


Workshop – Paketering av 
upphandlingar!

Upphandlingsbyråns uppdrag 
är att göra goda affärer för 

Umeå kommuns räkning med 
fokus på helhetssyn



Lagen om offentlig upphandling (LOU)
• Tilldelning av kontrakt i separata delar

• 13 § En upphandlande myndighet får 
besluta att ett kontrakt ska tilldelas i 
separata delar. Myndigheten får då också 
fastställa storleken på och föremålet för 
dessa delar.

• Skyldighet att motivera att ett kontrakt 
inte ska tilldelas i separata delar

• 14 § Om en upphandlande myndighet 
beslutar att inte tilldela ett kontrakt i 
separata delar, ska skälen för detta anges. 
Skälen ska lämnas i något av 
upphandlingsdokumenten eller i en sådan 
individuell rapport som avses i 12 kap. 15 



Lagen om offentlig upphandling (LOU)
Anbud på ett kontrakt som ska tilldelas i delar

15 § En upphandlande myndighet som enligt 13 § beslutar att 
ett kontrakt ska tilldelas i delar, ska bestämma om 
leverantörerna får lämna anbud på en, flera eller alla delar av 
kontraktet.

Om anbud får lämnas på flera eller alla delar av ett kontrakt 
enligt första stycket, får myndigheten begränsa det antal delar av 
kontraktet som myndigheten kan komma att tilldela en och 
samma leverantör. När myndigheten beslutar om en sådan 
begränsning, ska den också fastställa den ordning som ska gälla 
när en och samma leverantör vid en tillämpning av 
tilldelningskriterierna ska tilldelas fler delar av kontraktet än vad 
begränsningen medger.



Upphandlingsmyndigheten, Nationell 
upphandlingsstrategi

Mål 3 – En mångfald av leverantörer och en väl fungerande 
konkurrens

Att skapa en välkomnande och attraktiv marknad innebär att det 
finns förutsättningar för alla leverantörer, även små och 
medelstora företag, samt idéburna organisationer att konkurrera 
på lika villkor om offentliga kontrakt.



Inköpspolicy Umeå 
kommun Fastställd av 

Kommunfullmäktige 2016

”Vid upphandling ska 
möjligheterna för små och 
medelstora företag att 
delta beaktas”



Umeå kommun Inköpscentral

Samverkansparter

Umeå Regionen

Samverkansparter

Kommunala bolag

Region Västerbotten

Övriga kommuner I Västerbotten

Företag



Paketering av upphandlingar

• I samverkan med 
verksamheten

• Paketering
kategori/grupp

• Paketering respektive
kommun/bolag



Exempel upphandlingar

Möbler HVB tjänster Arbetskläder

Omsorgstjänster Transporttjänster
Tekniska 

konsulttjänster

Skötsel 
grönområden

Livsmedel
Maskinsnöröjning

och 
halkbekämpning

Sportutrustning Bäddutrustning Handledning



Livsmedel 2020

Uppdelning i tre ramavtal  

• Huvudgrossist

• Animaliska mejeriprodukter

• Frukt, grönt och processade produkter



Fler kategorier som har delade kontrakt

Maskinsnöröjning och halkbekämpning fastigheter -Umeå 
tätort
5 delområden med 5st potentiella utförare



Maskinsnöröjning och halkbekämpning fastigheter 
Mindre tätorter

• Sävar

• Holmsund, Obbola

• Hörnefors 



Maskinsnöröjning och halkbekämpning fastigheter -
Ytterområden



Dynamiskt inköpssystem (DIS)

Ett dynamiskt inköpssystem som är en process i två steg

Steg 1

Dynamiskt inköpssystem innebär att ansökande leverantörer först kvalificeras 
och sedan blir tillfrågade när aktuellt behov uppstår. 

Steg 2

När ett behov uppstår hos kommunen kommer en anbudsförfrågan att 
skickas ut till samtliga kvalificerade leverantörer. 

Samtliga kvalificerade leverantörer kommer få ta del av samtliga 
anbudsinbjudningar och därmed få möjlighet att lämna anbud. 



Fördelar och nackdelar med DIS

Fördelar med DIS
• Alla får chansen att vara med på alla förfrågningar så länge man är 

kvalificerad i DIS

• Avtalet blir inte exklusivt för en eller flera ramavtalsleverantörer

• Köparen kan ta del av nya lösningar och teknik

Nackdelar med DIS
• Inga garantier över volymer produkter och tjänster

• Gynnar redan etablerade företag



Fördelar och nackdelar med delade ramavtal

Fördelar
• Låst marknad för de som vunnit ramavtalet under avtalsperioden

• Möjlighet för företag att etablera sig

• Möjlighet för små och medelstora företag att bli leverantör till kommunen

• ”Garanterade” intäkter

• Ökar konkurrensen på marknaden och fler som lägger anbud

• Upphandlande myndighet är mindre sårbar (försörjning av varor och 
tjänster)



Fördelar och nackdelar med delade ramavtal

Nackdelar
• Låst marknad under avtalsperioden för leverantörer utanför 

ramavtalet

• Förlorat ramavtal kan ge ekonomiska konsekvenser

• Flera leverantörer att samarbeta med under kontraktstiden

• Kräver mer resurser av administration och kontroll



Tack för oss
Pia Wangbergh

Dick Ekström

Rickard Fredriksson

Upphandlingsbyran@umea.se


