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Revidering av riktlinjer vid direktupphandling för Bollebygds
kommun, tjänsteskrivelse
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar revidering av riktlinjer för direktupphandling i enlighet med förslag
2016-04-25.
Kommunstyrelsen ger upphandlingsansvarig i uppdrag att löpande uppdatera ”bilaga 1, aktuella
tröskelvärden upphandling” med aktuella siffror.
Ärendet
Den 1 juli 2014 trädde nya regler i kraft gällande direktupphandling. Förutom en höjd
direktupphandlingsgräns (28 % av tröskelvärdet, LOU) och krav på dokumentation av upphandlingar
vars värde överstiger 100 000 kronor ska en upphandlande myndighet eller enhet besluta om riktlinjer
för användning av direktupphandling.
Syftet med kravet på riktlinjer är bland annat att se till att upphandlande myndigheter och enheter
tillämpar ett strategiskt förhållningssätt för offentlig upphandling, inte minst vid direktupphandling.
Riktlinjerna ska också syfta till att säkerställa att myndigheten tillvaratar konkurrensen vid
direktupphandlingar.
Kommunstyrelsen beslutade den 1 december 2014 § 198 om riktlinjer vid direktupphandling. 1,5 år
har snart gått sedan införandet och förvaltningarna har därför gemensamt gått igenom riktlinjerna för
att se vad som fungerar och inte fungerar.
Efter gemensamma möten har bland annat följande synpunkter framkommit:
- Riktlinjerna utgår från att en upphandlingsansvarig är på plats hela tiden. Ingen ersättare finns, vilket
gör riktlinjerna sårbara om personen inte är på plats.
- Den nuvarande sammanställningen av genomförda direktupphandlingar måste bli bättre för att inte
passera direktupphandlingsgränsen.
- För mycket administration kring upphandlingar (framförallt blanketter).
- Tydligare information om vilka beloppsgränser som gäller vid upphandling.
- Smidigare regler när det gäller krav på annonsering och hur många som ska tillfrågas.
Utifrån ovanstående synpunkter har upphandlingsansvarig i samråd med upphandlingsombuden samt
förvaltningarna arbetat fram förslag till reviderade riktlinjer vid direktupphandling.
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Revideringen avser:
- Större möjligheter för upphandlare/inköpare att prata med annan än upphandlingsansvarig.
- Förändring av kravet att minst tre ska tillfrågas mellan 10 000 kr – 100 000 kr. Istället ”bör” minst
tre tillfrågas. Om enbart en tillfrågas måste dock fortfarande godkännande inhämtas från
upphandlingsombud eller upphandlingsansvarig.
- Blanketten ”avvikelserapport vid ej genomförd konkurrensutsättning” tas bort och istället räcker det
med muntligt eller skriftligt godkännande från upphandlingsansvarig eller upphandlingsombud
(skriftligt är alltid att föredra).
- Förändring av kravet att upphandlingar överstigande 100 000 kr måste annonseras. Istället räcker
det med att minst tre tillfrågas. Budgetansvarig chef ska dock redan vid upphandlingar överstigande
10 000 kr besluta om upphandlingen ska annonseras eller inte.
- Ny bilaga för aktuella beloppsgränser vid upphandling.
- Krav att budgetansvarig ska redovisa summan av genomförda direktupphandlingar två gånger på år
till upphandlingsansvarige.
Beslutsunderlag
Förslag till revidering av riktlinjer vid direktupphandlingar för Bollebygds kommun 2016-04-25.
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