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Investeringar – Upphandling och 
inköp/beställning 
 

Efter beslutad investeringsbudget kan inköp/upphandling/Projekt starta.  

Kapitalinventarier 
All upphandling genom köp, leasing, hyra eller hyrköp av varor och tjänster 

ska ske genom division Service samt enligt de lagar och förordningar som 

finns inom området. Största möjliga miljöhänsyn ska tas. Beställning-

ar/avrop ska göras mot ramavtal.  

Beställning av samtliga varor ska göras till division Service. Därmed är det 

inte tillåtet för verksamheterna att själva göra beställningar/avrop i förhål-

lande till externa leverantörer. 

Efter att investeringarna, både akuta och planerade, godkänts och tilldelats 

beslutsnummer så sammanställs en excellista från investeringssystemstödet 

PRIO som gås igenom med upphandlingsfunktionen. Listan utgör underlag 

för att diskutera förutsättningarna kring en upphandling/inköp. Upphand-

lingen avslutas med att ett upphandlingskontrakt upprättas. Kontraktet un-

dertecknas av berörd divisionschef, upphandlingsansvarig och ansvarig upp-

handlare. 

I de fall den beviljade investeringen avser en produkt/utrustning som redan 

finns upphandlad, och giltigt ramavtal föreligger, skickar upphandlaren ak-

tuellt beslutsnummer vidare till Materialcentrum samtidigt som upphandla-

ren meddelar kontaktpersonen att detta har gjorts. Materialcentrum tar sedan 

kontakt med kontaktpersonen för att diskutera den fortsatta handläggningen 

av beställningen. 

Vid beställning av utrustningen anges alltid beslutsnummer och faktura-

märke för att underlätta fakturakontroll och uppföljning. Fakturorna ska från 

leverantören vara märkta med fakturamärke och beslutsnummer. 

IT-utrustning 
Länsteknik svarar för beställning av IT-utrustning, i första hand med avrop 

från befintliga ramavtal. Vid beställning av utrustningen anges alltid besluts-

nummer och fakturamärke för att underlätta fakturakontroll och uppföljning. 

Efter att investeringen, både akuta och planerade, godkänts så tilldelar hand-

läggaren på divisionen beslutsnummer och sammanställer en excellista från 

investeringssystemstödet PRIO och skickar till Länsteknik. Listan utgör 

underlag för påbörjande av upphandling/beställning.  
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Länsteknik kontaktar vid behov kontaktpersonen som återfinns via besluts-

numret på aktuellt ärende i PRIO för att diskutera förutsättningarna för upp-

handling/beställning. 

Ombyggnader 
Efter beslut av regionstyrelsen alternativt behörig person om ombyggnad 

upprättas en beställningsbekräftelse som undertecknas av berörd divisions-

chef och behörig person inom Fastigheter. Beställningsbekräftelsen ligger till 

underlag för debiteringar från Fastigheter gentemot berörd division. Division 

Service svarar för att upphandling och beställning gentemot entreprenör 

görs. 


