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Handbok  
Upphandling Täby församling 
 

Före Upphandling 
 
Behovsanalys 
En upphandling inleds med att identifiera behovet och analysera hur behovet kan tillgodoses. 
Bland annat bör följande frågor besvaras: 
 

• Vad ska köpas? Vara eller tjänst? Till vad och hur ska den användas? 
• Vilka kriterier behöver säkerställas? 
• Hur ser marknaden ut? 
• Hur ser prisbilden ut på aktuell vara eller tjänst? 
• Vilka etiska-, sociala-, kvalitets- och miljökrav ställs? 
• Hur ska avtalslängden och avtalsutformningen se ut? 
• Finns det något/några ramavtal inom Svenska kyrkan som är tillämpliga? 

 
Upphandlingsform 
Oavsett om det är en traditionell upphandling, direktupphandling eller ett mindre inköp ska 
alltid konkurrensmöjligheterna användas och inköpet även i övrigt genomföras affärsmässigt. 
Detta innebär bland annat att vid upphandling, oavsett typ, bör minst tre leverantörer tillfrågas 
och alla leverantörer ska behandlas lika. Även vid mindre inköp ska alltid pris kontra kvalitet 
bedömas. 
 
Ramavtal 
Med ramavtal avses ett avtal som ingås med en eller flera leverantörer i syfte att fastställa 
samtliga villkor för senare köp av varor eller tjänster. Ramavtal kan tecknas för alla typer av 
tjänster och produkter. Ramavtal lämpar sig speciellt för sådant som köps in ofta och av flera 
personer. Svenska kyrkans nationella nivå har ett antal ramavtal som följer Svenska kyrkans 
upphandlingspolicy. Det finns också ramavtal på stiftsnivå och avtal gjorda av andra 
församlingar som kan åberopas för en enhet inom Svenska kyrkan. Innan en upphandling görs 
ska det undersökas om det finns ett ramavtal som uppfyller kriterierna för det aktuella 
inköpet. Finns det ett ramavtal och detta används för inköpet behöver ingen upphandling 
göras. 
 
Upphandling 
Om anskaffning av varor eller tjänster vars värde under en tolvmånaders period överstiger sju 
prisbasbelopp för tjänster eller fem prisbasbelopp för produkter, ska en upphandling göras. 
Värdet avser belopp exklusive moms. Detta gäller både vid konkurrensutsättning av befintligt 
avtal och vid nyanskaffning. Upphandlingen ska diarieföras. 
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Det kan finnas särskilda skäl som innebär att traditionell upphandling inte är lämplig. Då bör 
samråd ske med kyrkoherde. Om beslutet blir att upphandling inte kan ske och att ett inköp 
istället kommer att genomföras utan upphandling ska skälen till detta dokumenteras. 
 
Direktupphandling 
För inköp under gränserna för upphandling kan, om man ändå inte väljer en regelrätt 
upphandling, en enklare form användas, s.k. direktupphandling. 
 
Direktupphandling innebär att uppgifter om pris och kvalitet inhämtas från minst tre möjliga 
leverantörer. Prisförfrågan kan göras via e-post. Inköpet ska diarieföras. 
 
Mindre köp 
Med mindre köp avses inköp under två basbelopp, oavsett om det rör varor eller tjänster. För 
mindre köp behövs vanligen en beskrivning av varan eller tjänsten så att leverantören förstår 
vad som efterfrågas. Speciellt vid inköp av tjänster är det viktigt att beskriva uppdraget samt 
att ha en skriftlig överenskommelse om uppdragets innehåll och pris. Naturligtvis ska det 
alltid göras en bedömning för att säkerställa att pris i förhållande till kvalitet är rätt. 
Diarieföring behövs inte. 
 
Beräkning av beloppsgräns 
För att beräkna den totala inköpssumman ska allt som tillhör upphandlingen under 
avtalsperioden räknas in. Exempelvis ska vid köp av en kopieringsmaskin även support, 
utbildning och installationskostnad för hela avtalsperioden ingå i beräkningen. Även övriga 
inköp från samma leverantör under en löpande tolvmånadersperiod bör tas med i beräkningen. 
 
Inköp i förhållande till delegation och kostnadsställeansvar 
Gällande delegationer och instruktioner gäller, oaktat vad som regleras i denna handbok. 
 
MBL-förhandling 
Enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL) ska i vissa fall en MBL-
förhandling ske i samband med upphandling. Direktupphandling och mindre inköp berörs 
normalt inte av kraven på MBL-förhandling, men rådgör alltid med HR-ansvarig vid 
osäkerhet. Vid en regelrätt upphandling kan MBL-förhandlingar komma i fråga och 
konsultera alltid HR-ansvarig innan start av ny upphandling framförallt om det innebär att 
arbetsuppgift/tjänst som i nuläget utförs av anställda medarbetare ska upphandlas samt vid 
upphandling som innebär andra viktiga förändringar av verksamheten (se 38 § samt 11 § 
MBL).  
 
Diarieföring, offentlighet och sekretess av handlingar 
När en upphandling genomförs ska ärendet diarieföras. Alla dokument i upphandlingen ska 
märkas med diarienummer och registreras i diariesystemet. Upphandlingar kan även 
publiceras på intranätet. 
 
Det finns särskilda regler koppat till offentlighet när det gäller rätten att ta del av handlingar 
som rör svenska kyrkans ekonomiska intressen. Se bilaga 1 för beskrivning av dessa regler. 
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Upphandlingsplan 
En upphandlingsplan bör finnas för alla upphandlingar. Bifogat finns en mall över hur en 
upphandlingsplan kan se ut. Syftet är att skapa bästa möjliga förutsättningar för arbetet med 
upphandlingen. Upphandlingsplanen bör innehålla: 
 
1. Tidplan med aktiviteter och beslutspunkter 
Att genomföra en upphandling är en tidskrävande process, därför bör en tidsplan med 
aktiviteter och beslutspunkter upprättas. 
 
2. Organisation och fördelning av ansvar 
Kom överens om hur fördelning av de olika arbetsuppgifterna ska se ut. Vem skriver 
kravspecifikationen, förfrågningsunderlaget, har kontakt med leverantörerna m.m? 
 
3. Budget och tillgängliga resurser 
Det är viktigt att alla som arbetar med upphandlingen avsätter tillräcklig tid för uppgiften. 
Om externa konsulter kommer att användas eller om det finns övriga externa kostnader måste 
det finnas budgetmedel för upphandlingen. 
 
Entreprenadupphandling 
För entreprenadupphandlingar inom byggsektorn finns ett särskilt regelverk som bör/skall 
tillämpas. Även vid dessa upphandlingar skall dock beloppsgränser och formerna i övrigt för 
upphandling enligt detta dokument tillämpas. Även Täby församlings upphandlings- och 
inköpspolicy gäller för denna typ av inköp. 
 

Under upphandling 
 
Förfrågningsunderlag 
En av de viktigaste arbetsuppgifterna i en upphandling är att utarbeta ett förfrågningsunderlag. 
Ur förfrågningsunderlaget ska det tydligt framgå vad Täby församling ska upphandla och hur 
anbuden kommer att utvärderas. Ett väl genomarbetat och välstrukturerat 
förfrågningsunderlag medför att svårigheter vid anbudsprövning, kontraktsskrivning och 
tillämpning under avtalstiden undviks. 
 
I förfrågningsunderlaget ska upplysning ges om att Svenska kyrkan och Täby församling 
omfattas av offentlighetsprincipen, vilket innebär att anbud och övriga handlingar kan lämnas 
ut när upphandlingen är avslutad. 
 
Förfrågningsunderlaget ska bestå av följande delar: 

1.Administrativa bestämmelser 
2.Kvalifikationskrav 
3.Utvärderingskriterier 
4.Kravspecifikation 
5.Avtalsvillkor 

 
1. Administrativa bestämmelser 
I de administrativa bestämmelserna ska alla formella krav som gäller för upphandlingen 
anges. Till exempel: 

– Anbudstid 
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– Anbudets giltighetstid 
– Kontaktpersoner 
– Anbudsmärkning 
– Adresser 

 
2. Kvalifikationskrav 
Här anges de ekonomiska eller tekniska krav som ställs på leverantören i den aktuella 
upphandlingen. Ställ enbart krav som anses vara nödvändiga för upphandlingen. Exempel 
på krav som kan ställas är: 

– Specifika kvalitetskrav 
– Miljörelaterade krav och krav på hållbar utveckling – bland annat skall 

miljökravspecifikation alltid efterfrågas (se bilaga 2 vilka miljökrav Täby församling 
ställer vid inköp av varor och tjänster) 

– Etiska och sociala krav 
– Jämställdhets- och likabehandlingskrav 
– Tillgänglighetskrav 

 
3. Utvärderingskriterier 
Ange vilka kriterier som kommer att användas vid värdering av inkomna anbud. 
Utvärderingskriterierna ska vara objektiva, tydligt beskrivna och gärna i angelägenhetsgrad 
med det viktigaste först. T.ex. bör följande kriterier ingå; 
 

- Finns miljökravspecifikation 
- Total miljöpåverkan 
- Eventuell miljöcertifiering 
- Hur leverantören arbetar med jämställdhet, likabehandling och tillgänglighet 

 
4. Kravspecifikation 
Kravspecifikationen talar om vad som ska köpas och utgörs av en teknisk eller funktionell 
beskrivning. De krav som ställs på leverantören ska vara objektiva och kunna mätas/ 
kontrolleras. Ha en rimlig nivå på kraven. Ställ inte högre krav än nödvändigt och ställ enbart 
krav som är rimliga och kommer att prövas. Vanligt är att skilja på ”ska-krav” och ”bör-krav”, 
där ”bör-kraven” är önskvärda men inte nödvändiga medan ”ska-kraven” anses nödvändiga. 
Ju mer strukturerade kraven och frågorna är, desto större är chansen att svaren är jämförbara. 
Bifoga gärna en svarsmall där leverantörerna kan fylla i sitt anbud (se bilaga 2 avseende 
miljökrav). 
 
5. Avtalsvillkor 
Ett förfrågningsunderlag ska innehålla viktiga delar i de avtalsvillkor som ska gälla under 
avtalstiden. Avtalsvillkor kan t ex. vara: 

– Ersättning 
– Tider (avtalstid, uppsägningstid, leveranstid m.m.) 
– Leveransvillkor 
– Betalningsvillkor 
– Optioner 
– Tvister 
– Vite 
– Ansvaret för elektronisk personalliggare 
– Att Svenska kyrkans ordnings- och skyddsföreskrifter för entreprenörer skall gälla 
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Distribution av förfrågningsunderlaget 
Sammanställ hela förfrågningsunderlaget med eventuella bilagor. Kontrollera att 
förfrågningsunderlaget innehåller den information som anbudsgivarna behöver för att kunna 
lämna ett fullständigt anbud. Upprätta en sändlista över vilka företag som fått 
förfrågningsunderlaget. 
 
Sändlistan ska innehålla företagsnamn, kontaktperson, adress samt e-postadress och 
telefonnummer. En kreditkontroll bör göras för att kontrollera leverantörerna innan förfrågan 
skickas ut till dem. Låt gärna någon kollega läsa igenom materialet och komma med 
synpunkter innan förfrågningsunderlaget skickas till potentiella leverantörer. Om 
förfrågningsunderlaget distribueras digitalt bör dokumenten vara i PDF-format. 
 
Sekretess 
Efter att förfrågningsunderlaget har distribuerats och fram till dess att upphandlingen är 
avslutad råder sekretess. De som är involverade i upphandlingen får inte avslöja information 
kring upphandlingen. Tänk även på att inte avslöja till hur många eller vilka leverantörer 
förfrågningsunderlaget har skickats under anbudstiden. 
 
Anbud 
Anbudstid 
Anbudstiden ska vara tillräcklig lång för att leverantörerna ska ha skälig tid att ta fram 
uppgifter och lämna anbud. En tumregel är att anbudstiden ska vara 2-4 veckor, beroende på 
upphandlingens komplexitet, men den kan variera beroende på vad som ska upphandlas. Vid 
direktupphandling brukar det handla om enklare frågor och svar. Svar lämnas oftast inom ett 
par dagar. 
 
Eventuella frågor från anbudsgivaren ska ställas skriftligt senast 7 kalenderdagar före 
anbudstidens utgång. De frågor som påverkar eller berör upphandlingen ska sammanställas 
och skickas ut till samtliga anbudsgivare. Under anbudstiden bör den angivna 
kontaktpersonen finnas tillgänglig och kunna svara på eventuella frågor, i annat fall bör en 
ersättare utses. Mottagande av anbud inkomna anbud ska datumstämplas och därefter förvaras 
säkert och oöppnade till anbudstidens utgång. 
 
Anbudsöppning 
Anbuden ska öppnas av minst två personer vid ett och samma tillfälle samt dokumenteras i ett 
öppningsprotokoll. Anbuden numreras och signeras. Ett öppningsprotokoll ska innehålla: 

– Tid och plats 
– Benämning 
– Uppdragsform 
– Diarienummer 
– Handläggare och/eller granskare 
– Tider (när förfrågningsunderlag skickades ut samt sista anbudsdag) 
– Antal tillfrågade 
– Inkomna anbud 

 
Prövning av anbud 
Prövning av anbud behöver endast ske om osäkerhet råder kring varans beskaffenhet eller 
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leverantören. Syftet med att pröva anbuden är att säkerställa att leverantören och varan/ 
tjänsten uppfyller de krav som angetts i förfrågningsunderlaget, vilket sker i två steg: 
 
1. Prövning av leverantören 
Vid prövning av leverantörens anbud granskas de krav som ställts i förfrågningsunderlaget 
under avsnittet kvalifikationskrav. De leverantörer som uppfyller kraven går vidare till 
prövning av varan/tjänsten. 
 
2. Prövning av varan/tjänsten 
Vid prövning av varan/tjänsten utgår man från de krav som angavs i förfrågningsunderlaget 
under avsnittet kravspecifikation för att se hur väl leverantören uppfyller dessa. 
 
Komplettering av anbud 
Kompletteringar av anbud ska alltid ske skriftligt, då dessa ingår i avtalet. När prövning 
av leverantör och vara/tjänst genomförts kan eventuella reservationer finnas. Antingen får 
leverantören komplettera/förtydliga sina reservationer eller så förkastas deras anbud. 
 

• Om reservationer finns ska den som upphandlar antingen be leverantören prissätta 
reservationerna eller välja att inte acceptera dem. 

 
• Om leverantören inte svarar på begärda delar i anbudet kan den som upphandlar 

antingen begära att leverantören ska komplettera uppgifterna eller välja att inte ta upp 
leverantören till prövning. 

 
• Om nya uppgifter tillkommer efter att anbudet skickats till leverantörer ska dessa 

skickas till alla leverantörer för komplettering. 
 

Utvärdering 
Utvärdering ska ske utifrån de kriterier som finns angivna i förfrågningsunderlaget under 
”Utvärderingskriterier”. Utvärderingskriterierna bör vara mätbara, såsom: 

– Pris 
– Leveranstid 
– Driftskostnad 
– Kvalitet (dock viktigt att definiera så att leverantören vet vad som menas med kvalitet) 
– Service, m.m. 
– Miljöpåverkan 

 
I vissa fall kan det vara lämpligt att innan beslut fattas stämma möte med en eller flera av de 
potentiella leverantörerna. Om det underlättar kan leverantören ombedjas presentera hela 
anbudet vid ett sådant möte. Detta för att säkerställa att leverantören har förstått 
kravspecifikationen på det sätt som avses samt för att reda ut eventuella oklarheter. 
 
Beslut, leverantörer 
Efter att anbuden prövats och utvärderats ska ett beslut fattas om vilka eller vilken 
anbudsgivare som avtal ska tecknas med. Valen ska motiveras och det ska tydligt framgå 
vilka faktorer som påverkade valet. Redovisa tydligt varför övriga anbudsgivare inte 
uppfyllde kraven. Både utvärdering och beslut ska dokumenteras, diarieföras och biläggas 
upphandlingsärendet. 
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Avtal och upphörande av sekretess 
Ett avtal utgörs av en skriftlig uppgörelse som hänvisar till förfrågningsunderlaget, anbudet 
och övriga handlingar. Om avtalet omfattar flera handlingar är det viktigt att i 
huvudhandlingen ange prioritetsordning på de ingående handlingarna.  
 
Den som ansvarar för en upphandling ansvarar också för att avtalet blir signerat av personer 
med behörighet att teckna avtal. Innan avtalet signeras kan det skickas till den administrativa 
chefen för granskning. Det är viktigt att både administrativ chef och de som ska underteckna 
avtalet får skälig tid på sig för att granska avtalet. Dessa punkter läggs lämpligen in som 
aktiviteter i upphandlingsplanen. 
 
Efter att avtalet är signerat av alla parter ska originalavtalet diarieföras. Handläggare som kan 
behöva lätt åtkomst till avtalsinnehållet rekommenderas scanna/kopiera avtalet. När avtalet är 
undertecknat av bägge parter upphör upphandlingssekretessen. Avtal, anbud och övriga 
handlingar som ingår i upphandlingen blir då offentliga. 
 
Meddela leverantörer som inte kommer att antas 
När avtalet är påskrivet av bägge parterna ska övriga anbudsgivare som inte tilldelades något 
kontrakt informeras. Vid mer omfattande upphandlingar rekommenderas personlig kontakt 
kompletterat med ett brev. Vid mindre upphandlingar kan ett brev vara tillräckligt. 
 
Arkivering 
Efter att upphandlingen är slutförd ska alla handlingar samlas i en upphandlingsakt som sedan 
arkiveras. Upphandlingsakten ska innehålla: 
 

– Förfrågningsunderlag, inklusive bilagor. 
– Distributionslista innehållande leverantörens adress och telefonnummer samt 

eventuellt 
– kontaktperson och e-postadress. 
– All skriftlig kommunikation såsom frågor och mottagningsbekräftelse. Observera att 
– detta även gäller kommunikation via e-post. 
– Inkomna anbud. 
– Protokoll från anbudsöppning. 
– Dokumenterad utvärdering och motivering av anbud. 
– Beslut. 
– Avtal. 

 
Svenska kyrkans nationella nivå har fler anvisningar kring arkivering, se Dokumenthantering 
i upphandlingsärenden – http://internwww.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=34903. I 
Svenska kyrkans bestämmelser, SvKB 2017:2, finns reglerat hur handlingar skall gallras. 
 
Avsluta ärendet i diariet när upphandlingen är avslutad. 
 

Efter upphandling 
Efter att avtal tecknats med en eller flera leverantörer är upphandlingen avslutad och 
samarbetet med leverantören börjar. 
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Avtalshandläggare 
Oavsett vem som signerat ett avtal bör varje avtal ha en avtalshandläggare. Denna person har 
ett särskilt ansvar för att verksamheten får tillgång till de tjänster och produkter som 
upphandlingen lett fram till på ett bra sätt. 
 
Implementering 
Avtalet ska förankras hos berörda medarbetare. Om avtalet berör flera medarbetare/team bör 
lämpliga delar ur avtalet publiceras på intranätet. Vid förändringar under avtalstiden ska 
verksamheten återigen informeras. Vanligtvis utförs denna implementering av 
avtalshandläggaren, men det kan också vara verksamhetsansvarig som ansvarar för att avtalet 
implementeras på ett bra sätt i verksamheten. 
 
Under pågående avtalstid 
Under avtalstiden ska avtalshandläggaren ansvara för att: 
 

– Priser hålls uppdaterade och tillgängliga. 
– Bevaka uppsägnings- och förlängningstider. 
– Uppdatera sortimentsförändringar, tillkommande/avgående produkter/tjänster. 
– Säkerställa att synpunkter från verksamheten om t.ex. kvalitet och ändrade behov 

beaktas samt justera och komplettera vid behov. 
– Med lämpliga intervaller följa upp att leveranserna sker i enlighet med avtal. 
– I god tid planera för ny upphandling när behov finns eller avtal löper ut. 

 
Uppsägning och upphörande av avtal 
Vissa avtal har en uppsägningstid medan andra förfaller automatiskt vid ett bestämt datum. 
Det är mycket viktigt att ha kontroll över datum som rör uppsägning och avtalsslut. Viktigt är 
också att redan vid avtalstecknandet tänka på att eventuell uppsägningstid är tillräckligt lång 
för att nyanskaffning ska kunna ske. 
 
Uppsägningstider är ömsesidiga. Även om Täby församling inte planerar att säga upp ett avtal 
kan leverantören göra det. Om församlingen då saknar tillräcklig tid för att genomföra ny 
upphandling kan det bli svårt att försörja församlingen med varor och tjänster till rätt pris och 
kvalitet. 
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Bilaga 1:  
Särskilt om offentlighet, sekretess och registrering av handlingar 
Svenska kyrkan är i lagen om Svenska kyrkan ålagd att ha en offentlighetsprincip som bara får 
inskränkas i vissa fall. De närmare bestämmelserna om handlingars offentlighet och undantag från 
offentlighetsprincipen finns i kyrkoordningen (53 och 54 kap.). Svenska kyrkans offentlighetsprincip 
motsvarar vad som i allmänhet gäller om handlingars offentlighet i tryckfrihetsförordningen. 

Svenska kyrkans offentlighetsprincip innebär att var och en har rätt att ta del av kyrkans handlingar. 
Rätten att ta del av handlingar gäller sådana handlingar som anses inkomna till eller upprättade hos 
Svenska kyrkan. Från rätten att ta del av kyrkans handlingar finns det undantag som gäller till skydd 
för kyrkans ekonomiska intressen och till skydd för kyrkans affärs- och samarbetspartner. Det finns 
t.ex. ett förbud mot att röja uppgifter som hänför sig till ett ärende om förvärv, överlåtelse, upplåtelse 
eller användning av egendom, tjänst eller annan nyttighet, om det kan antas att kyrkan lider skada om 
uppgiften röjs (54 kap. 6 § första stycket kyrkoordningen). Om ett sådant ärende rör upphandling, får 
uppgifter som rör anbud inte i något fall lämnas till någon annan än den som har lämnat anbudet 
förrän alla anbud offentliggörs eller beslut om leverantör och anbud har fattats eller ärendet på annat 
sätt dessförinnan har slutförts (54 kap. 6 § andra stycket kyrkoordningen). För uppgifterna gäller en 
motsvarande tystnadsplikt enligt Svenska kyrkans kollektivavtal. 

I kyrkoordningen finns även bestämmelser om registrering och arkivering av handlingar (55 kap.). 
Handlingar ska som huvudregel registreras så snart de har kommit in till eller upprättats hos Svenska 
kyrkan.  
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Bilaga 2:  
Miljörelaterade krav och krav på hållbar utveckling 
Miljökravspecifikation för produkter/tjänster skall alltid efterfrågas. I denna beaktas 
leverantörens miljöpolicy/miljöprogram eller liknande avsiktsförklaring angående arbetet för 
miljön, liksom information om miljöstyrningssystem, miljöredovisningar och andra relevanta 
dokument. 
 
Vid inköp av varor och tjänster skall hänsyn tas till påverkan på totala miljön. Varans totala 
livslängd samt miljöpåverkan skall beaktas från råvara, tillverkning, transporter, användning 
till slutligt omhändertagande. 
 
En miljöcertifierad vara väljs alltid före en som inte är det. Genom att konsekvent ställa 
miljökrav vid alla inköp och all upphandling och att miljöanpassade alternativ främjas, 
kommer vi att medverka till att få bort de miljöskadliga alternativen från marknaden.  
 
Upphandlingen och inköpen skall bidra till att avfallets miljöpåverkan minimeras genom 
miljövänliga produktval. Så långt möjligt skall förutsättningar ges för en miljöanpassad 
källsortering. Deponi skall endast tillgripas i undantagsfall. 
 
Villkor att följa vid inköp av varor och tjänster 
 
Kurser, konferenser och resor 
Församlingens resepolicy skall användas.  
 
Inköp av livsmedel 
Bra val är 

 Kravmärkt 
 MSC-märkt fisk 
 Fairtrade, Rättvisemärkt 
 EU-ekologiskt 
 Demetermärkt 
 Änglamark och ICA-ekologiskt 
 Svenskt sigill 
 Svenskt kött, för bättre djuromsorg och låg antibiotika användning 
 Närproducerat, för minskade transporter 
 

Inköp av övriga varor 
Bra val är 

• Svanmärkt 
• Bra miljöval, naturskyddsföreningen 
• TCO- märkt IT-utrustning 
• FSC, möbler och inredning 
• EU Ecolabel 

 
Inköp av leksaker 
Bra val är 

• Helt fria från ftalater 
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• Helt fria från bisfenol A 
• Helt fria från konserveringsmedel och lösningar 
• Helt fria från konserveringsmedel 
• Helt fria från doft och smakämnen 
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Bilaga3: Etiska och sociala krav 
Upphandlings- och inköpspolicyn står på tre fundament som alla skall beaktas vid 
upphandling och inköp. En av dessa är Människovärdesprincipen. Denna bilaga ger riktlinjer i 
mer detalj vad det innebär vad avser etiska och sociala krav vid upphandling- och inköp. 
Bilagan är i dagsläget, 2018-11-20, under framtagande och kompletterar denna handbok vid 
ett senare tillfälle. 


