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Sammanfattning 
I den här rapporten om upphandlings- och inköpsverksamheten för 2020 ges 

information om aktuell upphandlingsstatistik, en inblick i väsentliga upphandlingar 
och andra inköpsrelaterade aktiviteter som genomförts under året samt information 

om vad som är på gång kommande år. 
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Inledning 
Väsentliga händelser 2020 
- Kommunens upphandlare deltog i mars i ett frukostmöte med lokala företagare. Mötet inleddes 
med att vi följde ett webbsänt seminarium om offentlig upphandling som organisationen 
Företagarna anordnade, och sen höll vi en gemensam fråge- och diskussionsstund där företagarna 
fick mer information om och möjlighet att ge synpunkter på hur upphandlingsarbetet fungerar i 
Simrishamn. 

- I april utsågs kommunens upphandlare Marcus Bäckström till Årets Inköpare av organisation 
Sveriges Offentlig Inköpare (SOI). SOI är medlemsorganisationen för offentliga inköpare i Sverige och 
utvecklar den offentliga affären genom kunskap, påverkan och kompetensutveckling. Deras 
motivering för att tilldela Marcus priset löd enligt nedan: 

Marcus Bäckström tilldelas utmärkelsen för att han genom sitt engagemang och generositet bidrar 
till att dela kunskap och öka intresset för offentliga inköp i Sverige. Genom sina analyser och 
erfarenheter visar han på hur verkligheten ser ut för en offentlig inköpare, med särskilt fokus på en 
mindre organisation och dess utmaningar. Genom sin upphandlingsblogg har Marcus sedan 2014 
blivit en viktig röst i upphandlingssverige, där han ger alla bloggläsare en tydlig bild över vad 
upphandlaryrket innebär samtidigt som han ökar förståelsen för offentlig upphandling hos 
leverantörer och det lokala näringslivet i Simrishamn. Marcus är därför en välförtjänt mottagare av 
utmärkelsen Årets inköpare 2020. 

- I Svenskt näringslivs undersökning om det lokala företagsklimatet fick Simrishamns kommuns 
upphandlingsverksamhet det bästa betyget sedan mätningarna startade. Kommunen har sett en 
uppgång i undersökningen tre år i rad. Svenskt näringsliv besökte under augusti kommunen för att 
diskutera vilka som är Simrishamns kommuns framgångsfaktorer. 

- Simrishamns kommun deltog under året i projektet Den hållbara upphandlingsprocessen i Skåne. 
Projektet hade sin slutkonferens i Oktober och har bland annat resulterat i en sida med konkreta 
verktyg för att genomföra hållbara upphandlingar (Verktyg för att göra din upphandling hållbar - 
Energikontoret Skåne (kfsk.se)). Upphandlare från Simrishamns kommun har bland annat föreläst på 
ett webbinar på temat ”Lyckas följa upp miljökraven” och har delat med sig av mallar och rutiner som 
delvis legat till grund för de verktyg som presenteras på webbplatsen. 

- I oktober sökte Simrishamn efter en LIA-praktikant inom offentlig upphandling. Natalie Seyoum, 
som läser en 2-årig YH-utbildning till offentlig upphandlare, sökte och blev antagen. Natalie kommer 
att lära sig mer om praktiskt upphandlingsarbete under perioden januari – mars 2021. 

- På kommunens upphandlingsblogg har 55 inlägg publicerats under året. Bland de mest lästa kan 
särskilt nedanstående 5 inlägg nämnas. 

Hur mycket kostar dålig inköpsmognad och bristande avtalsuppföljning? | Upphandlingsbloggen 
(simrishamn.se) 
Små och medelstora företag behövs! | Upphandlingsbloggen (simrishamn.se) 
10 steg för att bli en strategisk inköpsorganisation | Upphandlingsbloggen (simrishamn.se) 
Du har inte lyckats förrän ni fått nya kaffemuggar i fikarummet | Upphandlingsbloggen 
(simrishamn.se) 
Inköpsverksamhetens svarta hål | Upphandlingsbloggen (simrishamn.se)  



4 
 

Statistik 
Antal annonserade upphandlingar – Simrishamn och Sösk 
Nedan ser ni två egenframtagna diagram, ett som visar utvecklingen av antalet annonserade 
upphandlingar i Simrishamn och ett som visar en jämförelse med utvecklingen i Sösk-området. Under 
respektive diagram finns kommentarer till siffrorna. 

 

Figur 1. Annonserade upphandlingar Simrishamn - Egen 

År 2016 genomfördes ett stort antal likartade ramavtalsupphandlingar av tekniska konsulttjänster till 
samhällsbyggnadsförvaltningen, vilket kan förklara den tillfälliga toppen där. Dessa ramavtal löpte ut 
under 2020 och början av 2021 och nya upphandlingar har därför genomförts under 2020. 
Diagrammet ovan avser enbart upphandlingar som kommunen upphandlar (annonserar) själv. 
Förutom dessa upphandlingar använder kommunen sig av ramavtal som upphandlas av SKL 
Kommentus Inköpscentral, Kammarkollegiet och Skånes kommuner samt deltar i samordnade 
upphandlingar – vanligtvis inom Sydöstra Skånes Samarbetskommité (Sösk), men även andra 
konstellationer förekommer. För dessa externt upphandlade kontrakt och ramavtal genomförs 
vanligtvis avtalsimplementering i organisationen, till exempel genom att avtalen läggs upp i 
kommunens gemensamma avtalsdatabas, genom att informationsmail om hur avtalen ska tillämpas 
skickas ut till verksamheterna eller genom att hålla uppstartsmöte med de antagna leverantörerna. 

Som framgår av tabellen annonserar kommunen cirka 40-50 upphandlingar och direktupphandlingar 
varje år. Det som är viktigt att komma ihåg är att dessa upphandlingar resulterar i kontrakt och 
ramavtal som ofta lever kvar i olika delar av organisationen under lång tid (vanligtvis cirka 4 år). Att 
säkerställa att villkoren som överenskommits i samband med upphandlingen efterlevs under 
avtalstiden är minst lika viktigt som att säkerställa att upphandlingen genomförs på ett affärsmässigt 
och rättssäkert sätt. En ögonblicksbild från kommunens avtalsdatabas i början av 2021 visar att vi har 
cirka 170 aktiva avtal, vilket stämmer väl överens med det faktum att 40-50 nya avtal tecknas per år 
och att den genomsnittliga avtalstiden för dessa är 4 år. 

0

10

20

30

40

50

60

70

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Simrishamn



5 
 

 

Figur 2. Annonserade upphandlingar Sösk - Egen 

Om man räknar bort Simrishamns kommun låg antalet annonserade upphandlingar inom Sösk-
kommunerna relativt stabilt under 2020 jämfört med 2019.  

Andel överprövade upphandlingar – Simrishamn 
Under 2020 överprövades 3 av Simrishamns kommuns upphandlingar, vilket utgör 5,6 % av samtliga 
upphandlingar. 

Den första upphandlingen som överprövades var ett ramavtal för ventilationsarbeten. En 
anbudsgivare tyckte att kommunen inte hade kontrollerat det vinnande anbudet tillräckligt. Dom föll 
i slutet av 2020 till kommunens fördel. Ingen av parterna överklagade, så ramavtalet kunde tecknas 
enligt plan. 

Den andra upphandlingen som överprövades var ett ramavtal för klienter, det vill säga datorer och 
datorutrustning. Simrishamns kommun har i upphandlingen agerat samordnande i upphandlingen 
samt överprövningsprocessen. Övriga kommuner som deltagit är Tomelilla, Sjöbo, Skurup, Trelleborg 
och Ängelholm. Förvaltningsrätten har ännu inte meddelat dom i överprövningsärendet, denna 
väntas komma i början av 2021. 

Den tredje upphandlingen överprövades i början av 2021 och avsåg fönsterputs. En anbudsgivare har 
varit missnöjd med kommunens bedömning av dennes ekonomiska ställning. Dom väntas under 
våren 2021. 

I övrigt har ingen av kommunens upphandlingar eller upphandlade avtal under 2020 varit föremål för 
rättslig prövning. 

Andel avbrutna upphandlingar – Simrishamn 
4 upphandlingar avbröts under år 2020, vilket avser 7,5 % av samtliga upphandlingar. Tre av de 
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avbrutna upphandlingarna var annonserade direktupphandlingar. De direktupphandlingar som 
avbröts var Trädplanering Ribbersberg, Köp av Endagskonferens och Köp av konsulttjänst för att 
genomföra en riskutredning i Kivik. 

Förutom ovanstående avbröts en upphandling av kommunikationstjänster. Denna upphandling 
avbröts då de inkomna anbuden gav en kostnadsbild som var väsentligt högre än tidigare, och som 
därför låg över den budget som tilldelats för uppdraget.  

Sammanfattning 
Statistik är viktigt för att kunna planera sin verksamhet på ett bra sätt. Åtgärder vidtas löpande för att 
anpassa kommunens upphandlingsverksamhet efter nya lagar, regler och andra 
omvärldsförändringar. Att ta till sig och reagera på utvecklingen av saker som antalet annonserade 
upphandlingar eller andel överprövade upphandlingar är en del av det här arbetet. 

En mer detaljerad årskrönika för upphandlingsverksamhet 2020 går att läsa på kommunens 
upphandlingsblogg, Årskrönika 2020 | Upphandlingsbloggen (simrishamn.se). 

 

Figur 3 Konceptbild - Pixabay 
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Genomförda upphandlingar 
Här presenteras översiktlig information om ett antal upphandlingar som genomfördes under 2020. I 
år och framöver kommer beskrivningarna att utgå från de ekonomiska, ekologiska och sociala 
hållbarhetskrav som är en del av de under 2020 framtagna riktlinjerna för upphandling och inköp. 
Dessa beskrivs mer i detalj nedan: 

- Ekonomisk hållbarhet 
o God konkurrens: Enligt riktlinjerna ska god konkurrens i våra upphandlingar eftersträvas, till 

exempel genom att ge små och medelstora företag möjlighet att konkurrera. Målsättningen 
är att minst tre anbudsgivare ska lämna anbud i våra upphandlingar. Antalet anbudsgivare 
redovisas därför för varje upphandling som presenteras. 

o Avtalstrohet: Kommunens verksamheter ska använda ramavtal när de finns och avrop ska 
följa ramavtalens villkor. Produkter och tjänster från det upphandlade sortimentet ska 
användas av kommunens verksamheter så långt det är möjligt. Detta mått är inte möjligt att 
redovisa här, men avtalsimplementering är en del av upphandlingsprocessen för samtliga 
upphandlingar och utbildning av kommunens anställda görs löpande. 

o Uppföljning: Upphandlade avtal ska följas upp i den utsträckning som är lämpligt. För varje 
upphandling redovisas om en uppföljningsplan har tagits fram som en del av 
upphandlingsprocessen eller inte. En uppföljningsplan innehåller aktiviteter som ska 
underlätta för verksamheterna att genomföra uppföljning under avtalstiden. Att 
uppföljningen faktiskt genomförs är dock verksamheternas eget ansvar. 

o Livscykelkostnader: Vid upphandling ska hänsyn till kostnader under hela livscykeln för varan, 
tjänsten eller entreprenaden tas. Hur detta tagits hänsyn till redovisas detta i 
sammanfattningstexten för respektive upphandling. 

- Ekologisk hållbarhet 
o Varor och tjänster ska vara miljömärkta där det är möjligt. För varje upphandling anges om 

krav ställts på miljöledningssystem i upphandlingen, eller om någon särskild märkning 
kravställts i upphandlingen. 

o Plast i förpackningar och engångsartiklar ska undvikas. Redovisas i sammanfattande text om 
det anses relevant. 

o Baskraven i upphandlingsmyndighetens kriteriewizard för miljökrav ska användas (eller andra 
likvärdiga eller bättre krav). För varje upphandling redovisas om kraven använts eller inte, 
alternativt om andra krav använts istället. 

- Social hållbarhet 
o Arbetsrättsliga krav och krav på leverantörens arbetsmiljöarbete ställs i branscher där det är 

lämpligt. Vi har en grundnivå för detta i alla våra upphandlingar genom de standardmallar vi 
använder (anbudsgivare ska följa lagen). Vi redovisar om vi av någon anledning ställt högre 
krav än grundkraven. 

o Sysselsättningskrav ska övervägas för större entreprenader och andra avtal där detta är 
lämpligt. Vi redovisar om sysselsättningskrav ställts i upphandlingen eller inte. 

o Inköpta varor och tjänster ska bidra till en ökad delaktighet i samhället för alla. Om särskilda 
krav för delaktighet ställts i upphandlingen redovisas detta. 

Notera att de nya riktlinjerna för upphandling och inköp inte antogs förrän i december 2020. De 
flesta av upphandlingarna nedan har alltså genomförts utan de krav som dessa riktlinjer medfört. 
Trots det redovisas informationen här för att ha något att jämföra med till kommande år. 
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Tekniska konsulttjänster omgång 1 
Annonseringsdatum: 2020-02-27 
Antal anbudsgivare: 39 (flera områden) 
Uppföljningsplan: Nej 
Miljömärkning: Nej 
Baskrav miljö: Nej 
Arbetsmiljö: Nej 
Sysselsättningskrav: Nej 
Delaktighet i samhället: Nej 

Sammanfattning: Upphandlingen omfattar 7 olika områden för tekniska konsulttjänster. Underlaget 
för dessa från 2016 var väldigt genomarbetat så i stort sett användes samma krav och avtalsvillkor 
som då. Inför upphandlingen hölls en avstämning med verksamheterna om det funnits något som 
inte fungerat bra under den föregående avtalsperioden. De synpunkter vi fick in togs hänsyn till i 
arbetet med att ta fram ett nytt förfrågningsunderlag. 

Läkemedelsrening Sankt Olofs ARV 
Annonseringsdatum: 2020-04-14 
Antal anbudsgivare: 2 
Uppföljningsplan: Nej 
Miljömärkning: Krav på miljöledningssystem. 
Baskrav miljö: Nej 
Arbetsmiljö: Nej 
Sysselsättningskrav: Nej 
Delaktighet i samhället: Nej 

Sammanfattning: Upphandlingsunderlaget togs helt fram av en konsult. Den centrala 
upphandlingsfunktionen tog fram ett anbudsformulär, annonserade upphandlingen och bistod vid 
utvärderingen. Upphandlingen vanns av Purac AB, ett bolag som utfört liknande arbete i kommunen 
tidigare och som har huvudkontor i Lund. Allt löpande arbete med avtalet efter 
upphandlingsprocessen har skötts av kommunens VA-avdelning. 

Färskt kött 2020 
Annonseringsdatum: 2020-04-21 
Antal anbudsgivare: 2 
Uppföljningsplan: Nej 
Miljömärkning: Nej 
Baskrav miljö: Nej 
Arbetsmiljö: Nej 
Sysselsättningskrav: Nej 
Delaktighet i samhället: Nej 

Sammanfattning: Upphandlingen resulterade endast i två anbud. Kommunen delar upp sina 
livsmedelsupphandlingar för att locka anbud från små- och medelstora leverantörer (båda 
anbudsgivarna i upphandlingen var sådana leverantörer) men ibland blir avtalen för små för att locka 
de stora leverantörerna. En jämförelse av priser och villkor med tidigare avtal gjorde och detta 
bedömdes rimligt i förhållande till vad prisnivån borde vara. Avtal tecknades med Bondens Skafferi, 
ett företag med bas i Kristianstad som får sina råvaror från 400 olika producenter, främst Skånska. 
Allt kött på avtalsprislistan har svenskt ursprung. 

Figur 4 Färskt kött - Pixabay 
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Redovisningsrevision och verksamhetsrevision 
Annonseringsdatum: 2020-05-15 
Antal anbudsgivare: 2 
Uppföljningsplan: Ja 
Miljömärkning: Nej 
Baskrav miljö: Nej (finns ej) 
Arbetsmiljö: Nej 
Sysselsättningskrav: Nej 
Delaktighet i samhället: Nej 

Sammanfattning: Upphandlingen var den första där vi genomförde en riskanalys och tog fram en 
uppföljningsplan enligt våra nya rutiner för detta. Det upplevdes både av upphandlaren och av de 
förtroendevalda revisorerna som att det gav ett mervärde i upphandlingsprocessen. Genom att varva 
framtagande av obligatoriska krav med diskussioner om hur vi skulle följa upp kraven säkerställde vi 
att alla krav som ställdes var nödvändiga, och vi kunde redan i förfrågningsunderlaget lägga grunden 
för hur samarbetet avseende avtalsuppföljning ska se ut under de 4 år som avtalet löper. Ett utdrag 
från uppföljningsplanen finns i bilden nedan. 

Ernst & Young vann upphandlingen och fick därmed förtroende att utföra revisionstjänster till 
kommunen i ytterligare 4 år. 

   

Ramavtal Byggservice 
Annonseringsdatum: 2020-06-10 
Antal anbudsgivare: 7 
Uppföljningsplan: Ja 
Miljömärkning: Nej 
Baskrav miljö: Ja 
Arbetsmiljö: Ja 
Sysselsättningskrav: Nej 
Delaktighet i samhället: Nej 
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Sammanfattning: Upphandlingen av ramavtal för byggservice tilldelades enligt rangordning 1. 
Skanska Direkt AB, 2. Karaten Bygg AB, 3. BAB Byggtjänst AB. Upphandlingen avser byggnadsarbeten i 
samband med underhållsarbeten, ombyggnader och lokalförändringar samt mindre entreprenader. 
Inom avtalet kan det även komma att ingå nybyggnation i mindre omfattning. Det som skiljer detta 
ramavtal från våra tidigare ramavtal för byggservice är att vi har lagt med tre styck projekt som är 
planerade att genomföras under avtalsperioden. Det är fönsterbyte på Gärsnäs skola, fönsterbyte på 
Korsavadsskolan och Takomläggning på Sant Olofs skola. Dessa prissattes med fast pris i anbuden och 
ingick som en del av utvärderingen. Avtalet är skrivet på två år med möjlighet till förlängning på två 
år. 

Drift av Tobisviks camping 
Annonseringsdatum: 2020-06-25 
Antal anbudsgivare: 3 
Uppföljningsplan: Ja 
Miljömärkning: Ja 
Baskrav miljö: Nej 
Arbetsmiljö: Nej 
Sysselsättningskrav: Ja 
Delaktighet i samhället: Nej 

Sammanfattning: Upphandlingen av Tobisviks camping tilldelades Fritid Österlen Holding AB, som 
även tidigare drev campingen. I avtalet finns krav som ska säkerställa att campingen upprätthåller 
nivå 4/5 enligt Svensk campings klassificeringssystem, det finns en gränsdragningslista som tydligt 
anger kostnads- och utförandeansvar, det finns krav på att campingen ska vara miljöcertifierad 
senast 2023 och det finns krav på att leverantören ska erbjuda praktik till personer i behov av detta. 
Under upphandlingsprocessen togs en uppföljningsplan fram för att säkerställa en aktiv uppföljning 
och ett aktivt samarbete med leverantören. Det är viktigt att denna plan följs för att säkerställa att de 
villkor som utlovats i avtalet också ska efterlevas under de 5 år som avtalet löper. 

 

Figur 5 Campingtåget - Tobisvikscamping.se 
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Ramavtal för ventilationsarbeten 
Annonseringsdatum: 2020-06-29 
Antal anbudsgivare: 8 
Uppföljningsplan: Ja 
Miljömärkning: Nej 
Baskrav miljö: Ja 
Arbetsmiljö: Ja 
Sysselsättningskrav: Nej 
Delaktighet i samhället: Nej 

Sammanfattning: Upphandlingen av ramavtal för ventilationsarbeten tilldelades enligt rangordning 1. 
Österlen Inneklimat AB, 2. Maskinventilation i Kristianstad AB. Upphandlingen avser 
ventilationsarbete i samband med underhållsarbeten, ombyggnader och lokalförändringar samt 
mindre entreprenader. Inom avtalet kan det även komma att ingå nyanläggningar i mindre 
omfattning. Avtalet är skrivet på två år med möjlighet till förlängning på två år. 

Upphandlingen blev överprövad, men överprövningen fick avslag. 

Ramavtal El-arbeten 
Annonseringsdatum: 2020-07-03 
Antal anbudsgivare: 4 
Uppföljningsplan: Ja 
Miljömärkning:  Nej 
Baskrav miljö: Ja 
Arbetsmiljö: Ja 
Sysselsättningskrav: Nej 
Delaktighet i samhället: Nej 

Sammanfattning: Upphandlingen av ramavtal för el-arbeten tilldelades enligt rangordning 1. Bemt 
AB, 2. Skanör Elbyrå Aktiebolag. Upphandlingen avser el- och styrarbete i samband med 
underhållsarbeten, ombyggnader och lokalförändringar samt mindre entreprenader. Inom avtalet 
kan det även komma att ingå nyanläggningar i mindre omfattning. Avtalet är skrivet på två år med 
möjlighet till förlängning på två år. 

Klienter 2020 
Annonseringsdatum: 2020-07-07 
Antal anbudsgivare: 3 
Uppföljningsplan: Nej 
Miljömärkning: Ja 
Baskrav miljö: Ja 
Arbetsmiljö: Nej 
Sysselsättningskrav: Nej 
Delaktighet i samhället: Nej 

Sammanfattning: Upphandlingen avser ett ramavtal för datorer, datorutrustning och liknande 
produkter. Deltagande kommuner är Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo, Skurup, Trelleborg och 
Ängelholm. Simrishamn är samordnande kommun i upphandlingsprocessen, men personal från 
samtliga kommuner har deltagit i kravställningen. 
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Upphandlingen visar hur viktigt det kan vara med konkurrens. I vår förra upphandling av samma typ 
av produkter fick vi bara ett anbud från en anbudsgivare. I den här upphandlingen har tre olika 
anbudsgivare, alla med olika underleverantörer av datormodeller (HP, Dell och Lenovo), lämnat 
anbud. Produkterna i det vinnande anbudet är 10-20 % billigare än de produkter som erhölls i den 
förra upphandlingen. 

Kommunen har ställt krav på att produkterna i avtalet ska vara TCO-certifierade. Det är en 
certifiering som ges till hållbara IT-produkter, det vill säga IT-produkter med socialt och miljömässigt 
ansvarsfull tillverkning, ökad livslängd, bättre säkerhet och en högre prestanda. Dessa krav har inte 
ställts i tidigare upphandlingar av samma typ av produkter. 

Upphandlingen är för tillfället överprövad och dom väntas i början av 2021. 

 

Figur 6 Miljöcertifierad dator - TCO Development 

Ekonomi- och inköpssystem 
Annonseringsdatum: 2020-11-11 
Antal anbudsgivare: - 
Uppföljningsplan: Ja 
Miljömärkning: Nej 
Baskrav miljö: Nej 
Arbetsmiljö: Nej 
Sysselsättningskrav: Nej 
Delaktighet i samhället: Ja 

Sammanfattning: Upphandlingen av Ekonomi- och inköpssystem är pågående och förväntas bli färdig 
i mars 2021. Ett nytt system ska sedan vara på plats i januari 2022. Om allt går enligt plan kommer 
implementationen av det nya systemet att ha en stor påverkan på organisationen under året. 

Upphandlingen är den första som kommunen har genomfört med ett förhandlat förfarande enligt 
upphandlingslagstiftningen. Sådana upphandlingar får användas i undantagsfall, till exempel om det 
som ska köpas inte lätt kan definieras i ett förfrågningsunderlag eller är särskilt komplext. Stora 
upphandlingar av IT-system faller ofta i den här kategorin. Efter att upphandlingen är avslutad 



13 
 

kommer vi analysera för- och nackdelar med processen och upphandlingens resultat för att se om 
arbetssättet kan tillämpas på fler upphandlingar i framtiden. 

Utvärdering av anbud görs utifrån pris, funktioner och användarvänlighet. Ett stort antal personer 
från de deltagande kommunerna är delaktiga i framtagande av funktionslista och i utvärdering av de 
erbjudna systemens användarvänlighet. 

Under upphandlingsprocessen har vi löpande diskuterat hur avtalet ska följas upp för att säkerställa 
att alla villkor följs under de maximalt 12 år som avtalet kan löpa. I nuläget är planen att ett 
strategiråd ska bildas där leverantören och superanvändare för de olika delmodulerna i systemet 
träffas löpande 2-3 gånger per år för att diskutera avtalsfrågor, utvecklingsområde, pågående 
uppdateringar, avvikelser och annat. Under införandeprocessen kommer mötena att hållas oftare, 
för att säkerställa att alla delprojektmål hålls och därmed säkerställa att systemet införs enligt 
överenskommen tidplan. 

Simrishamn är samordnande för upphandlingsprocessen som genomförs gemensamt av Simrishamn, 
Tomelilla, Sjöbo och Skurup. 

Offentlig belysning 2021 
Annonseringsdatum: 2020-12-09 
Antal anbudsgivare: 4 
Uppföljningsplan: Ja 
Miljömärkning: Nej 
Baskrav miljö: Nej 
Arbetsmiljö: Ja 
Sysselsättningskrav: Ja 
Delaktighet i samhället:  Nej 

Sammanfattning: Upphandlingen avser skötsel av kommunens gatubelysning och tillhörande tjänster 
under perioden 2021-03-01 – 2023-02-28 med möjlighet till ytterligare två års förlängning. 

Inför upphandlingen gjordes en detaljerad analys av hur kommunen använt det tidigare avtalet i 
praktiken under år 2019. Denna analys visade att följsamheten mot överenskomna priser i det förra 
avtalet var god, dock användes bara en mindre del av de varor och tjänster som fanns med på den 
upphandlade prislistan. Gata/Park, som är ansvariga för avtalet, tyckte i stort att samarbetet med 
den tidigare leverantören Vattenfall hade fungerat bra även om man hade upplevt enstaka problem 
eller otydligheter. I den nya upphandlingen utgick vi därför från det tidigare förfrågningsunderlaget 
men gjorde justeringar i syfte att komma åt de problem som identifierats. 

Utöver kärngruppen för upphandlingen hölls möte med kommunens arbetsmarknadssamordnare 
och med Kontakt Simrishamn i syfte att identifiera andra utvecklingsområde. Dessa möte resulterade 
i att vi förenklade processen för felanmälning av gatlyktor (som Kontakt Simrishamn hanterar) och att 
vi skrivit in ett avtalsvillkor om att ett dialogmöte ska hållas mellan kommunen och leverantören för 
att diskutera samverkansmöjligheter i syfte att öka sysselsättningen. Inga skarpa krav har ställts, men 
tänkbara områden att samarbeta inom skulle kunna vara att kommunens högstadieelever på 
elprogrammet erbjuds praktik hos leverantören eller att personer med elektrikerkompetens som står 
långt ifrån arbetsmarknaden får praktik eller anställning hos leverantören.  
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Utvecklingsarbete 
Förutom att genomföra upphandlingar har följande inköpsrelaterat utvecklingsarbete bedrivits i 
kommunen. 

Intern kontroll 
Intern kontroll har genomförts enligt plan under 2020. Fakturor som överstiger 150 000 kronor 
inklusive moms har granskats och vid frågor har ansvarig chef kontaktats. Även granskning av 
löpande mindre inköp görs vid tre tillfällen per år, samt djupgranskningar i samband med nya 
upphandlingar eller vid behov. 

Under året har vi börjat använda en elektronisk blankett som ska underlätta för verksamheterna att 
dokumentera sina direktupphandlingar. Resultatet av den interna kontrollen och eventuella åtgärder 
som vidtagits med anledning av denna redovisas till Kommunstyrelsen i kommunens gemensamma 
ärende för intern kontroll. 

Utbildning 
Under 2020 har vi genomfört ett antal utbildningar och möten i syfte att höja kunskapen om offentlig 
upphandling. Nedan listas ett urval av dessa. 

- Vi har genomfört tre olika upphandlingsfrukostar under året som gått. En av dessa har haft 
tema direktupphandlingar, en annan tema livsmedel (inför de kommande 
livsmedelsupphandlingarna) och den sista (som hölls digitalt) hade fokus på hållbarhet och 
kommunens nya riktlinjer för upphandling och inköp.  

- Vi höll en utbildning i offentlig upphandling till kommunens nya VA-bolag i september. 
Utbildningen fokuserade på offentlig upphandling i allmänhet och genomfördes för att 
underlätta för bolaget att arbeta självständigt med sina upphandlingar i framtiden. 

- Vi höll en utbildning om direktupphandlingar för förtroendevalda inom Alliansgruppen. 
Utbildningen fokuserade på hur förtroendevalda kan arbeta för att få inflytande över 
kommunens inköp och hur vi i Simrishamn jobbar med direktupphandlingar i förhållande till 
grannkommunerna. 

 

Figur 7 Intressenter i Upphandling - Egen 
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Det händer år 2021 
Nedan ges en sammanfattning av det utvecklingsarbete och de större upphandlingar som planeras 
för 2020. 

Ekonomi- och inköpssystem 
Om upphandlingen av ekonomi- och inköpssystem går enligt plan kommer en del arbete under året 
att gå åt till att införa ett nytt e-handelssystem till kommunen. Det omfattar till exempel 
framtagande av nya rutiner, kontakt med befintliga leverantörer som behöver skicka uppdaterade 
uppgifter till systemet, information till kommunens leverantörer om att faktureringsrutiner kan 
komma att ändras samt utbildning av de interna beställare som använder dagens e-handelssystem. 

Handledning av praktikant 
Under perioden januari-mars kommer den centrala upphandlingsfunktionen att handleda en 
praktikant, Natalie Seyoum. Det ska bli både intressant och roligt. Inledningsvis kommer praktiken 
och handledningen få genomföras på distans, men förhoppningsvis kan mer och mer av praktiken 
genomföras på plats mot slutet av praktikperioden. 

Förutom att Natalie ska få prova på alla de arbetsuppgifter som är vardag för en upphandlare i en 
kommun så är förhoppningen att vi ska få lärdomar att ta med oss kring exempelvis hur lätt/svårt det 
är att ta till sig av och arbeta efter våra rutiner och mallar och om det finns några 
utvecklingsmöjligheter kring detta. 

Beslut om ”En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar” 
I december 2020 släppte regeringen en lagrådsremiss om en utredning som syftar till att 
upphandlingsmål ska avgöras snabbare och att domstolsprocessen vid överprövningar ska bli mer 
förutsägbar för parterna. 

Förslaget innebär bland annat att det i mål om överprövning av upphandling eller ett avtals giltighet 
ska införas dels ett skyndsamhetskrav, dels preklusionsfrister i både förvaltningsrätten och 
kammarrätten. Med preklusionsfrist menas till exempel att en part i ett överprövningsmål i 
normalfallet inte får lägga fram nya yrkanden eller bevis i högre instans om dessa inte redan 
behandlats i underinstans. 

Om beslut fattas under 2021 i ärendet kan en översyn av kommunens rutiner och mallar behöva 
göras. I nuläget verkar det dock inte som att de föreslagna ändringarna kommer få någon större 
påverkan på vår organisation.  
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Frågor? 

Marcus Bäckström 
marcus.backstrom@simrishamn.se 
0414-81 91 23 

Frida Ralmark 
frida.ralmark@simrishamn.se 
0414-81 91 38 

VILL DU VETA MER OM 
UPPHANDLINGS-VERKSAMHETEN 

I SIMRISHAMN? 


