
Nya tröskelvärden från 1 januari 2016 
De nya tröskelvärdena för upphandling som gäller från 1 januari 2016 är nu satta i 
svenska kronor. 
 
Europeiska kommissionen publicerar vartannat år nya tröskelvärden för offentlig 
upphandling. Beloppen fastställs i euro och de länder som inte har den gemensamma 
valutan får räkna om beloppen till nationell valuta. Nu är de nya tröskelvärdena satta i 
svenska kronor.  
 
Tröskelvärden för offentlig upphandling enligt LOU 
Varor och tjänster 
Statliga myndigheter: 1.233.941 SEK 
 
Ny Direktupphandlingsgräns enligt LOU: 534.890 SEK 
 
Avtal för IT återanvändning/återvinning  
 
Nu finns ett avtal gällande avyttring av IT-utrustning mellan Lunds universitet och Inrego 
(www.inrego.se). 
 
Avtalet har två syften: 
 
– Att säkerställa en säker hantering av information som finns i datorer m.m., dvs. att lagrat 
material raderas på ett säkert sätt. 
 
– Att säkerställa en hållbar hantering, ur såväl ekologisk, social som ekonomisk synpunkt, av 
den IT-utrustning som universitetet avyttrar. 
 
Inrego hämtar datorer, mobiltelefoner m.m., raderar dem och säljer sedan vidare till andra 
organisationer, alternativt, om inget andrahandsvärde finns kvar, lämnar till återvinning. 
 
Respektive verksamhet som lämnar utrustning till Inrego ersätts enligt den prismodell som 
finns i avtalet med Inrego, Avtalet hittar ni i Lupin under IT och Tele. 
 
Datorer, plattor, telefoner m.m. som innehåller information bör skickas till Inrego, oavsett 
ålder/värde, eftersom de raderar den informationen som finns lagrad på dem. 
 
IT-utrustning som inte innehåller lagrad information, så som tangentbord, möss, kablar m m 
samt datorer där LU står för raderingen av hårddisken/motsvarande, är lämpligt att lämna i 
Ragn-Sells-kärlen för IT-utrustning. 
 
För mer info kontakta henrik.nottorp@eken.lu.se 

 
Vetenskapliga böcker – förnyade ramavtal till december 
2017   
Ramavtalen med de tidigare leverantörerna Bokus, Adlibris och Dawson har förlängts till den 
1 december 2017.  
 
Innan förlängningen har vi tagit upp upplevda brister, bl a slirande leveranstider (som kunnat 
redovisas efter bibliotekens gedigna mätningar), med respektive leverantör och de har då 
bekräftat att man nu tänker vidta lämpliga åtgärder för att leva upp till sina avtalsåtaganden. 
Vi förväntar oss alltså bättring! 

http://www.inrego.se/
mailto:henrik.nottorp@eken.lu.se


 
Litteratur kategori, leverantörsuppdelning: 
 
Kategori 1 - huvudleverantör av publicerade böcker (Bokus) 
Kategori 2 - leverantör av böcker som publicerats i de nordiska länderna (Adlibris) 
Kategori 3 - leverantör av böcker som publicerats i anglosfären (Dawson) 
Kategori 4 - leverantör av böcker publicerade i världen med undantag för de nordiska 
länderna och anglosfären (Dawson) 
Kategori 5 - leverantör av offentligt och juridiskt material per stående order (Adlibris) 
 


