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Upphandlingspolicy  
 

1. Inledning 

Upphandlingspolicyn beskriver ramarna för förbundets upphandling. Upphandlingspolicyn 
fastställes av förbundets styrelse. 

Samordningsförbundet RAR:s upphandlingspolicy med tillhörande riktlinjer utgör ett 
komplement till lagstiftningen och andra styrande dokument. 

 

2. Syfte 

Syftet med policyn är att säkerställa att förbundets upphandling av varor och tjänster sker på 
affärsmässigt, kostnadseffektivt, kvalitetssäkrat och rättvist sätt. 

Upphandlingspolicyn är ett styrande dokument som syftar till att främja en hållbar utveckling och 
att på bästa sätt, hushålla med offentliga medel. 

 

3. Förhållningssätt 

Förbundets agerande vid inköp och upphandling ska medverka till långsiktig och hållbar 
ekonomi. Alla inköp och upphandlingar ska göras med nyttjande av de konkurrensmöjligheter 
som finns och aktivt bidra till att flera aktörer kan medverka på marknaden 

Vi följer de grundläggande upphandlingsprinciperna som styr all offentlig upphandling och har 
sin grund i EU-rätten. De fem principerna innebär att upphandlingen alltid ska utgå från: ska 
även vid direktupphandlingar. 

 Likabehandling 
 Icke-diskriminering 
 Öppenhet 
 Ömsesidigt erkännande 
 Proportionalitet 
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Dessa principer ska även följas vid direktupphandlingar. 

 

4. Riktlinjer för Direktupphandling 

Med direktupphandling menas att förbundet infordrar anbud direkt utan annonsering. 

Beloppsgränsen för direktupphandling styrs av det tröskelvärde som den europiska 
kommissionen bestämmer. År 2020 fastställdes den till 615 312 kr. 

Förbundschefen har rätt att göra direktupphandlingar upp till 100 000 kr. Vid överstigande 
belopp krävs ett godkännande av ordförande, i samråd med arbetsutskottet.  

Enligt lag krävs dokumentation krävs på direktupphandlingar över 100 000 kr. Ett avtal med 
leverantör skall upprättas när beloppet är över 100 000 kr. Förbundet använder sig av en 
framtagen direktupphandlingsblankett även vid köp under 100 000 kr när det bedöms 
nödvändigt. 

Direktupphandling ska alltid göras med utnyttjande av befintlig konkurrens. LOU gäller för all 
upphandling.  

 

 


