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Förhandla eller upphandla för att få funktion för Digital signering av 

hälso- och sjukvårdsåtgärder 
 

Inledning 
Detta dokument syftar till att ge en översiktlig kunskap om vilka regler som gäller kring att förhandla 

med leverantör eller göra en upphandling när det gäller en ny digital produkt och tjänst. Det ska 

också ge en bild om vad som är fördelar och nackdelar med de olika alternativen.  

Underlaget är inte tillräckligt för ett val av form vid inköp. Kommunens upphandlingsenhet ska vara 

involverad i dialogen. 

Källa har varit Upphandlingsmyndigheten. 

 

Förhandla eller upphandla? 
Om kommunen har möjlighet att förhandla1 med leverantör kring ytterligare funktioner i 

verksamhetssystemet styrs av pågående avtal. Finns det dokumenterat i avtalet att man har 

möjlighet att utveckla nya tjänster? Det är viktigt att det är tydligt, rekommenderar att 

kommunikation sker med upphandlingsenheten. 

Frågor att ställa sig vid val av form 
 Vad är det jag vill uppnå med mitt köp? Vad ska ha hänt när köpet är  genomfört/ levererat/ 

utfört? 

 Om jag bara tillfrågar en leverantör – hur säkerställer jag att organisationen verkligen får 

den bästa varan eller tjänsten till ett konkurrenskraftigt pris? 

 Vilka kriterier är lämpliga att använda för att välja mellan de leverantörer som uppfyller 

mina krav? Ska jag värdera enbart pris? Finns det kvalitetskriterier av något slag som är 

viktiga, till exempel leveranstid, produktkvalitet eller annat som jag vill använda? Vilket 

kriterium är mest viktigt? 

 Hur uppnår jag bästa konkurrens för det jag ska köpa? Hur väl känner jag marknaden?  

 Om kommunen har möjlighet att förhandla med leverantör. Är det bäst alternativ för att få 

rätt produkt till bästa pris? Kan det vara bättre att konkurrensutsätta och göra det möjligt 

för leverantören att kunna svara på anbudet? 

 

Fördelar och nackdelar 
Förhandla om utveckling Upphandling, Vilken form! 

 +Konkurrensutsatt, får bättre 
pris.  
 

 +Stimulerar utveckling. 

                                                           
1 Förhandla 
Diskutera med annan part så att en lösning som båda parter kan acceptera kan nås 
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+ Slipper annonseringstiden, ca 
1 mån. 

 

-Tar mycket längre tid innan du 
får produkten/tjänsten 6,12,24 
mån 

+Leverans tidigare 

+Kan förhandla +Möjligt att förhandla om det 
går att använda "Förenklat 
förfarande" 

-Anpassningar kan bli dyra +Vet vad anpassningar kostar 

-Låst till leverantörer vad den 
kan levererar 

+Om man upphandlar får man 
det man vill ha. Tydlig i 
kravspecifikation 

+Möjlighet till integration -Kan bli dyrt med integration 
eller inte möjligt 

 -Tar tid, kan vara krångligare 

 -Svårt att ändra, låst under 
upphandlingstiden,  

-Bunden, styrd till en 
leverantören 

 

+Färre personer är involverade -Fler personer är involverade 

  

  

  

  

  

 

 

Kort information om upphandling? 

Vilket värde har avtalet? 
 

Värdet på avtalet under hela avtalstiden är det som avgör vilka former för upphandling som kan 

genomföras. 

Belopp 2016 

o Under direktupphandlingsgränsen 534 890kr 

o Under det aktuella tröskelvärdet 1 910 323 

o Över det aktuella tröskelvärdet, öppet eller selektiv. 

 

Hur ska avtalets värde beräknas? 
Är det ett ramavtal så är det 4 år som avtalstiden är. Med ramavtal menas ett avtal där ramarna 

finns med allt är inte klart på förhand. Företaget vet inte när tjänsten/ produkten ska avropas. På 

andra avtal så beräknas värdet på 6-8 år beroende på komplexiteten på produkten/tjänsten.  När det 

gäller System för Digital signering så kanske kommunen tänker sig en införandeperiod på flera år. Då 
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beräknar kommunen kostnaden på det sätt. Tex 20 användare år 1, år ytterligare 20 och år 3 

ytterligare 40 etc. Uppskatta och räkna.  

o Eventuella Optioner, förlängningsklausuler ska räknas med. 

o Exklusive moms 

 

Värdet är under det aktuella tröskelvärdet? 
Då kan kommunen välja på tre alternativ 

o Förenklar förfarande 

o Urvalsförfarande 

o Direktupphandling (kan användas om beloppet är lägre än 534 890kr) 

Förenklat förfarande 
Förenklat förfarande innebär att alla leverantörer har rätt att delta. Deltagande leverantörer ska lämna 

anbud och den upphandlande myndigheten får förhandla med en eller flera anbudsgivare. 

http://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-

upphandlingsreglerna/Forfaranden/under-troskelvardet/forenklad-upphandling/ 

 

Urvalsförfarande 
Urvalsförfarande innebär att alla leverantörer har rätt att ansöka om att få lämna anbud. Den 

upphandlande myndigheten bjuder in vissa leverantörer att lämna anbud och får förhandla med en 

eller flera anbudsgivare. 

http://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-

upphandlingsreglerna/Forfaranden/under-troskelvardet/urvalsforfarande/ 

 

Direktupphandla 
En direktupphandling är en upphandling utan krav på viss form. Det ska finnas riklinjer i kommunen 

och över 100 000 så ska det finnas dokumentation. 

http://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-

upphandlingsreglerna/Forfaranden/under-troskelvardet/direktupphandling/ 

 

Källa: Upphandlingsmyndigheten  
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