokumenteras och att offerter 

samt beställningar ska vara skriftliga om anskaffningens värde överstiger 50 000 kronor. 

 

Vid anskaffning av varor, men särskilt tjänster och byggentreprenader, kan det finnas behov av 

att i avtal närmare specificera parternas åtaganden i olika avseenden. Det kan exempelvis avse 

tjänstens innehåll och omfattning, tidsaspekter, leverantörens ansvar o.s.v. 

 

Avtalsmallar tillhandahålls av upphandlingsfunktionen. Avtalsmallarna har utformats i syfte att 

möjliggöra för kommunen att erhålla likartade förutsättningar avseende betalning, fakturerings-

rutiner, ansvarsfrågor m.m., som kommunen kräver vid annonserade upphandlingar. 

 

Direktupphandlingar som överstiger 100 000 kronor ska dokumenteras på visst sätt. Dokumenta-

tionen ska omfatta följande uppgifter: 

 

● Den upphandlande myndighetens namn och organisationsnummer 

● Föremålet för direktupphandlingen 

● Hur konkurrensen togs till vara (t.ex. direkt förfrågan, förfrågan via upphandlingssystem, 

annonsering eller tillkännagivande på kommunens hemsida) 

● Vilka leverantörer som tillfrågades och hur många som lämnade anbud 

● Uppgift om kontroll av leverantörerna 

● Vilken leverantör som tilldelades kontraktet och organisationsnummer 

● Det viktigaste skälet för tilldelningen 

● Avtalets (uppskattade) värde 

● Tidpunkten för kontraktets genomförande eller kontraktets löptid 

 

Dokumentationsmall tillhandahålls av upphandlingsfunktionen. 

 

Efter avslutad direktupphandling ska avtal, offerter, beställningar och övriga dokument med 

anledning av upphandlingen diarieföras, kontakta respektive nämndkansli. 

 


