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Omsorgsförvaltningens riktlinjer för direktköp och di-
rektupphandling 

Beslutade i Omsorgsnämnden 2012-03-29, § 44. 

 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige har 2011-06-21 antagit förslag till ny upphand-

lingspolicy med riktlinjer. Av beslutet framgår bland annat att reg-

lerna för direktupphandling i kommunens tidigare inköpspolicy gäl-

ler för respektive nämnd fram till dess att nämnden fattat ett la-

gakraftvunnet beslut kring riktlinjer och delegationsregler i enlighet 

med den nya upphandlingspolicyn. 

Respektive nämnd ska fastställa egna riktlinjer för direktupphand-

ling och direktköp inom respektive verksamhetsområde utifrån 

kommunens upphandlingspolicy.  

Enligt Lagen om offentlig upphandling är en direktupphandling ett förfa-

rande utan krav på anbud (2 kap. 23 § LOU).  

Innan anskaffning av varor eller tjänster görs skall kontroll ske om 

kommunen har ramavtal för den tänkta varan eller tjänsten. Är det 

fråga om ett återkommande behov skall därför upphandling av ram-

avtal övervägas genom att KLK´s upphandlingsenhet kontaktas. 

Direktupphandlingar ska alltid genomföras objektivt. Den konkur-

rens som finns på marknaden måste alltid utnyttjas.  

Förvaltningschef ansvarar för att nämndens riktlinjer för direktupp-

handling inklusive rutiner för direktköp görs kända för alla medarbe-

tare i verksamheten. Med direktköp avses direktupphandlingar utan 

krav på dokumentation (anbud, beställning etc). Alla direktköp skall 

dock ske mot faktura, antingen direkt från leverantören eller från 

kreditkortsföretag. Beloppsgräns för direktköp anges nedan.  
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Beloppsgränser 

Enligt Lag om offentlig upphandling (LOU) ligger högsta tillåten övre 

gräns för direktupphandling av varor, tjänster och entreprenader för när-

varande, from år 2014, ca 271 000 kronor (270 964 kr).  

För att kontrollera att avtalets värde håller sig under ovanstående 

gränser ska värdet beräknas exklusive mervärdesskatt och för hela 

löptiden. Värdet ska uppskattas till det totala beloppet som kan 

komma att betalas enligt avtalet, exempelvis ska alla options- och 

förlängningsklausuler medräknas.  

Av LOU framgår dessutom att vid beräkningen av värdet på upp-

handlingen skall alla direktupphandlingar av samma slag beaktas, 

som kommunen gjort under räkenskapsåret. 

Följande beloppsgränser gäller för genomförande av direktupphand-

lingar inom nämndens område: 

 Direktköp får göras av den som certifierats för detta och har er-

forderlig delegation upp till ett (1) prisbasbelopp.  För år 2014 är 

prisbasbeloppet 44 400 kr. Certifieringen ges antingen genom 

nämndsspecifika eller centralt anordnade internutbildningar. 

 Direktupphandlingar mellan ett (1) prisbasbelopp och för närva-

rande, from år 2014, ca 271 000 kronor får enbart göras av an-

ställda inom förvaltningen med erforderlig delegation och som 

certifierats för detta. 

 Om direktupphandlingen visar sig överstiga den övre gränsen för 

direktupphandling skall ett formaliserat upphandlingsförfarande 

inledas i enlighet med upphandlingslagstiftningen.  

 

 

Avrop från ramavtal. 

Avrop från ramavtal kan göras av den som certifierats för detta och 

har erforderlig delegation. Certifieringen ges antingen genom 

nämndsspecifika eller centralt anordnade internutbildningar. 

Tillvägagångssätt för direktköp (gäller ej vid direktupphandling)  

 Direktköp ska alltid genomföras objektivt. Den konkurrens som 

finns på marknaden bör beaktas. Minst tre leverantörer bör till-

frågas när detta bedöms lämpligt. 
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 För att undvika att kommunen blir bunden av icke önskvärda av-

talsklausuler bör Kommersiella villkor för Kristianstads kommun 

för köp av vara respektive tjänst användas. 

 Beställningar och beställningsbekräftelse bör vara skriftliga. Be-

ställningsbekräftelse från leverantören bör alltid begäras och kon-

trolleras mot beställning och faktura.   

  Alla direktköp skall ske mot faktura, antingen direkt från leveran-

tören eller från kreditkortsföretag.  

 Det finns inga krav på arkivering av prisförfrågan, beställning el-

ler beställningsbekräftelse, utan fakturan utgör tillräcklig doku-

mentation vid direktköp. 

 

Tillvägagångssätt för direktupphandlingar (gäller ej vid direktköp)  

 Direktupphandlingar ska alltid genomföras objektivt. Den konkur-

rens som finns på marknaden måste alltid utnyttjas. 

 Minst tre leverantörer ska tillfrågas om detta är möjligt. Anbuden 

skall vara skriftliga och skriftliga avtal skall upprättas. Annonse-

ring på kommunens hemsida kan göras om detta bedöms lämpligt. 

 Samtliga anbudsgivare ska så snart som möjligt skriftligen medde-

las resultatet av upphandlingen.  

 Beställningar och beställningsbekräftelse ska vara skriftliga. Be-

ställningsbekräftelse från leverantören skall alltid begäras.   

 Beställningen ska hänvisa till den anbudsförfrågan som gjorts 

samt som ett minimivillkor innehålla tillräcklig information för att 

enkelt kunna kontrollera leverans och faktura. 

 Leverantörskontroll ska ske innan beställningen görs, om det inte 

är uppenbart onödigt.  

 Avtal om direktupphandling kan upprättas genom att beställaren 

vid accept skriver under direkt på den skriftliga anbudshandling-

en. 

 För att undvika att kommunen blir bunden av icke önskvärda av-

talsklausuler skall Kommersiella villkor för Kristianstads kommun 

för köp av vara respektive tjänst användas om inte särskilda skäl 

föreligger som motiverar andra kommersiella villkor i det speci-

fika fallet. 

 Avtalstexter skall granskas (även standardavtal) och direktupp-

handlaren förutsätts reagera på sådant som parterna inte uttryck-

ligen kommit överens om. 
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 Upphandlingen ska alltid dokumenteras skriftligt samt diariefö-

ras. För den skriftliga dokumentationen används en särskild blan-

kett (se bilaga) som diarieförs. Dokumentationen ska innehålla 

antalet kontaktade leverantörer, lämnade anbud samt moti-

veringen för valet av vinnande anbudsgivare. Till dokumentation-

en bifogas de skriftliga handlingar som varit aktuella i upphand-

lingsärendet, som exempelvis anbud, avtal, e-mail, brev. Doku-

mentationen ska skrivas under av handläggaren.  

 Anbuden från de tillfrågade leverantörerna och den skriftliga 

dokumentationen ska arkiveras i enlighet med dokumenthante-

ringsplanen och finnas tillgängliga för internkontroll. 

 


