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AVDELNING UPPHANDLING  

Maria Bäfverfeldt  

  

Information om utredning avseende tillämpning av 
dynamiska inköpssystem, DIS, inom social omsorg 

Bakgrund 

Inköpsenheten har tillsammans med avdelningen för funktionsnedsättning sett 
över olika alternativ för upphandling av bostad med särskild service för vuxna 
enligt § 9 p. 9, lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS). 
 
Kommunen avser för kommande avtalsperioden att upphandla insatserna i 
enlighet med tjänsteutlåtande ”Upphandling av bostad med särskild service enligt 
§ 9 p. 9, LSS samt § 9 p. 8, LSS”, dnr SON 2020/253-72 men kommer att utreda 
möjligheten för kommunen att framöver upphandla insatserna genom ett 
dynamiskt inköpssystem (DIS). 
 
Några av de fördelar som lyfts fram med upphandling enligt DIS är ökad 
flexibilitet, besparingar genom ökad konkurrens, ökade möjligheter för små- och 
medelstora företag, intern effektivisering samt situations- och individanpassade 
anbud. 
 
Utredningen kommer kartlägga möjligheter till realisering av fördelar, synliggöra 
risker samt specificera eventuella kostnader som kan förknippas med införandet 
och upprätthållandet av ett DIS för upphandling av bostad med särskild service 
enligt § 9 p. 9, LSS. 
 
Resultatet av utredningen planeras att presenteras för Socialnämnden under 
2021. 
 

Kort information om dynamiska inköpssystem (DIS) 

Den 1 januari 2017 infördes möjligheten att använda dynamiska inköpssystem i 
den svenska upphandlingslagstiftningen. 
 
Ett dynamiskt inköpssystem drivs som en helt elektronisk process i två steg. I det 
första steget inrättas systemet och de presumtiva leverantörerna kan börja 
ansöka om att få delta i systemet. Samtliga leverantörer som uppfyller de, av den 
upphandlande enheten, uppsatta kvalificeringskraven blir antagna i systemet och 
får därmed möjlighet att lämna anbud i steg två av processen. 
 
När ett behov uppstår hos den upphandlande enheten specificeras detta i ett 
kontrakt som sedan annonseras i systemet. De antagna leverantörerna som kan, 
och vill, leverera enligt kontraktets specifikationer kan nu lämna anbud på 
detsamma. Kontraktet tilldelas den leverantör som lämnat det ekonomiskt mest 
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fördelaktiga anbudet baserat på de tilldelningskriterier som angetts i 
anbudsinfordran för systemet. 
 
En upphandlande enhet får använda ett DIS för återkommande anskaffning av 
varor, tjänster eller byggentreprenader som är allmänt tillgängliga på marknaden 
och har egenskaper som tillgodoser en upphandlande organisations behov. 
 
För den som är intresserad finns mer information om dynamiska inköpssystem 
på upphandlingsmyndighetens hemsida, 
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-
upphandlingsreglerna/Upphandlingsforfaranden/dynamiska-inkopssystem/ 
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