
 

Frågor och svar om upphandling 
Upphandlingsträff den 5 november 2020 
 

Hur tar ni fram förfrågningsunderlag? 

Det är flera faktorer som påverkar förfrågningsunderlaget:  

Lagstiftning: LOU – Lagen om offentlig upphandling, men även andra lagstiftningar 

exempelvis LUF (Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna) och LUK (Lagen 

om upphandling av koncessioner). Det kan också finnas lagstiftning som påverkar vid 

upphandlingar inom ett visst verksamhetsområde, exempelvis Socialtjänstlagen (SoL) 

eller Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). 

Politiska beslut: samtliga upphandlingar över så kallat 70 prisbasbelopp (för 2020 ligger 

det på cirka 3,3 miljoner) beslutas politiskt av kommunstyrelsens organisations- och 

personalutskott om upphandlingen rör flera nämnder eller av berörd nämnd om enbart 

en nämnd berörs. Det fattas alltså beslut om att genomföra upphandlingen, och det kan 

även beslutas att exempelvis dela en upphandling i mindre delar eller att ställa särskilda 

krav exempelvis inom miljö. Det kan också finnas andra politiska beslut som påverkar en 

upphandling, exempelvis beslut om ett visst arbetssätt eller om att minska användandet 

av engångsplaster. 

Vilka behov som finns i verksamheten: upphandlingen tar sin utgångspunkt i 

verksamhetens behov, och detta fångas upp genom en referensgrupp med sakkunniga 

från verksamheten.  

Budget: kommunens verksamhet är skattefinansierad och vi har ett ansvar att följa 

beslutad budget.  

Och naturligtvis påverkar även marknadens förutsättningar och möjligheter.  

 



 

Hur går en upphandling till? 
En upphandling sker i flera steg: 

1. Ett förfrågningsunderlag tas fram. Detta görs i samverkan mellan verksamheten 

och ansvarig upphandlare. I arbetet deltar en referensgrupp med deltagare från 

beställande verksamhet som bidrar med sin kunskap inom området. 

Upphandlaren bidrar med kompetens kopplat till upphandlingsprocessen. I vissa 

fall finns ett tidigare avtal och avtalsuppföljning att utgå ifrån, och ibland är det 

ett nytt behov som behöver undersökas och utforskas. Merparten av detta arbete 

är ett internt arbete, men i vissa fall annonserar vi en så kallad RFI (request for 

information) om det är något som vi vill att potentiella leverantörer ska svara på 

inför upphandlingen. Det kan exempelvis handla om särskilda krav, tidsplanering 

eller annat där vi behöver input för att kunna ta fram ett så bra 

förfrågningsunderlag som möjligt.    

2. Upphandlingen annonseras ut via hemsidan. Upphandlingen annonseras genom 

våra upphandlingsverktyg (TendSign och e-avrop) och publiceras även på 

kommunens samt de kommunala bolagens hemsidor.  

3. Under anbudstiden har du möjlighet att lämna anbud samt ställa frågor. I 

upphandlingsverktyget finns en funktion som heter frågor och svar. När du 

ställer en fråga blir frågan och svaret synligt för alla, men det är enbart vi som kan 

se vem om har ställt frågan. Under anbudstiden har vi fortfarande möjlighet att 

göra förtydliganden och smärre justeringar så därför vill vi betona vikten av att 

ställa frågor. Kanske innebär din fråga att vi kan rätta till något i upphandlingen 

som vi har missat eller förlänga anbudstiden om vi får signaler på att 

tidsplaneringen är för snäv.  

4. Kommunen gör sedan en utvärdering av de anbud som kommit in. Detta kan ske 

via anbudspresentationer eller referenstagning. Under utvärderingen gäller 

anbudssekretess, det innebär att vi inte kan svara på frågor om hur många anbud 

som har kommit in, eller vilka leverantörer som har lämnat anbud.  

5. Utifrån utvärderingen görs en tilldelning till den leverantör som bäst uppfyller 

förfrågningsunderlaget. Därefter tillkommer en avtalsspärr om minst 10 dagar. 



 

Under denna tid är det möjligt att begära ut handlingar och komma med frågor 

på beslutet. Om det skulle visa sig att vi har gjort ett misstag i utvärderingen kan 

vi under denna period göra en ny tilldelning och då börjar en ny avtalsspärr på 10 

dagar. Det finns även möjligt att för dig som leverantör att överklaga till 

förvaltningsrätten. 

6. Avtal tecknas därefter med leverantören. Avtal tecknas i första hand elektroniskt 

och i samband med detta har vi ett uppstartsmöte tillsammans med 

verksamheten.   

 

Var hittar jag aktuella och kommande upphandlingar? 
Här hittar du på kommunens och bolagens hemsidor: 

Växjö kommun 

Växjö Energi 

Videum 

Vöfab 

Vidingehem 

Växjöbostäder 

 

Hur lämnar jag anbud? 
Vi annonserar alla våra upphandlingar genom upphandlingsverktygen TendSign och E-

avrop. Du kan registrera dig i TendSign här och i e-avrop här. 

Det är gratis att registrera sig som användare, och det går snabbt och smidigt. Om du vill 

ha ytterligare funktioner som exempelvis prenumeration på upphandlingar inom ett 

visst område så tillkommer en kostnad. På vår upphandlingsskola kommer vi bland annat 

att gå igenom upphandlingsverktygen och visa hur du praktiskt går tillväga för att 

registrera dig, lämna anbud och även söka efter anbud inom ditt område.  

https://vaxjo.se/sidor/jobb-och-foretag/upphandling---kop-av-varor-och-tjanster/aktuella-upphandlingar.html
https://www.veab.se/om-oss/foretaget/upphandlingar/
https://videum.se/sv
https://www.vofab.se/sidor/upphandlingar.html
https://www.vidingehem.se/
https://vaxjobostader.se/om-oss/upphandling
https://tendsign.com/public/register_seller.aspx
https://www.e-avrop.com/register.aspx


 

Hur ser kommunens upphandling ut gällande cykelservice samt 
vinterdäcksbyte?  
Vi har ett pågående avtal för dessa tjänster. Samtliga avtal som kommunen tecknar är 

offentliga handlingar, så kontakta oss gärna om du vill begära ut avtalet. Dock kan vissa 

delar sekretessbeläggas på begäran av leverantör och då gör vi en bedömning av vad 

som kan lämnas ut. Ny upphandling planeras att annonseras under hösten 2022. 

 

Tänker Växjö kommun medvetet på att använda lokalt aktiva konstnärer i 
regionen vid upphandlingar för att synliggöra och hjälpa den lokala 
konstarenan som finns? 
När det gäller upphandling så är det inte möjligt enligt lagstiftning att ställa krav på 

lokala leverantörer. Vi är naturligtvis glada om vi kan använda lokalt aktiva konstnärer, 

men kan inte ställa krav på det och inte heller utvärdera anbud utifrån lokal förankring.  

 

Jag vill få möjlighet att träffa vårdbranschen i Kronobergs län, hur och 
vem kan hjälpa till med att närma sig denna bransch? 
Alla avtal som Växjö kommun tecknar är offentliga handlingar, så om du vill veta vilka 

vårdleverantörer vi använder är du välkommen att kontakta oss. Annars kan vi tipsa om 

att ta kontakt med vård- och omsorgscollege. 

 

Vad gör Växjö kommun mer konkret för att verkligen underlätta för mindre 
företagare att kunna vara med vid upphandlingar? Kan mindre 
livsmedelsaffärer till exempel leverera enstaka produkter till närliggande 
skolor, förskolor, särskilda boenden? 
När vi gör upphandlingar överväger vi alltid möjligheten att dela upphandlingar i mindre 

delar, för att underlätta för mindre leverantörer. Vi har också en samordnad 

varudistribution som innebär att en leverantör kan leverera till en adress istället för till 

https://www.vo-college.se/kronoberg/om-oss?section=subpages


 

flera. På så sätt kan mindre leverantörer leverera till exempelvis förskolor utan att 

behöva köra ut aktuell vara till samtliga förskolor i kommunen. När vi gör upphandlingar 

för hela länet delar vi upphandlingen och utvärderar per kommun där det är lämpligt.   

 

Jag är intresserad hur grundtanken kring den administrativa avgiften på 1 
procent som finns med i upphandlingar kring service? Hur ser man på att 
det ger merarbete för företaget? 
Den administrativa avgiften är en del i finansieringen av kommunens 

upphandlingsverksamhet. Grundtanken är en proportionell fördelning utifrån hur 

mycket respektive verksamhet handlar. Vi ser över och hoppas kunna underlätta 

administrationen och minska merarbete för leverantörer framöver. 

 

Vad har kommunen för ansvar om man antar bud som är så låga, så det 
pratas om hur det är möjligt att finansiera detta på rätt sätt? 
När ett anbud har ett avvikande lågt pris begär vi en förklaring från anbudslämnaren för 

att säkerställa att priset är korrekt, samt att anbudslämnaren kan leverera enligt 

samtliga ställda krav. Om en rimlig förklaring lämnas utvärderas anbudet enligt angiven 

utvärderingsmodell. Det är sedan upp till oss att i uppföljningen säkerställa att 

leverantören levererar enligt avtal, samt att inga extra kostnader tillkommer utöver 

avtal.  

 



 

Känns som att kraven är felaktiga vid ramupphandlingar samt att 
bedömningen av kraven är ibland konstiga. Som man får många poäng i 
hur stor rabattsats man lämnar. Det är ju inte relevant att man lämnar tex 
50 procent rabatt på en prislista. Då är ju prislistan från början fel. Ingen 
har över 50 procent marginal. Viktigt att det vid ramavtalet frågas på rätt 
produkter. Ofta tycker vi att det är föråldrade produkter som kommer upp. 
Vi arbetar med att utveckla utvärderingsmodeller som blir mer träffsäkra och vi är 

medvetna om att denna modell tyvärr ibland slår fel. Om vi ställer krav på produkter som 

är av äldre modell, uppmärksamma oss gärna på det genom att kontakta oss eller lämna 

in en fråga under frågor och svar i vårt upphandlingsverktyg. Kanske har vi inte 

uppmärksammat att det nu finns bättre lösningar på marknaden. Om vi får information 

som förändrar vår inriktning innan anbudstiden har tagit slut har vi möjlighet att justera, 

exempelvis genom att i upphandlingen även inkludera nyare lösningar. En sådan 

justering kommer i så fall alla potentiella leverantörer till kännedom genom frågor och 

svar i upphandlingen.    

 

Ibland ser vi att det finns krav på tillgänglig fysisk butik. Vilket avstånd till 
denna butik är rimligt krav? 
Det är svårt att svara generellt på denna fråga. Det beror på vilken vara eller tjänst som 

upphandlas. Om ni tycker att ett ställt krav är orimligt påpeka gärna detta för oss genom 

frågor och svar. På så sätt får vi möjlighet att ompröva kravet och justera i 

upphandlingen om det är lämpligt.  

 



 

Hur försäkrar ni er om att era upphandlingar blir möjliga att offerera för 
mindre företag? Ju större upphandlingar ju färre lokala företag kan 
offerera och leverera. Går det/vill ni i högre utsträckning dela upp 
upphandlingarna? 
När vi gör upphandlingar överväger vi alltid möjligheten att dela upphandlingar i mindre 

delar, för att underlätta för mindre leverantörer. Vi har också en samordnad 

varudistribution som innebär att en leverantör kan leverera till en adress istället för till 

flera. På så sätt kan mindre leverantörer leverera till exempelvis förskolor utan att 

behöva köra ut aktuell vara till samtliga förskolor i kommunen. När vi gör upphandlingar 

för hela länet delar vi upphandlingen och utvärderar per kommun där det är lämpligt.   

 

Om jag söker på Växjö kommuns hemsida på "direktupphandling" så 
kommer två poster upp som rör "utredningar". Var hittar man 
direktupphandlingar? 
Tack för att du uppmärksammade oss på detta. Det borde vara möjligt att lösa med hjälp 

av våra kollegor på kommunikationsavdelningen. När du söker på direktupphandlingar 

bör du hamna på vår sida för aktuella upphandlingar, de direktupphandlingar som 

annonseras finns också där. Dock är det så att inte alla direktupphandlingar annonseras, 

då det enligt lagstiftningen inte är ett krav.  

 

Ofta sälls krav på avancerade e-handelslösningar, vore det inte bättre att 
prioritera fysisk tillgänglighet i lokala butiker genom exempelvis ett 
poängsystem baserat på tillgänglighet, sortimentsbredd och kompetens 
kring produkter? Då skulle fler lokala företag bjudas in samtidigt som 
affärsnyttan belönas. 
Vi har e-handelslösningar för att säkerställa effektivitet och avtalstrohet. Vi vill att 

medarbetare i kärnverksamheten ska kunna ägna så stor del av sin tid som möjligt hos 

omsorgstagaren, i klassrummet osv. Vi upphandlar också så kallade skafferiavtal med 



 

fysiska lokala butiker, för att våra verksamheter inom exempelvis 

funktionsvariationsomsorgen ska kunna gå tillsammans med en omsorgstagare och 

handla som en del i en vardaglig träning. Men också för att våra verksamheter ska kunna 

handla vissa varor när det är brådskande eller en beställning blivit fel.   

 

Om ett företag med ramavtal köps upp och konsolideras med en större 
aktör, löper då avtalet vidare per automatik eller finns det krav på att 
förnya upphandlingen genom exempelvis change-of-controll regler? (Det 
nya företaget kan ju exempelvis ha en annan svarsbild inom ISO, krav, 
grundläggande krav etc.) 
Samtliga ska-krav som ställs i upphandlingen ska vara uppfyllda under hela 

avtalsperioden. Det får inte ske några västenliga förändringar av kontraktet i samband 

med att företaget köps upp.  

 

Är avtal tecknade av inköpscentraler något Växjö kommun kommer att 
använda sig av i större utsträckning än idag? 
Vi använder inköpscentraler inom vissa områden idag. I samband med att nya 

upphandlingar ska genomföras så överväger vi upphandlingsform och då kan en 

inköpscentral vara aktuell om det finns avtal som matchar vårt behov. Det är i vissa fall 

till fördel på grund av att det innebär en minskad administration i själva 

upphandlingsprocessen för kommunen. Samtliga upphandlingar över 70 prisbasbelopp 

(för 2020 ligger det på cirka 3,3 miljoner beslutas av politiken i Växjö kommun genom 

kommunstyrelsens organisations- och personalutskott så ytterst är det en politisk fråga. 

Vi har i dagsläget inte något beslut om att varken öka eller minska användandet av 

inköpscentraler.  

 



 

Varför stänger funktionen frågor och svar alltid så pass långt tidigare än 
anbudets sista datum för inlämning? 
Det beror dels på att vi på upphandlingsenheten kan behöva konsultera verksamheten 

eller annan expertis för att kunna svara, dels kan vi behöva lite tidsmarginal, samt att ett 

svar som vi lämnar kan innebära att en anbudslämnare måste eller vill ändra i sitt anbud 

och då måste det finnas en rimlig tid för dem att göra det. Påbörja därför ditt anbud i så 

god tid som möjligt, så har du möjlighet att ställa frågor och få svar innan funktionen 

stänger. Om du tycker att vi har en för kort anbudstid, kontakta oss gärna – i vissa fall 

har vi möjlighet att förlänga anbudstiden.  

 

Hur utvärderar man ett anbud när det bara finns en anbudsgivare? 
Egentligen på samma sätt som om det hade funnits flera anbudslämnare. Vi kontrollerar 

samtliga krav, och anbudslämnarens svar. I vissa fall behöver vi besluta om att avbryta 

upphandlingen på grund av bristande konkurrens och annonsera upphandlingen på nytt. 

Vi vill gärna ha fler anbudslämnare, så om du tittar på vårt förfrågningsunderlag och av 

någon anledning beslutar dig för att inte lämna anbud – meddela oss gärna varför. Om vi 

får återkoppling kan vi i vissa fall justera i upphandlingen genom frågor och svar, eller 

åtminstone lära oss och göra annorlunda vid nästa upphandling.  

 

Kan ni berätta med om Direktupphandling? 
Direktupphandlingar kommer vi att gå in mycket mer på under vår upphandlingsskola, 

men här kommer lite kortfattad information så länge. I Växjö kommun genomförs 

direktupphandlingar i huvudsak av verksamheten. Inom LOU (lagen om offentlig 

upphandling) är det fråga om direktupphandling om värdet på upphandlingen 

understiger 615 312 kronor. Detta så kallade tröskelvärde skiljer sig mellan olika 

lagstiftningar och är exempelvis högre för LUF (Lagen om upphandling inom 

försörjningssektorerna) och LUK (Lagen om upphandling av koncessioner). 

Direktupphandlingar får annonseras på samma sätt som övriga upphandlingar, men det 

finns inget krav på annonsering i lagstiftningen. Det vanligaste förfarandet inom 



 

direktupphandling är att tre leverantörer tillfrågas att lämna anbud/offert. 

Upphandlingsmyndigheten har mer information om direktupphandling här. 

 

Hur ser ni på en grupp på 2–4 leverantörer som tillsammans lämnar in ett 
anbud? Är detta till nackdel för er? Kommer ni hålla anbudsgivaren 
ansvarig för hela anbudet oavsett om det är ett leverantörssamarbete? 
Detta beror på hur förfrågningsunderlaget ser ut, vilken vara/tjänst som upphandlas 

och hur kraven är utformade. Vi ser inga hinder i detta men vi vill oftast ha en avtalspart 

som svarar för anbudet. Det här kan dock skilja sig från fall till fall och behöver hanteras 

utifrån den specifika situationen. Ta gärna kontakt med oss så undersöker vi 

förutsättningarna i relation till aktuell upphandling. 

 

Vad krävs det för att göra sig så attraktiv att man blir inbjuden som 
leverantör? 
Alla leverantörer är välkomna att lämna anbud på annonserade upphandlingar. Vi ser 

gärna att fler lämnar anbud. Delta gärna i vår kommande upphandlingsskola för att få 

mer tips om vad som är viktigt att tänka på när man lämnar anbud. 

 

Hur säkrar ni kvalité rent konkret när upphandlingarnas mekanismer 
bygger på att pressa priserna? Hur följer ni upp upphandlingarna intention 
över tid? 
Vi ställer krav på kvalitet i våra upphandlingar och värderar uppfyllda krav tillsammans 

med pris. Ett sätt för oss att säkerställa kvaliteten i de produkter/tjänster som 

efterfrågas är genom att ställa så kallade ska-krav, alltså krav som måste vara uppfyllda 

för att bli leverantör. Uppföljning av avtalen sker löpande under avtalstiden, exempel på 

uppföljning är såväl ekonomisk uppföljning (fakturerat belopp jämfört med avtalade 

priser) som kontroll av att avtalad kvalitet levereras. 

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/direktupphandling


 

 

Som nystartat företag som importerar varor upplever man ofta att tiden 
mellan beslut och första leveransdag är alldeles för kort. Efter att beslutet 
är meddelat bör tid finnas för att importera en större volym innan första 
leverans. Det vill säga börja upphandlingen i mycket god tid, annars 
utesluts nystartade företag. 
Vår ambition är att genomföra upphandlingar i god tid, både för att möjliggöra 

planeringen för anbudslämnare och även för att säkerställa att avtal finns på plats i tid 

för att möta verksamhetens behov. Ibland lyckas vi inte helt och det kan bero på flera 

olika faktorer. Om en tidsplan upplevs som alltför snäv finns det möjlighet för 

leverantörer att göra oss uppmärksamma på detta i upphandlingens Frågor- och 

svarsfunktion. 

 

Får man lära sig att skriva säljande anbud? 
Vi kan inte ge några garantier för vinnande/säljande anbud, men upphandlingsskolan 

syftar till att ge bättre förutsättningar för att lämna anbud på offentliga upphandlingar. 

På upphandlingsskolan kommer vi gå igenom gällande lagstiftning och även tips och råd 

vad du ska tänka på när du lämnar anbud. Vi kommer visa var du hittar aktuella och 

kommande upphandlingar samt hur vårt upphandlingsverktyg fungerar. Har du något du 

gärna vill att vi ska ta upp i kommande upphandlingsskola, hör av dig till oss!  
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