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LOU är inte tillämplig vid s.k. interna inköp som 
görs mellan: 

BESLUT ATT GENOMFÖRA EN DIREKTUPPHANDLING 

 <100 000 kr: Direktupphandling 
 100 000-534 000 kr: Direktupphandling - Dokumentationsplikten gäller!
 534 000-5 000 000 kr: Upphandling enligt LOU
 5 000 000 kr: Upphandling enligt LOU och beslut fattas av kommunstyrelsen

Om en annonserad upphandling ska göras

 Förvärv av fastighet, hyresrätt, bostadsrätt  
eller annan rätt till fastighet

 Anskaffning av telenät/bredband mm 
 Skiljemanna- eller förlikningsuppdrag
 Finansiella tjänster 
 Anställningar
 Forsknings- och utvecklingstjänster som inte 

endast används eller bekostas av kommunen

Undantagen är förenade med särskilda villkor 
som måste vara uppfyllda för att bli tillämpliga. 
Bedömning görs i varje enskilt fall.  

Gäller köpet t.ex. något av följande 
undantag från LOU? 
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Beslutsunderlag finns □ Beslut att direktupphandla fattat av: ________________________
Budget finns □ Godkänt av ansvarig direktör:______________________________

 Nacka kommun och en juridisk person som kommunen utövar kontroll över 
motsvarande egen förvaltning och om

 Den juridiska personen bedriver huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med den 
eller de myndigheter som kontrollerar den. 
Båda kriterierna ska vara uppfyllda för att anses vara ett internt köp och 
därmed vara undantagna från LOU.

 Är köpet under direktupphandlingsgränsen  534.890 kr 
exklusive moms, men inklusive options- och 
förlängningsklausuler.

OBS! Hela kommunens inköp av samma slag räknas 
samman.  Är det köp som görs under flera år räknas 
även fler år  ihop.

Hur mycket är affären värd?

 Vi har annonserat men fick inga anbud eller inga lämpliga anbud. Inga väsentliga 
ändringar får göras i förfrågningsunderlaget.

 Bara en leverantör kan tillhandahålla leveransen på grund av ensamrätt, tekniska 
eller konstnärliga skäl.

 Det är absolut nödvändigt att tilldela kontraktet men synnerlig brådska, som inte 
kunnat förutses av kommunen, gör det omöjligt att hålla tidsfristerna vid ett 
upphandlingsförfarande. 

 I mycket begränsad omfattning kan undantag tillämpas om det rör 
kompletterade varuleveranser från den ursprungliga leverantören, 
kompletterande byggentreprenad eller tjänst eller upprepning av en tidigare 
utförd byggentreprenad eller tjänst.

 Vi ska anordna eller har anordnat en projekttävling.
Undantagen är förenade med särskilda villkor som måste vara uppfyllda för att 
kunna tillämpas. Bedömning görs i varje enskilt fall.

Om något av följande gäller kan en 
direktupphandling vara möjlig: 

Se även Nackas Rutin för direktupphandlingar 
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Beslutsunderlag

1. Är kriterierna för internt köp uppfyllda?

2. Är köpet under direktupphandlingsgränsen?

3. Är det fråga om förvärv- eller hyra av fastighet, anskaffning av telenät mm, 

förlikningsuppdrag, finansiella tjänster, anställningar eller forskningstjänster?

4. Vi har annonserat men fick inga anbud eller inga lämpliga anbud. Inga väsentliga  

krav i förfrågningsunderlaget får ändras.

5. Bara en leverantör kan tillhandahålla leveransen p.g.a. ensamrätt, tekniska - eller 

konstnärliga skäl. 

6. Det är absolut nödvändigt att tilldela kontraktet, men synnerlig brådska, som inte 

kunnat förutses av kommunen gör det omöjligt att hålla tidsfristerna.   

7. I begränsad omfattning kan kompletterande varuleveranser, tjänster eller  

byggentreprenader från befintlig leverantör göras om vissa förutsättningar är 

uppfyllda. 

8. Vi ska ordna eller har ordnat en projekttävling.

JA Nej

Är svaret på någon fråga nej krävs en upphandling. OBS! Hela kommunens inköp av samma slag 

räknas samman.  Är det köp som görs under flera år räknas även fler år  ihop.



BESLUT

 Produkt eller tjänst:

 Kategori/underkategori:

 Optioner:

 Beroenden till andra projekt:

 Andra kommentarer:

 Upphandlingsförfarande

 Över eller under 
tröskelvärdena? Bestäm 
upphandlingsform.

 Finns stöd för 
direktupphandling LOU 4 kap 
och 15 kap? 

 Krav för e-Handel

 Samordning av transporter?

VARFÖR? HUR?

 Estimerad årlig kostnad:

 Estimerad besparingspotential (årlig):

 Andra mål:

VÄRDEN OCH BESPARINGAR

VAD SKALL KÖPAS?
 Projekt start::
 Projekt slutfört:
 Avtalsstart:
 Kritiska datum:

TIDPLAN

Gamla avtalet går ut □
Nya affärer □
Vi köper men har inget avtal □
Förbättra tidigare avtal □

Beslutsunderlag finns □
Budget finns □
Beslut i KS/________ □

 Beställare:

 Avtalsägare:

 Styrgrupp:

 Arbetsgrupp

 Politiker/Politiska beslut:

 Andra nyckelpersoner:

 Samordnad upphandling/Inköpscentral: 

ORGANISATION

 Deltagande verksamheter?

 Leverantörsmarknaden (Antal leverantörer)

ENORM (+50) □ STOR (15-50) □ MELLAN (5-15) □ LITEN (-5) □
 Marknadsledande leverantör:

 Kända referenser (andra företag):

KUNDER/LEVERANTÖRER

 Kompetens: Säkerställ rätt 
kompetens i upphandlingen

 MBL: Säkerställ att avtalsägaren 
informerar/förhandlar enligt MBL 
§§ 11 och 19 om upphandlingen 
innebär en väsentlig förändring 
av verksamhet. Säkerställ också 
att avtalsägaren förhandlar enligt 
MBL § 38 inför upphandling där 
MBL §38 är aktuell.

 Miljö och sociala krav? Krav på 
praktikplatser etc.

 ID 06: Är det fråga om en 
byggentreprenad ska ID06 
tillämpas.

ÖVRIGT
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