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Vi bidrar till att utveckla 
den goda offentliga affären 

– med fokus på hållbara, innovativa, 
effektiva upphandlingar och inköp. 
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Vilka aktörer riktar vi oss till?
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Upphandlande 
myndigheter/enheter Regeringen

Branschföreträdare/ 
organisationer

Andra samverkande 
myndigheter

Anbudsgivare till 
offentlig sektor



Vårt uppdrag
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 Rättssäker, effektiv och hållbar 
upphandling. 

 Främja innovativa lösningar.

 Stärka upphandlingens strategiska 
betydelse.



Tidig dialog – en pusselbit för att utveckla de 
offentliga inköpen
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Programmet för utvecklande 
inköp – tidig dialog för innovation 

2016-2019

Kunskapsutbyte – workshops

Samverkan i upphandlingsprojekt

Kunskapsbank – goda exempel



Nya uppdrag = viktiga prioriteringar

7

Den nationella upphandlingsstrategin

Uppdrag för bättre livsmedelsupphandling
-2016 (0,5 mkr)-2018(2 mkr/ år)
-öka kompetensen gällande strategisk upphandling av livsmedel och 
måltidstjänster.

Uppdrag om avtalssamverkan



Nationella upphandlingsstrategin
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 Sju inriktningsmål för 
utvecklingen av den 
offentliga upphandlingen

Uppdrag till UHM;

 Verka för genomförande;
bl a informera och vägleda
upphandlande myndigheter

 Uppföljning av utvecklingen;
hur inköpsarbetet påverkats
vilka effekter strategin får 
på Sveriges offentliga inköp.

-första uppföljning augusti 2017.



Bättre livsmedelsupphandling
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Exempel åtgärder; 

 Rekryteringar

Handlingsplan för uppdraget tas  fram

Omvärldsanalys – kartläggning av pågående initiativ

Målgruppsanalys

 Prioriteringar

 Förtydliga hållbarhetskriterier inom livsmedel/måltidstjänster. 

 Samarbeten med andra myndigheter 

 Projekt för ökad kompetens

Goda exempel

 Branschdialog



Hållbarhetskrav och -kriterier för upphandling
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Drivande miljökrav – mer 
långtgående än lagstiftningen.

 Framtagna i en kvalitetssäkrad 
process.

 Finns  i kriteriebiblioteket på vår 
webbplats. 

 Färdigformulerade krav att ”klipp och 
klistra” genom vår kriteriewizzard.

 LCC-kalkyler.



Utveckling av stöd för social hållbarhet 
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 CSR – Corporate Social Responsibility

 ILO kärnkonventioner samt FN:s 
barnkonvention

 Kollektivavtalsvillkor

 Sysselsättningsfrämjande 
upphandlingskrav

 Tillgänglighet
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Att lyfta blicken…
STYRNING

VERKSAMHET

och lyft inköpen 
strategiskt !



Upphandlingsmyndigheten ger stöd i 
hela inköpsprocessen
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Behovs- och 
totalkostnad

sanalys

Marknads-
analys

Inköps-
strategi

Förfrågnings
underlag

Anbuds-
utvärdering

Förhandling 
tilldelnings-
beslut, avtal

Avrop, 
beställning, 

leverans 
och faktura

Samverkan, 
leverantör 

och 
beställare

Uppföljning

Strategi Upphandling Avtalsförvaltning

Upphandling

Avtalsförvaltning

Strategi

Organisation Roller och ansvar Cirkulär: pågår hela tiden

Centralt

Decentralt

Decentralt

Decentralt

Decentralt

Styrdokument
Budget
Organisation
Kategoristyrning
mm



Behovs- och 
totalkostnads

-analys

Marknads-
analys

Inköps-

strategi

Förfrågnings
-underlag

Anbuds-
utvärdering

Förhandling, 
tilldelnings-
beslut, avtal

Avrop, 
beställning, 
leverans och 

faktura

Samverkan, 
leverantör 

och 
beställare

Uppföljning

» Strategi » Upphandling » Avtalsförvaltning

Beslut

Beslutsfattarnas roll/beslut i en upphandling

 Risker med beslut

Medvetenhet vid beslut

Tillräckligt med anbud i 
livsmedelsbranschen?



RESURSER? KRAV UPPFÖLJNING

Små

Mellan

Stora

Få krav som säkerställer 
rätt leverantör och tjänst.

Kraven säkerställer rätt 
leverantör och tjänst 

samt driver viss 
utveckling av uppdraget.

Kraven säkerställer rätt 
leverantör och tjänst 

samt driver en full 
utveckling av uppdraget.

Liten/ingen uppföljning

Viss uppföljning

Aktiv uppföljning



Vi erbjuder
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 Frågeportal och Helpdesk

Nyhetsbrev

 Konferenser & seminarier

Webbplats med:
 Nyheter

 Vägledningar

 Kriteriebibliotek & wizard

 Frågor & svar

 Webbutbildningar

 Nyttokalkylatorer m.m. Besök upphandlingsmyndigheten.se
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Tack!

Inger.ek@uhmynd.se


