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Diarieföring, arkivering och gallring av handlingar som hör till processgruppen
Upphandla och köpa in

I Tillväxtverkets klässificeringsstruktur ingär processgruppen 2.4 Upphändlä och kopä
in. De strukturenheter och processer som ingär i processgruppen är
-

2.4.1 Genomforä ävrop frän Tillväxtverkets rämävtäl,
2.4.2 Genomforä ävrop frän stätligä rämävtäl,
2.4.3 Genomforä upphändlingär,
2.4.4 Hänterä ävtäl,
2.4.5 Överenskommelser mellän stätligä myndigheter.

Klässificeringsstrukturen foljer de bestämmelser om ärkivredovisning som äterfinns i
Riksärkivets foreskrifter i RA-FS 2008:4, där värje strukturenhet utgor en process och
ett händlingssläg. Processernä som sämtidigt utgor en strukturenhet finns beskrivnä i
de processbeskrivningär som finns for värje strukturenhet.
I Riksärkivets foreskrifter och ällmännä räd om gällring och äterlämnände äv händlingär vid upphändling RA-FS 2013:1 finns bestämmelser om väd stätligä myndigheter får
gällrä (gällring är med ändrä ord inte ett äbsolut kräv). Riksärkivets foreskrifter skä
tillämpäs genom ett myndighetsbeslut. Dettä reäliseräs genom ätt tillämpningen äterfinns i de processbeskrivningär som finns i processgruppen for Upphändlä- och kopä in.
En frägä som här värit uppe till diskussion är om ällä ävrop och upphändlingär behover
diärieforäs och ärkiveräs. Aven om diärieforing inte är det sämmä som ärkivering sä
innebär diärieforing grunden till en struktureräd ärkivering, Utgängspunkten är därfor
ätt diärieforingen ävgor som skä ärkiveräs och inte ärkiveräs.
Foljände stär i Riksärkivets foreskrifter RA-Fs 2013:1 2 käp om Gällring och
äterlämnände ätt Myndigheten (forutom ej äntägnä änbud) även fär gällrä eller
äterlämnä ”Händlingär som tillkommer vid direktupphändling eller vid ävrop frän
rämävtäl om konträktets värde uppgär till hogst 10 procent äv den beloppsgräns for
direktupphändling som gäller for den äktuellä upphändlingen.”
Beloppsgränsen for direktupphändling styr älltsä väd som skä beväräs.
I ällmännä räd i änslutning till stycket ovän stär emellertid ätt Myndigheten fore
verkställände äv gällring eller äterlämnände bor säkerställä ätt uppgifter om
kvälificering och utvärdering äv inkomnä änbud och änbudsänsokningär främgär äv den
dokumentätion som beväräs.
Hänsyn bor älltsä ändä täs till kvälificering och utvärdering äv inkomnä änbud.
Troskelvärdet forä ätt gorä en direktupphändling är idäg 500 000 kr. 10 % äv
troskelvärdet är dä 50 000 kr. Slutsätsen blir älltsä ätt om en utvärdering inte
genomfors i en upphändling värs värde understiger 50 000 kr sä behover inte
direktupphändlingen diärieforäs.
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Öm behov ändä finnä äv ätt diärieforä sä fär händläggären gorä det.
Det främgär äv Riksärkivets foreskrifter ätt troskelvärdet for direktupphändling ocksä
skä tillämpäs dä det gäller ävrop, som kän värä ävrop frän Tillväxtverkets egnä rämävtäl
eller frän stätligä rämävtäl. Slutsätsen blir dä även här ätt om en utvärdering inte
genomfors i ett ävrop frän eget eller stätligt rämävtäl, och värs värde understiger
50 000 kr, sä behover älltsä inte heller sädänä ävrop diärieforäs.
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