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Riktlinjer för direktupphandling
FÖRSLAG TILL BESLUT

Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att godkänna i tjänsteutlåtandet
föreslagna riktlinjer för direktupphandling.

Sten Wetterblad

SAMMANFATTNING

Enligt Stadsledningskontorets (slk) ”Tillämpningsanvisningar för
upphandling, seriositetskontroll och avknoppning” daterat 990510, skall
”Alla upphandlande enheter inom Stockholms Stad fastställa vilka regler
och beloppsgränser som skall gälla vid enhetens direktupphandling.”
I detta ärende presenteras de regler och beloppsgränser för direktupphandling som föreslås gälla för fastighets- och saluhallskontoret (fsk).
UTLÅTANDE

Bakgrund
Direktupphandling får enligt LOU ”användas vid upphandling under tröskelvärdena om upphandlingens värde är lågt eller om det finns synnerliga
skäl, såsom synnerlig brådska orsakad av omständigheter som inte kunnat
förutses och inte heller beror på den upphandlande enheten.”
Enligt nämnden för offentlig upphandling (NOU) är det en upphandling till
ett lågt värde när ett normalt anbudsförfarande skulle innebära alldeles för
höga administrativa kostnader i förhållande till upphandlingens storlek. Det
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högsta belopp som enheten bör fastställa för direktupphandling skall
avgöras med hänsyn till den typ av upphandling som enheten gör.
Med synnerliga skäl avses framförallt synnerlig brådska orsakad av omständigheter som inte har kunnat förutses av den upphandlande enheten. För
att exempelvis förhindra stora skador eller stora kostnader som skulle bli
följden av ett utdraget upphandlingsförfarande, kan enheten tillgripa
direktupphandling med en leverantör. Då är det främst en fråga om nödsituationer och akuta och oförutsedda behov. Det är inte tillåtet att använda
direktupphandling om brådskan beror på den upphandlande enheten, t ex
bristande planering.
Förvaltningens förslag
Direktupphandling får enbart användas om upphandlingens värde är lågt
eller om det finns synnerliga skäl såsom synnerlig brådska orsakad av omständigheter som inte kunnat förutses och inte heller beror på förvaltningens
agerande.
Vid upphandling av enstaka intellektuella tjänster såsom kvalificerade
konsulttjänster med betydelsefulla inslag av idéskapande, gestaltande eller
konstnärlig karaktär är det viktigt att dessa blir av hög klass. Exempel på
sådana tjänster kan vara konstruktions-, arkitekt-, data-, organisations-, utbildnings-, forsknings- och utvecklingstjänster. Denna typ av tjänster kan
exempelvis upphandlas till programskedet inför ett byggprojekt eller i
samband med omorganisationer.
Av dessa skäl föreslår kontoret att när det gäller enstaka upphandlingar av
ovan nämnda konsulttjänster skall det högsta beloppet för direktupphandling
vara sju basbelopp. En direktupphandling mellan två och sju basbelopp skall
vara beslutad av förvaltningschefen.
För övriga direktupphandlingar gäller ett maxbelopp på två basbelopp.
Även vid direktupphandling gäller självfallet huvudregeln om affärsmässighet, konkurrens och objektivitet.
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