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Upphandlingspolicy 

1.1 Upphandlingsregler  

Denna policy gäller vid upphandling inom Riksgälden. Med upphandling 

avses de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa varor och tjänster genom 

tilldelning av kontrakt. 

Upphandlingspolicyn bygger på 
det regelverk som Riksgälden har 
att följa vid upphandling.  

Upphandling ska ske i enlighet 

med lagen (2016:1146) om 

offentlig upphandling (LOU) och 

gällande förordningar inom 

området.  

De lagar som styr all offentlig 
upphandling bygger på fem 
grundprinciper. Bestämmelserna i 
upphandlingslagarna ska alltid 
tolkas mot bakgrund av dem. 
Dessa principer är principen om 
icke-diskriminering, principen om 
likabehandling, principen om 
transparens (öppenhet), principen 
om proportionalitet och principen 
om ömsesidigt erkännande. Till 
detta ska även läggas att en 
upphandling inte får utformas i 
syfte att begränsa konkurrensen 
samt att miljöhänsyn samt sociala 
och arbetsrättsliga hänsyn bör 
beaktas om upphandlingens art 
motiverar det. 

1.2 Den nationella 
upphandlingsstrategin 

Riksgälden strävar efter att 

tillämpa den nationella 

upphandlingsstrategin som 

regeringen har tagit fram. 

Upphandlingsstrategin har tagits 

fram för att hjälpa myndigheter 

att arbeta strategiskt med 

upphandlingar. Strategin 

innehåller sju inriktningsmål som 

syftar till att lyfta det offentliga 

inköpet till en strategisk nivå. Det 

första inriktningsmålet, Offentlig 

upphandling som strategiskt 

verktyg för en god affär, är det 

övergripande målet. Övriga sex 

inriktningsmål är vägarna till det 

övergripande målet. De beskriver 

vilka delar som behöver ingå för 

att det offentliga köpet ska bidra 

till att utveckla den offentliga 

verksamheten. 

1. Offentlig upphandling som 
strategiskt verktyg för en god 
affär. 

2. Effektiva offentliga inköp. 
3. En mångfald av leverantörer 

och en väl fungerande 
konkurrens. 

4. En rättssäker offentlig 
upphandling. 

5. En offentlig upphandling som 
främjar innovationer och 
alternativa lösningar. 

6. En miljömässigt ansvarsfull 
offentlig upphandling. 

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/organisera/nationella-upphandlingsstrategin/mal-1---offentlig-upphandling-som-strategiskt-verktyg-for-en-god-affar/
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https://www.upphandlingsmyndigheten.se/organisera/nationella-upphandlingsstrategin/mal-3---en-mangfald-av-leverantorer-och-en-val-fungerande-konkurrens/
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https://www.upphandlingsmyndigheten.se/organisera/nationella-upphandlingsstrategin/mal-5---en-offentlig-upphandling-som-framjar-innovationer-och-alternativa-losningar/
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7. Offentlig upphandling som 
bidrar till ett socialt hållbart 
samhälle. 

1.3 Riksgäldens 
upphandlingar  

Riksgäldens upphandlingar ska 
förutom att följa gällande 
regelverk också genomföras i 
konkurrens. Syftet är att nyttja 
den konkurrens som finns på 
marknaden och därigenom 
säkerställa att varor och tjänster 
köps med rätt kvalitet och till rätt 
pris. Det är viktigt att våra 
avtalsparter känner trygghet och 
förutsägbarhet i våra 
upphandlingar.  

Upphandlingar ska planeras och 

genomföras så att Riksgälden 

uppnår bästa förhållande mellan 

pris och kvalitet och största 

möjliga nytta. Med nytta avses 

såväl ekonomiska som 

funktionella, etiska, miljömässiga 

och sociala aspekter. 

1.4 Befintliga avtal och 
statliga ramavtal 

Vid upphandling ska Riksgälden i 

första hand tillämpa: 

- de statliga ramavtal som 

träffats med stöd av 

förordningen (1998:796) 

om statlig 

inköpssamordning och 

som är tillämpliga på det 

aktuella behovet, eller 

- de avtal som Riksgälden 

har träffat genom egen 

upphandling eller via 

inköpscentral. 

 

Om Riksgäldens behov inte kan 

tillgodoses genom att använda 

statliga ramavtal eller befintliga 

avtal får en egen upphandling 

planeras och genomföras.  

 

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/organisera/nationella-upphandlingsstrategin/mal-7---offentlig-upphandling-som-bidrar-till-ett-mer-socialt-hallbart-samhalle/
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