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Antagen av kommunfullmäktige 201x-xx-xx. Gäller från 201x-xx-xx 

1. Nämndens uppdrag enligt 
reglemente 
 

Upphandlingsnämnden har det strategiska och övergripande ansvaret för kommunens 

aktiviteter/processer inom inköp- och upphandling, konkurrensfrågor och elektronisk handel. 

Nämnden ska fullgöra sina uppgifter med fokus på nytta och kvalitet för dem verksamheten riktar sig 

till. Till detta hör att aktivt följa och agera på förändring och utveckling som kan påverka nämndens 

ansvarsområde, i syfte att förbättra verksamhet och arbetsformer. Ansvaret innebär också att tillse att 

upphandlingarna genomförs enligt gällande upphandlingslagstiftning och i enlighet med kommunens 

särskilda föreskrifter/beslut/delegationer. 

 

 

1.1 Organisationsbeskrivning 

 

 
Upphandlingsnämndens förvaltningsorgan utgörs av kommunledningsförvaltningen. 

 
1.2  Uppdragets omfattning 
Upphandlingsavdelningen ansvarar för inköps- och upphandlingsverksamheten, 

avtalsuppföljning, e-handel och leverantörsfakturor. 

Avdelningen ansvarar för att samordna kommunens inköpsbehov och tillvarata 

marknadskonkurrensen på bästa sätt. 

2. Framtida utveckling och utmaningar 
 
2.1 Inköpsorganisation 
Avdelningen har en bra kompetensnivå och bredd för upphandlings- och inköpsfrågor och ligger väl 

framme när det gäller elektronisk handel och beställningssystem.  

Upphandlingsavdelningen står inför ett antal förändringar, såväl i omvärlden som 

organisatoriskt och måste vara väl rustade med adekvat kompetens i inköps- och e-

handelsfrågor inför framtiden 

Strategiska inköp omfattar hela inköpsprocessen i kommunen från behovsanalys till 

Upphandlingsnämnd

Förvaltningschef
Upphandlingschef

Upphandlingsavdelning
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uppföljning och förvaltning av avtal. För att inköpsstrategin ska fungera som en vägvisare 

för arbetet, bör den koppla politiska förväntningar till planering av både upphandling och 

dagliga inköp, identifiera och prioritera vilka mål som kan uppnås genom inköp. 

 

2.2 Plan för upphandling 

Planen innehåller strategier inom områdena hållbarhet, social hänsyn och innovativa 

lösningar. Avtalskategorisering används för att frigöra resurser till att arbeta mer 

strategiskt. 

Avdelningen ser behov av att arbeta med en tidig dialog som innebär att upphandlande 

myndigheter träffar potentiella leverantörer, branschorganisationer, experter och andra 

aktörer innan kraven utformas i den kommande upphandlingen. Syftet med dialogen är att 

få kunskap om de lösningar marknaden kan erbjuda eller utveckla utifrån det specifika 

behovet i upphandlingen. Tidig dialog medför en högre effektivitet och kvalitet i den 

offentliga verksamheten samtidigt som de offentliga tjänsterna ger ökad nytta för 

medborgarna. 

 

2.2.1 Avtalskategorisering 

För att prioritera resurserna i upphandlingsarbetet kategoriserar 

upphandlingsavdelningen alla ramavtal utifrån den etablerade Kraljic-modellen. 

Modellen används som ett verktyg för att definiera vilken inköpsstrategi som ska 

tillämpas i respektive upphandling, vilket bidrar till en strategisk 

upphandlingsprocess.  

 

2.2.2 E-handel 

Projekt 100 % e-handel påverkar organisationen, större fokus på e-handel kräver nya 

arbetssätt och rutiner.  

Utifrån Värnamo kommuns ”Policy för upphandling och inköp” tas ett ramverk fram, plan för 

e-handel, för ett strategiskt arbetssätt kring e-handel förankrat övergripande i kommunen.  

• Ta fram detaljerade rutin- och arbetsbeskrivningar.  

• Fortsätta anslutningen av prioriterade leverantörer/avtal 

• Starta uppföljning samt återkoppla till verksamheten 

• Vidareutbildning av användare 

• Nämnd- och ledningsrapportering 

• Uppföljning mot mål 

 

 

2.3 Lokal och regional samverkan 

Upphandlingsavdelningen har sedan många år samarbetat med GGVV-kommunerna, de 

kommunala bolagen men också med regionen i Jönköpings län i upphandlingsfrågor, 

utbildningsfrågor och erfarenhetsutbyte. Gemensamma eller likartade rutiner för 

direktupphandlingar och miljökrav har utarbetats i regionen. 

Värnamo kommun har sedan 2018 ett samverkansavtal mellan de fyra GGVV-kommunerna. 

Målsättning med samverkansavtalet är att de fyra kommunerna ska verka för ett fördjupat 

samarbete i upphandlingsfrågor och se över förutsättningarna för gemensamma plattformar 

inom upphandlingsområdet såsom exempelvis upphandlingssystem och inköpsanalyssystem. 
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Avdelningen ser en ökad efterfrågan både regionalt och inom kommunen på upphandling av 

tjänster, bl.a. inom handledning, konsulttjänster och utbildning. En mindre del uppdrag kan 

täckas upp av upphandlingskonsulttjänster men dessa är i första hand tanken att använda 

vid nya upphandlingsområden eller när det kommer många uppdrag samtidigt.  

De kommunala bolagen omfattas inte av kommunens upphandlingsverksamhet och det blir 

därför en prioriterings- och resursfråga huruvida avdelningen kan bistå bolagen med 

upphandlingar. 

 

2.4 Inköpsanalyssystemen 

Upphandlingsavdelningen fortsätter utvecklingen av avtalsuppföljning med hjälp av arbete 

med analysdata, avtalskategorisering och löpande dialograpporter till kommunens 

verksamheter. Målet för arbetet är att öka avtalstroheten genom utökad dialog med alla 

förvaltningar, effektivisera priskontrollen samt underlätta och förbättra utformningen av 

förfrågningsunderlag i framtida upphandlingar. 

Hanteringen kring varje upphandling och avtal har ökat. Inköpsanalysen visar att 

förvaltningarnas beställarorganisationer har behov av information, stöd och vägledning för 

inköp och avrop. Avdelning vill därav skapa ett inköps- och beställarstöd i form av 

inköpssamordnare. 

 

Avtalsuppföljningen bör utvecklas och ingå i den interna kontrollen för respektives nämnds 

interkontroll med hjälp av nyckeltal. 

 

3. Strategier och metoder 
 

3.1 Digitalisering 
Projektet 100 % e-handel har dragit igång i samband med det nya ekonomisystemets införande. Den 

elektroniska handeln ska användas i syfte att förbättra och säkerställa de interna inköpsprocesserna 

genom att beställare vid beställningstillfället får tillgång till korrekt information om avtalsleverantörer, 

avtalsprodukter och priser. Effekter som ökad avtalstrohet och minskad handläggningstid beräknas 

innebära stora besparingar för kommunen. En ökad andel elektroniska beställningar möjliggör 

analyser som visar på nya upphandlingsområden och ger en bättre priskontroll och översyn av 

avtalsartiklar.  

Vid alla upphandlingar ska det tidigt i upphandlingsprocessen klargöras och överväga vilken typ av e-

handelsuppsättning som är möjligt på det kommande avtalet som upphandlingen resulterar i. Krav på 

e-handel ska ställas i upphandlingens förfrågningsunderlag för varor och tjänster som förenklade 

processer. 

Avdelningen har operativ e-handelskompetens.  

Översyn av beställarorganisationen ska fortgå för att Värnamo kommun ska kunna göra stora 

besparingar genom minskad arbetstid och effektivare inköp. 
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3.2 Processkartläggning  

Upphandlingsavdelningen har tagit fram en strategisk kartläggning av hela inköpsprocessen 

som verksamheterna får ta del av. Kartläggningen visar hur man på bästa sätt arbetar med 

inköp och var inköpsprocessen startar. Vad man bör fokusera på när man planerar sina 

inköp och vad som är grundpelare. 

3.3 Utredningar och översyn 

Upphandlingsavdelningen föreslår en förstudie vad gäller beställarorganisationen. Förstudien 

ska undersöka hur mycket tid som förvaltningarna lägger på direktupphandlingar, inköp- och 

avropsfrågor i dagsläget.  Förstudien ska ge underlag för behovet av tjänster som 

inköpsamordnare placerade centralt på upphandlingsavdelningen.  

  

3.4 Kommunikationsplan 

För att stärka arbetet med dialog med förvaltningens intressenter kommer 

upphandlingsavdelningen arbeta efter en framtagen kommunikationsplan under 2020. En 

viktig del och som tar avstamp i dokumentet ”plan för upphandling” är Värnamo kommuns 

avtal för tredje part såsom sotning och skolskjuts. 

4. Nämndens mål, ekonomi, HR och 
övriga nyckeltal 
 

4.1 Nämndens mål  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nämndsmål: Kvalitetssäkra processen från behov till slutanvändande Kvalitetssäkra processen från behov till 
slutanvändande 
 

 Nuläge: Målnivåer: 

Indikatorer 2018 2019 2020 2021 2022 

Andelen ramavtal som avropas via e- 

handel i % 

 

6 15 60 70 80 

Andelen e-fakturor i % 

 

80 85 90 95 98 

Av den upphandlingsbara 

upphandlingsvolymen redovisad % 

upphandlad 

85 90 92 94 95 

KVALITET – grunduppdrag av god kvalitet för de vi är till för 

Det visar verksamhetens nytta för medborgaren. Vi får ett underlag för verksamhetsutveckling, att vi följer 
och säkrar verksamhetens kvalitet. 
Det ger goda underlag till ledning och nämnd för beslut om resurser och insatser. 
Kvalitetsmål formuleras utifrån respektive nämnds/bolags grunduppdrag i förhållande till medborgarna. 
   
Nämndernas och bolagens kvalitetsmål, för sitt grunduppdrag, ska visa god måluppfyllelse inom 
ekonomiskt given budgetram. 
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Andelen upphandlingar med minst 2 

anbud i % 

87 90 90 90 90 

Tillgänglighet och förståelse av 

anbudsunderlag (enkät) 

Ej känt     

 

4.2 Ekonomi  
 

4.2.1 Driftbudget 2020 samt –plan 2021-2022 

DRIFTVERKSAMHET Bokslut Bokslut Budget 

Nettobelopp i tkr utan decimal 2017 2018

2019

Kf 181129

Budget

2020

Budget

2021

Budget

2022

Upphandlingsnämnd 412 440 418 431 444 457

NETTOKOSTNAD 412 440 418 431 444 457  
 

5. Sammanfattning 
Utveckla inköpsorganisationen i Värnamo kommun 

Ökad samverkan lokalt och i regionen 

Plan för upphandling – Inköp som skapar mervärden och goda affärer! 

Verka för högre grad av avtalstrohet 

Digitalisering i form av projekt 100% e-handel 

 

 


