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SAMMANFATTNING
Länsstyrelsens i Norrbottens län förvaltar statens anläggningar för rennäringens
främjande. Anläggningar som staten har ansvaret för enligt svensk-norska
renbeteskonventionen, stängsel mot Finland och övriga renskötselanläggningar.
Rennäring bedrivs inom Norrbottens län i 32 samebyar varav 15 är fjällsamebyar, nio är
skogssamebyar och åtta är koncessionssamebyar.

Syftet med rapporten är att utvärdera de upphandlings- och planeringsarbeten som idag
genomförs. En fokusering på uppföljningsarbetena har genomförts eftersom denna rutin
i dagsläget är bristfällig enligt RRV:s revisionspromemoria. Länsstyrelsens
rennäringsenhet behöver ta hjälp antingen externt eller internt för att hinna med att
följa upp, utvärdera, redovisa och dokumentera underhållsinsatserna.

I dag bedrivs Länsstyrelsens underhållsarbete genom att medel begärs från
Jordbruksdepartementet (styrelsen för samefonden), Kammarkollegiet och Statens
Jordbruksverk. Underhållsarbetets omfattning är beroende på hur mycket medel som
beviljas från år till år. De anläggningar som underhålls är olika stängsel (t ex mot Norge,
Finland och mellan samebyarna), slaktanläggningar, vägar och stugor. Det är tidpunkten
för utbetalningar av medel från Statens Jordbruksverk som ställer till det största
problemen vid planeringen av underhållsinsatserna. I fjol, budgetåret 2002, erhölls
medlen först i början av juli månad.

Slutsatser angående hur underhållsarbetena skulle kunna förbättras är baserade på
intervjuer och analys av verksamheten.

Genom intervjuer har framkommit att medel för underhållsarbetena är för små i
förhållande till behovet vilket leder till att prioriteringar måste göras. Därför är det
uteslutande bara det avhjälpande underhållet som genomförs. 
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ABSTRACT
The administrative board of Norrbotten County manages infrastructures and facilities
essential for the development and promotion of reindeers breeding and herding. Such
facilities and infrastructures for which Swedish State is responsible under Swedish- and
Norwegian agreement, have a common boarder with Finland and some others
infrastructures and facilities in use for reindeer breeding. Reindeer herding is carried
out in Norrbottens County in 32 cearrus (Saami Villages), of which 15 are mountain
cearrus, nine are Forrest cearrus and eight are concessionary cearrus. 

The purpose of this report is to evaluate the current practices involved in purchasing
and planning of maintenance of such infrastructures and facilities. As per the Swedish
National Audit Offices (RRV) audit memorandums, there are legal shortcomings in the
negation and planning process and this has motivated a follow up of the process. The
County Administrative Board of Norrbotten needs either external or internal help in
monitoring, evaluation, reporting and documentation of maintenance work performed.

Today the County Administrative Board of Norrbotten maintenance tasks though
resources allocated by the Ministry of Agriculture, food and fisheries Legal (committee
for fund of Sami), Financial and Administrative Services Agency and Swedish Board of
Agriculture. The amount of maintenance work performed depends on the size of grants
and other resources allocated from year to year. The infrastructures and facilities that are
maintained are of different in nature, e.g. fences (e.g. towards Norway, Finland and
between cearrus), butchering houses, roads and cabins. The timings of the payment and
grant allocation by Swedish Ministry of Agriculture, food and fisheries, Legal are
experienced as the most inconvenient timings are major problem in planning of
maintenance work. For example, last year (2002), the grant was received until July.

The conclusions concerning how the work with maintenance can be improved are
based on interviews and analyses of activity.

Through the interviews it has came to light that there is to little money for work with
maintenance compared to need that only critical work has to be prioritized. For this
reason only critical repair work is taken up and no preventive maintenance work is
performed.
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1 INLEDNING

1.1 BAKGRUND TILL EXAMENSARBETET
Under min studietid har jag varit tjänstledig från en tillsvidareanställning vid
Länsstyrelsen i Norrbottens län med placering vid rennäringsenheten i Jokkmokk. Jag
har dock tjänstgjort under ca tio veckor varje sommar. Det var under min tjänstgöring
sommaren 2002 som jag blev tillfrågad, av min närmsta chef Erik Gustavsson, om jag
var intresserad av att utföra mitt examensarbete åt Länsstyrelsen. En av anledningarna till
valet av just detta ämne beror på att Riksrevisionsverket (RRV) Avdelningen för årlig
revision i sin revisionspromemoria daterad 2002-04-16, RRV:s diarienummer (dnr)
30-2001-0622, påtalat följande brister på Länsstyrelsen i Norrbottens läns årsredovisning
2001:

”Uppföljning av arbetet
Länsstyrelsen genomför åtgärder inom rennäringsområdet som finansieras av anslaget
45:1, främjande av rennäringen. Anslaget fördelas till länsstyrelserna av Jordbruksverket.
Beslut fattas efter det att berörda länsstyrelser inlämnat äskanden till Jordbruksverket.
Äskanden omfattar de åtgärder länsstyrelserna önskar genomföra, samt bifogade
kostnadsberäkningarna.

Åtgärder som finansieras av anslaget omfattar exempelvis underhåll av riksgränsstängsel
och åtgärder i markanvändningsfrågor. Någon uppföljning på plats av genomförda
åtgärder företas inte av länsstyrelsen i dagsläget. Enligt vår uppfattning förutsätter riktiga
prioriteringar i äskande kontinuerlig uppföljning. Dessutom gör en kontinuerlig
uppföljning det möjligt att dra lärdom av goda och mindre goda exempel.

Rekommendation
Länsstyrelsen bör följa upp de fysiska insatserna för att kunna göra bättre prioriteringar.
Dessa uppföljningar bör dokumenteras.”

1.2 LÄNSSTYRELSEN I NORRBOTTENS LÄN -
RENNÄRINGSENHETEN

Länsstyrelsens rennäringsenhet förvaltar statens anläggningar för rennäringens främjande,
anläggningar som staten har ansvaret för enligt svensk-norska renbeteskonventionen,
stängsel mot Finland och vissa andra renskötselanläggningar.

Anläggningarnas återanskaffningsvärde uppgår till ca 300 miljoner kronor. Det årliga
underhållet uppgår till ca 6 miljoner kronor. Utöver detta tillkommer vissa riktade
insatser. Dessa arbetsuppgifter sysselsätter för närvarande ca 1,5 årsarbetskrafter.
Därutöver anställs årligen ett antal säsongsarbetare.

På grund av det kärva budgetläget i statsförvaltningen kan man i framtiden förvänta sig
en viss ryckighet i medelstilldelningen. Upphandlingar måste därför göras för att sedan
snabbt kunna genomföras eller avbrytas. Till detta skall läggas att huvuddelen av
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genomförandet måste ske under månaderna juni till augusti på grund av de kärva
klimatförhållandena. Materialupphandlingen och utkörningen av material ligger i en
tidigare fas av arbetena. 

1.3 SYFTE
Syftet är att utvärdera de upphandlings- och planeringsarbeten som idag genomförs. En
fokusering på uppföljningsarbetena kommer att genomföras eftersom denna rutin i
dagsläget är bristfällig enligt RRV:s revisionspromemoria. Syftet är naturligtvis att inom
ramen för rådande regelverk uppnå en för statsförvaltningen väl anpassad rutin för
genomförande av dessa arbeten.

1.4 MÅL
aSe över organisationen vad gäller hur arbetet med upphandlings- och

planeringsarbetena i dagsläget genomförs, samt ge förslag på eventuella förändringar
som kan antas. I detta arbete är det viktigt att ta hänsyn till Jordbruksdepartementets
delrapporter om förhandlingar om renskötselanläggningar upprättade av
förhandlingsgruppen för renskötselanläggningar de s k FFR-avtalen.

aKartlägga vilka medel som finns att disponeras för underhållsarbetet.
a Utarbeta ett förslag med rutiner för hur redovisningen och dokumentationen ska

göras för utförda underhållsinsatser.
a Utarbeta förslag till vad en rapport kan innehålla vid Länsstyrelsens

redovisningsarbete.

1.5 AVGRÄNSNINGAR
a Geografisk avgränsning – Norrbottens län
a Objekt avgränsning – Stängsel (konventionsstängsel mot Norge, riksgränsstängsel

mot Finland och byskiljande stängsel mellan samebyarna)

1.6 METOD
I mitt examensarbete har jag använt mig av den kvalitativa metoden (Andersson &
Borgbrant 1998 och Patel & Davidson 1994) med öppna intervjuer/utfrågningar med
nyckelpersoner vid Länsstyrelsen i Norrbottens län. Intervjufrågorna har haft låg grad av
standardisering och i vissa fall varit helt ostandardiserade eftersom de personer som
intervjuats/utfrågats har helt olika befattningar inom Länsstyrelsen och av den
anledningen har jag sökt svar på olika frågor. Med nyckelpersoner menas de som idag är
involverade i arbetet med dessa arbetsuppgifter, personer som behärskar regelverket för
genomförandet av detta arbete samt de personer som är insatta i historiken kring hur
detta arbete under åren har genomförts.
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Jag har även intervjuat några av lagbasarna i berörda samebyar i syfte att få en
uppfattning om hur de tycker att underhållsarbetena fungerat samt för att kartlägga
eventuella förslag till förändringar/förbättringar som kan genomföras. Intervjufrågorna
till lagbasarna har haft hög grad av standardisering. 

Förutom dessa intervjuer har jag även sökt information från tidigare utgivna
examensarbeten, via litteratur i ämnet och på relevanta hemsidor på Internet.
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2 LITTERATURSTUDIE, UNDERHÅLL

2.1 LITTERATUREN
Eftersom jag har haft problem med att hitta litteratur som berör ämnet driftunderhåll så
baserar jag mina litteraturstudier uteslutande på kurslitteraturen från kursen ABI054 –
driftsäkerhet och underhåll. 

2.1.1 Vad är underhåll?
Underhåll kan definieras som (Kumar 2000) kombinationen av alla tekniska och
administrativa handlingar som har till sitt mål att upprätthålla eller återställa ett föremål i
sådant skick att det kan uppfylla en avsedd funktion.

 Upprätthålla – förebygga underhåll (FU)
 Återställa – avhjälpande underhåll (AU), reparation/korrektiv underhåll

Anledningen till underhåll kan bero på många faktorer. Oftast är det förlust av kvalitet
och otillförlitlighet som orsakar behov till underhåll. Andra faktorer är mänskliga fel
och myndighetskrav som också blir anledningen till underhåll.

Viktigt vid allt underhåll är att kunna bestämma behovet av underhållsinsatserna. Med
en noggrann och detaljerad planering, kan man ofta väsentligt minska mängden
oplanerade reparationer. Detta leder till en sänkning av underhållskostnaderna.

Alla former av underhåll kväver noggrann planering för att man ska kunna erhålla ett
gott resultat. Erfarenheten har visat att kostnaden för en ej planerad reparation kan bli
upp till två á tre gånger så stor som kostnaden för en väl planerad reparation. Denna
kostnadsökning beror bland annat på väntetider på personal, verktyg, material och
reservdelar. Dessutom är oftast tiden för utförandet av själva reparationen längre än vid
planerat underhåll.

Planeringen kan givetvis med gott resultat tillämpas på samtliga former av underhåll och
ger resultat, under förutsättning att:

 underhållsstrategin är väl genomtänkt
 planeringen görs i god tid
 arbetet utförs och kontrolleras i enlighet med planen
 tidigare erfarenheter används för kommande planering

Underhållet måste planeras så att det uppsatta målet nås. Det räcker inte att enbart
beakta underhållsfunktionen utan även ekonomin måste tas med i beaktande. Det finns
många olika sätt att planera underhållet. Ska planeringen fungera så måste dock alltid av
planerna framgå:

 vad som ska underhållas
 hur det ska underhållas
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 när det ska underhållas
 att underhållet är effektivt

Avsikten med planeringen är att man för företaget som helhet bättre ska kunna använda
tillgängliga resurser ifråga om personal, pengar, material och maskiner. Planeringen kan
bidra till detta genom att man får:

 snabbare reparationer
 lägre kostnader

2.1.2 Förebyggande eller avhjälpande underhåll?
I princip kan man skilja mellan två slag av underhåll avhjälpande underhåll och
förebyggande underhåll. 

AU innebär att man ägnar resurserna åt att avhjälpa uppkomna fel, medan FU innebär
att man på bästa sätt försöker förutse vad som kan hända, och redan i förväg byter ut
komponenter etc. innan fel uppstått. I båda fallen är ett av problemen svårigheten att
beräkna behovet av underhållsresurser. Vid AU kommer behovet av underhållsinsatser
att kraftigt variera med tiden, vilket bland annat försvårar planering av personalresurser
samt behov av material och reservdelar.

Att förlita sig till AU, d v s låta underhållet styras av driftstörningar kan vara en lämplig
underhållsstrategi, i de fall man är övertygad om att underhållskostnaderna är samma
som, eller lägre än, kostnaderna vid FU. Denna strategi är främst lämpad för icke
reparerbara komponenter, där konsekvenserna av driftsstopp är små. 

Även vid FU är det svårt att dimensionera underhållsinsatserna. Det vanligaste har varit
att använda tidigare erfarenheter och göra uppskattningar av lämpliga intervaller för
service och utbyte av vissa komponenter. Svårigheten är naturligtvis att finna den
dimensionering av underhållsinsatserna som ger den lägsta totalkostnaden.
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3 LÄNSSTYRELSENS I NORRBOTTENS LÄN

3.1 HISTORIK OM LÄNSSTYRELSENS RENNÄRINGSENHET
Rennäringsenheten sorterade fram till 1986 under Lantbruksnämnden. Från 1987 gick
rennäringsenheten över till Länsstyrelsen vilket skedde inom ramen för försöket med
samordnad länsförvaltning. År 1993 hade Länsstyrelsens rennäringsenhet sex lokalkontor
i länet. Dessa var lokaliserade till orterna Arvidsjaur, Gällivare, Jokkmokk, Karesuando
Kiruna och Pajala med totalt 28 personer anställda. Utöver denna personal tillkom ett
antal säsongsanställda. År 1996 fanns lokalkontoren i Arjeplog, Kiruna, Karesuando och
Pajala kvar med totalt fem tillsvidareanställda. Under 1997 lades alla lokalkontor ner och
ersattes av stationeringar på orterna Arjeplog och Pajala med totalt två
tillsvidareanställda. Fr. o m 1998 blev en person, Nils-Henrik Bengtsson med
stationering i Arjeplog, erbjuden att ansvara för underhållsarbetena i hela länet.
(Regional rennäringsadministration till Jokkmokk 1984 och Rönnbäck 2003)

3.2 VID VILKEN TIDPUNKT BLEV SAMERNAS HUVUDNÄRING
RENSKÖTSEL?

Texten till detta avsnitt är hämtad från Internetlänken http://www.fjallen.nu.
Sammankopplingen mellan samer och renskötsel har skett under hela 1900-talet. I
Sverige får rennäring endast bedrivas av samer. Det är endast ca tio procent av samerna
som bedriver renskötsel. Ur ett historiskt perspektiv så har rennäringen varit
huvudnäring för samerna under en relativt kort tid.

Vid vilken tidpunkt blev samerna renskötare? Att ägna sig åt fiske, jakt och
bärplockning etc. har under en lång tid varit viktiga sysselsättningar för att försörja sig
och sin familj. Osäkerheten om var renskötseln har sitt ursprung är stor, men kommer
förmodligen från att samerna haft tama renar som drag- och packdjur för att få mjölk
samt även som lockdjur vid vildrenjakten. Detta skedde parallellt med det som var deras
huvudnäringar - jakt och fiske. 

Under århundradena 1500- och 1700-talen blev renskötseln basen för försörjningen
och då framför allt för fjällsamerna. Förmodligen har renskötsel bedrivits i mindre
omfattning redan tidigare. Forskare i ämnet anser att alltjämt under 1500-talet så
bedrevs renskötsel småskaligt och i kombination med binäringarna jakt och fiske.
Samerna tämjde renar för att använda dem som drag-, pack-, rid-, mjölk-, slakt- och
lockdjur vid vildrenjakt.

En del forskare menar att det är mycket osannolikt att ett fångstfolk - folk som
använder sig av olika typer av fällor för att fånga vilt - skulle ändra sitt levnadssätt till att
bli rennomader - person som tillhör kringvandrande folk som försörjer sig på renskötsel
– som är betydligt mer arbetskrävande. Att försörja sig på jakt innebär mycket mindre
arbete samtidigt som det är en mycket säkrare försörjning om man jämför det med att
ha en tam renhjord. Med en tam renhjord får man alltid vara beredd på de hot som
t.ex. rovdjur och dåliga betesår utgör. 

http://www.fjallen.nu/
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Av vilken anledning började samerna med renskötsel i stor skala? Forskarna anser att det
berodde på att en krissituation uppstod vad gäller deras försörjning. För att avhjälpa
denna krissituation så påbörjade samerna etableringen av privata renhjordar. 

På medeltiden så erlade samerna skatt främst genom pälsskinn eftersom dessa var mycket
eftertraktad i Europa. Pälsverken fungerade även som en viktig handelsvara som kunde
bytas mot olika matvaror som t.ex. mjöl och smör. Denna byteshandel kompletterade
de egna fångster från jakten och fisket. Det var denna goda tillgång på livsmedel som
var anledningen till den snabb befolkningsökning som skedde i slutet av 1500-talet. 

Under 1600-talets början så genomgick skattesystemet i Sverige en förändring. Det
rådde krig i landet och matbehovet, främst till armén, ökade. I fortsättningen skulle
samerna erlägga skatt i form av renar och torrfisk. Vissa forskare anser att detta ledde till
en försörjningskris för samerna. Under den tid samerna erlade skatt i form av pälsskinn
så hade deras egen försörjning inte påverkats eftersom pälsskinnen i mycket liten
utsträckning användes i det samiska samhället. Men när skatt skulle erläggas i form av bl.
a torrfisk så uppstod denna försörjningskris beroende på att torrfisken var en
livsnödvändighet i det samiska hushållet.

Denna ändring i skattesystemet ledde till en befolkningskris. En del av samer flyttade till
de norska fjordarna där de kunde fiska och andra påbörjade en utökning av sina små
renhjordar som ett sätt att försörja sig.

3.3 GRÄNSER OCH LAGAR AV VIKT FÖR RENNÄRINGEN

3.3.1 Rennäringslagen (RL)
Texten till hela avsnitt 3.3 är hämtad från Internetlänken http://www.fjallen.nu utom i
de fall när annan referens anges. I RL är det fastställt vid vilken tidpunkt betesområdena
öster om lappmarksgränsen respektive odlingsgränsen får nyttjas. Den rennäring som
idag bedrivs regleras i 1971 års RL. År 1998 påbörjade den s.k. rennäringspolitiska
kommittén sitt arbete med att utarbeta en ny RL.

3.3.2 Samebygräns
Hur gränsdragningen mellan de olika samebyarna ska dras bestäms genom
myndighetsbeslut. Enligt RL så är det Länsstyrelsen som fattar dessa beslut. En samebys
gränser kan omfatta hela samebyns betesområde. Med åretruntmarker menas de marker
där samebyn får vistas hela året och vinterbetsmarkerna omfattar samebyns övriga
betesområden.

http://www.fjallen.nu/
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3.3.3 Lappmarksgränsen
I takt med utbredningen av kolonisationen i norr så blev samerna undanträngda. Detta
skedde på 1700-talet. De bofasta kustbönder kom även med krav på jakt- och
fiskevatten mot inlandet.

I syfte att skydda samernas tillgångar till jakt och fiske samt att reservera inlandet för
kolonisation så beslutade kronan att dra upp en lappmarksgräns under 1750-talet.
Denna gräns skulle skilja kustbygden från lappmarkerna. 

3.3.4 Odlingsgränsen
Den kolonisation som genomfördes av inlandet, lappmarkerna, resulterade i en
inskränkning för renskötseln. I takt med att kolonisationen fortskred så ledde detta till
ett framtvingade av en gränsdragning mellan å ena sidan nybyggarnas ägor och å andra
sidan det som betraktades som kronomark. Detta skedde genom s.k.
avvittringsförrättningar. Regeringen bestämde samtidigt att även en gräns skulle
fastställas mellan den riktiga fjällbygden och den till odling användbara fjällbygden. Det
är denna gräns som sedan dess benämns odlingsgränsen och som därefter blev
uppdragen, i samband med avvittringen, under senare hälften av 1800-talet.
Odlingsgränsen innebar att:

 Väster om gränsen skulle inga nybyggen få uppföras och där skulle samerna utan
störning få ha sina renar året runt.

 Öster om gränsen skulle samerna få hålla sina renar från oktober till april. 

Uppdragningen av odlingsgränsen blev trots allt inte det skydd för samerna som det från
början var tänkt. Då gränsen fastställdes så fanns redan ett flertal nybyggen i området
och även fortsättningsvis så beviljades tillstånd för etablering av nya bosättningar.
Förutom detta så skedde även en omfattande exploatering genom utvinnandet av de
naturresurser som fanns väster om odlingsgränsen, i form av skogavverkningar,
malmbrytning och vattenkraft. 
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3.3.5 Lappmarks – respektive odlingsgränsen, samt renskötselns
åretruntmarker

Det är i området ovan, väster om, odlingsgränsen som samernas och rennäringens
rättigheter är starkast. 
Sålunda gäller enligt RL 32 §:

Lagtexten är hämtad från Internetlänken http://www.notisum.se

Rennäringslag (1971:437)
Upplåtelse av mark och vatten m. m.
32 § På sådan kronomark ovanför odlingsgränsen som står under statens omedelbara 
disposition och på renbetesfjällen får nyttjanderätt upplåtas endast om upplåtelsen kan ske 
utan avsevärd olägenhet för renskötseln.

Avser upplåtelsen rätt till jakt eller fiske, krävs dessutom att upplåtelsen är förenlig med 
god viltvård eller fiskevård och kan ske utan besvärande intrång i rätten till jakt eller fiske 
enligt 25 §. Upplåtelse av hela fisket i visst vatten får ske endast om samebyn medger det.
 Lag (2000:595).

Det är ovan odlingsgränsen som fjällsamebyarnas och i vissa fall skogssamebyarnas
åretruntmarker är belägna. Skogssamebyarnas åretruntmarker ligger till största del
mellan lappmarks- och odlingsgränsen. Betesområdet öster om odlingsgränsen och
lappmarksgränsen får användas av fjäll- och skogssamebyarna under tiden fr. o m 1
oktober t o m den 30 april (RL 3 §).

Lagtexten är hämtad från Internetlänken http://www.notisum.se

Rennäringslag (1971:437)
Renskötselområdet m. m.
3 § Renskötsel får bedrivas inom följande områden (renskötselområdet)

1. hela året (året-runt-markerna)
i Norrbottens och Västerbottens läns lappmarker dels ovanför odlingsgränsen, 

dels nedanför denna gräns på mark där skogsrenskötsel av ålder bedrivs under våren, 
sommaren eller hösten och marken antingen tillhör eller vid utgången av juni 1992 tillhörde 
staten (kronomark) eller utgör renbetesland,

på renbetesfjällen i Jämtlands län,
inom de områden i Jämtlands och Dalarnas län som vid utgången av juni 1992 tillhörde 

staten och var särskilt upplåtna till renbete,
2. den 1 oktober--den 30 april (vinterbetesmarkerna)
i övriga delar av lappmarkerna nedanför odlingsgränsen,
inom sådana trakter utanför lappmarkerna och renbetesfjällen där renskötsel av ålder 

bedrivs vissa tider av året.
Med renbetesland förstås mark som vid avvittringen förklarats utgöra renbetesland eller 

av ålder använts som sådant land. Med renbetesfjällen förstås de vid avvittringen för 
samerna avsatta renbetesfjällen och de områden som sedermera upplåtits till utvidgning av 
dessa fjäll. Lag (1996:949).

http://www.notisum.se/
http://www.notisum.se/
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Vidare gäller inom samebyarnas åretruntmarker följande, enligt RL 30 §:

Lagtexten är hämtad från Internetlänken http://www.notisum.se

Rennäringslag (1971:437)
Renskötselrättens upphörande i vissa fall m. m.
30 § Den som inom året-runt-markerna äger eller brukar mark där renskötsel bedrivs får 
inte vid användningen av marken vidta åtgärder som medför avsevärd olägenhet 
för renskötseln i annan mån än som följer av förordnande enligt 26 §.

Första stycket hindrar inte att mark används i enlighet med en detaljplan eller för företag 
vars tillåtlighet skall prövas i särskild ordning. Lag (1993:36).

3.3.6 Konventionsrenbete
Ett sätt för samerna att nyttja betestillgångarna har sedan urminnes tider varit att flytta
sina renar över de riksgränser som efterhand fastställts. Detta sätta att nyttja
betestillgångarna genomförs även idag genom att norsk renbetning bedrivs i Sverige
under vintern och svensk renbetning bedrivs i Norge under sommaren. Detta sätt att
utöva renskötsel regleras genom en renbeteskonvention mellan länderna, se Svensk
Författnings Samling (SFS) 1972:114. En ny konvention är under utarbetning och den
förväntas träda i kraft 2005.

Denna renbeteskonvention mellan de två länderna Sverige och Norge bygger på ett
tillägg, den s.k. lappkodicillen, till 1751 års gränstraktat mellan Danmark-Norge och
Sverige-Finland. Kodicillen tillåter att samerna rätten att obundet flytta inom sitt
område oberoende av var det finns riksgränser. Man kan säga att kodicillen alltjämt
anses ha giltighet.

Däremot så finns det inte någon betesrätt över gränsfloden mellan Sverige-Finland. Om
några renar olovligen passerar denna gränsfloden så regleras hur de ska återföras till sitt
hemland genom en konvention från 1925.

Det finns sex områden avsatta i Norrbotten för den norska renbetningen i Sverige.
Vilka områdena är och under vilka tider de får användas/tillträdas framgår av tabell 1
nedan. 

Tabell 1: Områden för norsk renbetning i Sverige och tider för tillträde

Betesområden Tider för tillträde
Maunu Fr. o m 1 oktober t o m 30 april
Jalkis Vuoskåive Fr. o m 1 januari t o m 31 mars
Njuorajaure Fr. o m 1 oktober t o m 30 april
Patsajäkel Fr. o m 1 december t o m 30 april
Älvsbyn Fr. o m 1 oktober t o m 30 april
Storsund Fr. o m 1 oktober t o m 30 april

Ovanstående betesområden får inte nyttjas för svensk renbetning förutom områdena
Njuorajaure och Jalkis Vuoskåive som får nyttjas för svensk renbetning under den tid av
året då norsk renbetning inte tillåts.

http://www.notisum.se/
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3.3.7 Koncessionsrenskötsel
I Sverige och Norrbotten utövas en unik form av renskötsel, den s.k.
koncessionsrenskötseln. Denna renskötsel bedrivs längs Torne och Kalix älvdalar.

Den största skillnaden mellan koncessionsrenskötsel och den som bedrivs inom
lappmarkerna är att samerna inom de s.k. koncessionssamebyarna inte har någon
självklar rätt att utöva renskötsel. Det är Länsstyrelsen som prövar och beviljar
ansökningar från samerna att bedriva koncession (tillstånd). Koncessionen beviljas för en
viss tid som vanligtvis är en femårsperiod. Tillståndet att bedriva koncessionsrenskötsel
är personligt och kan därför inte utfärdas för annan än den som i RL:s mening är same.
Av tillståndet framgår även det antal renar koncessionshavaren själv får inneha och det
antal skötesrenar som han får ta emot från de ägare/brukare av jordbruksfastigheter som
finns inom det beviljade koncessionsområdet. 

Enligt reglerna så får varje skötesrenägare inneha högst trettio renar per hushåll som
sköts av koncessionshavare. Anledningen till att fastighetsägare har rätt att ha renar beror
på att markägarna är villiga att upplåta sina marker för renskötsel året runt i området
nedanför lappmarksgränsen. Detta gäller inte i övriga delar av länet, där renskötsel
nedanför lappmarksgränsen endast är tillåten vintertid.

3.4 SAMEBYARNA I NORRBOTTENS LÄN
Texten till detta avsnitt är hämtad från Internetlänkarna http://www.fjallen.nu och
http://www.bd.lst.se utom i de fall när annan referens anges. Av samtliga län i Sverige är
det Norrbottens län som är det största renskötsellänet. Inom detta län bedrivs cirka 2/3
av den renskötsel som utövas i Sverige. Man kan definiera en sameby som ”en
ekonomisk och administrativ sammanslutning som har till sin uppgift att leda
renskötseln inom ett begränsat område” men även utgöra ”en benämning på ett
geografiskt område där betesmarkerna nyttjas kollektivt av samebyns medlemmar.”
Samebyns verksamhet regleras av RL. Samebyn är indelad i flera renskötselföretag som
vidare består av en eller flera renägare.

I dag finns i Norrbottens län 32 samebyar. De delas vidare upp i tre typer av samebyar
enligt tabell 2 och är lokaliserade i Norrbottens län enligt figur 1.

http://www.fjallen.nu/
http://www.bd.lst.se/
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Tabell 2: Samebyarna i Norrbottens län enligt uppdelningen, fjäll-, skogs- och koncessionssamebyar

Fjällsamebyar Skogssamebyar Koncessionssamebyar
1. Könkämä 1. Vittangi 1. Muonio
2. Lainiovuoma 2. Gällivare 2. Sattajärvi
3. Saarivuoma 3. Sierre 3. Tärendö
4. Talma 4. Udtja 4. Korju
5. Gahbna 5. Ståkke 5. Ängeså
6. Laevas 6. Östra Kikkejaure 6. Pirttijärvi
7. Báste (tidigare Mellanbyn) 7. Västra Kikkejaure 7. Kalix
8. Girjas 8. Maskaure 8. Liehittäjä

9. Sörkaitum 9. Mausjaure

10. Sirges
11. Jåhkågaska
12. Tuorpon
13. Luokta-Mavas
14. Semisjaur-Njarg
15. Svaipa

 

Figur 1: Samebyarna i Norrbottens län 
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3.4.1 Var har de olika samebyarna sina betesmarker?
 Fjällsamebyarna - från den svensk-norska gränsen och åt sydost. 
 Skogssamebyarna - i skogarna nedanför odlingsgränsen eller utanför renbetesfjällen. 
 Konsessionssamebyarna - öster om lappmarksgränsen i Tornedalen. 

3.4.2 Vad är rennäringsdelegationen?
Enligt bestämmelserna i länsstyrelseinstruktionen ska en delegation för rennäringsfrågor
tillsättas inom var och en av Länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands
län. Rennäringsdelegationen består av sju ledamöter varav tre av dessa ska vara
rennäringsutövare. Det är landshövdingen som är ordförande i delegationen.
Ledamöterna utses av Länsstyrelsens styrelse och de ledamöter som är rennäringsutövare
utses efter samråd med Sametinget.

3.4.2.1 Bakgrund
Länsstyrelsens styrelse ska enligt 12 § länsstyrelseinstruktionen:

Lagtexten är hämtad från Internetlänken
http://62.95.69.15/htbin/thw?%24%7BOOHTML%7D=SFST_DOK&%24%7BSNHTML%7D=SFSR
_ERR&%24%7BBASE%7D=SFST&%24%7BTRIPSHOW%7D=format%3DTHW&BET=2002%3A
864

SFS nr: 2002:864
Förordning (2002:864) med länsstyrelseinstruktion
Styrelsens ansvar och uppgifter m.m.
12 § Utöver vad som framgår av 13 § verksförordningen
(1995:1322) skall styrelsen
3. fastställa rennäringsdelegationens ansvarsområde samt utse
ledamöter och ersättare i delegationen.

Det var den 23 april 1999 som Länsstyrelsens styrelse senast beslutade att bestämma
rennäringsdelegationens ansvarsområde. I detta beslut så utförde Länsstyrelsen ganska
omfattande ändringar i delegationens ansvarsområde. Anledningen till detta var de
förändringar som skett i samhällets syn på samerna och de samiska frågorna genom
tillkomsten av Sametinget. De största förändringarna för rennäringsdelegationen var att
de fick ett tydligt ansvar för de frågor som handla om den samiska kulturen samt arbetet
med rennäringens och samebyarnas utveckling.

3.4.2.2 Rennäringsdelegationen ska tills vidare ha följande ansvarsområde 
Rennäringsdelegationen ska besluta:

 I ärenden rörande gränsfrågor mellan samebyar, bestämmande av högsta renantal i
samebyarna och andra likartade ärenden som är av ansenlig betydelse för
samebyarna.

 Om principer och i betydande ärenden för upplåtelser av mark, jakt och fiske
ovanför odlingsgränsen.

http://62.95.69.15/htbin/thw?%24%7BOOHTML%7D=SFST_DOK&%24%7BSNHTML%7D=SFSR_ERR&%24%7BBASE%7D=SFST&%24%7BTRIPSHOW%7D=format%3DTHW&BET=2002%3A864
http://62.95.69.15/htbin/thw?%24%7BOOHTML%7D=SFST_DOK&%24%7BSNHTML%7D=SFSR_ERR&%24%7BBASE%7D=SFST&%24%7BTRIPSHOW%7D=format%3DTHW&BET=2002%3A864
http://62.95.69.15/htbin/thw?%24%7BOOHTML%7D=SFST_DOK&%24%7BSNHTML%7D=SFSR_ERR&%24%7BBASE%7D=SFST&%24%7BTRIPSHOW%7D=format%3DTHW&BET=2002%3A864
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 I frågor som handlar om den samiska kulturen samt arbetet med rennäringens och
samebyarnas utveckling. I de fall ett ärende som nu nämnts är av sådan typ att
beslutet istället ska tas av Länsstyrelsens styrelse är det rennäringsdelegationens
uppgift att lämna sina synpunkter till styrelsen. Vidare ska rennäringsdelegationen
underrättas om betydande beslut som tas av Länsstyrelsen och som handlar om och
som inverkar på samebyar eller samiska frågor.

3.4.2.3 Rennäringsdelegationen idag
Landshövdingen, Kari Marklund, är enligt länsstyrelseinstruktionen ordförande i
rennäringsdelegationen. När landshövdingen har förhinder ska Gunnar Hedborg vara
ordförande. Av tabell 3 framgår vilka som är ledamöter och ersättare i Länsstyrelsens
rennäringsdelegation fr. o m 30 juni 1999 och t o m 30 juni 2003.

Tabell 3: Ledamöter och ersättare i Länsstyrelsen rennäringsdelegation fr. o m 30 juni 2003 t o m 30 juni 2003

Ledamöter Ersättare
Kent Ögren, Jokkmokk Märit Palo, Gällivare
Maria Öberg, Arjeplog Kenneth Nilsson, Vittangi
Birger Arvidsson, Boden Bo Ek, Kiruna
Lars Erik Kuhmunen, Kiruna Per Gustav Idivuoma, Lannavaara
Carl-Gustav Lundgren, Arvidsjaur Peder Larsson, Arvidsjaur
Olof Jonas Nutti, Arjeplog Sigvard Pavval, Jokkmokk

Enligt Länsstyrelsens styrelses beslut 2003-06-06 dnr 100-3924-03 har ledamöter och
ersättare utsetts till Länsstyrelsens rennäringsdelegation för tiden fr. o m 1 juli 2003
t o m den 30 juni 2007. Vilka ledamöter och ersättare som utsetts framgår av tabell 4.

Ordförande, landshövding Kari Marklund, sitter kvar som ordförande t o m 31 juli
2003 och sedan tillträder den nya landshövdingen, Per-Ola Eriksson, fr. o m den
1 augusti 2003. När landshövdingen har förhinder ska Gunnar Hedborg vara
ordförande.

Tabell 4: Ledamöter och ersättare i Länsstyrelsen rennäringsdelegation fr. o m 1 juli 2003 t o m 30 juni 2007

Ledamöter Ersättare
Bengt Ek, Kiruna Lena Israelsson, Koskullskulle
Hans Swedell, Boden Alf Sundström, Arjeplog
Birgitta Norling, Boden Bengt Hurtig, Piteå
Lars Erik Kuhmunen, Kiruna Per Gustav Idivuoma, Lannavaara
Carl-Gustav Lundgren, Arvidsjaur Lena Ruth Jonsson, Arvidsjaur
Olof Jonas Nutti, Arjeplog Sigvard Pavval, Jokkmokk
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3.5 VILKA MEDEL KAN ANVÄNDAS TILL
UNDERHÅLLSARBETENA?

En redovisning av begärda och beviljade medel under åren 2001-2003 har
sammanställts i tabell 5.

3.5.1 Samefondsmedel
Länsstyrelsen i Norrbottens län bedriver upplåtelseverksamheter vad gäller jakt
(jaktkort), fiske (fiskekort) och mark (arrendeavgifter för fritidshus och jaktkojor etc.)
ovan odlingsgränsen. Den behållning som erhålls från dessa verksamheter fördelas
årligen. Länsstyrelsen behåller en tredjedel för administrationen, samefonden och
samebyarna får en tredjedel vardera. För att erhålla dessa samefondsmedel skickar
Länsstyrelsen in en begäran ställd till styrelsen för samefonden, Jordbruksdepartementet i
Stockholm. Ansökan kan endast avse underhåll av de stängsel som är byggda före 1979
och som ägs av samebyarna men där underhållsansvaret ligger på staten. Medel som inte
förbrukas under budgetåret behöver inte återredovisas till samefonden utan sparas på
konto hos Länsstyrelsen till nästa budgetår. (Nyberg 2003)

3.5.2 Särredovisade medel
Genom deldom nr 7/1971, meddelad av Övre Norrbygdens Vattendomstol, ålades
Vattenfall bland annat, att som kompensationsåtgärd för skador på renskötseln i samband
med regleringspåtgärder i Stora Luleälvs vattensystem utbetala ersättning för
underhållsåtgärder av vissa särskilt angivna renskötselanläggningar inom Sirkas och
Sörkaitums samebyar. Medlen förvaltas av Kammarkollegiet och finns på fond 6683,
särredovisade under samefonden. Underhållsansvaret för anläggningarna ska enligt
domen vila på lappväsendet, numera Länsstyrelsen. 

Vid sammanträdet 1996-05-29 med styrelsen för samefonden beslutades, efter en
hemställan från Länsstyrelsen i Norrbottens län 1996-05-07, att fond 6683 skulle delas
upp i två fonder. Där 50,14 % av fondtillgångarna bildar en fond att användas för
underhåll av anläggningarna i Sörkaitums sameby och 49,86 % av tillgångarna bildar en
fond för underhåll av anläggningarna i Sirkas sameby. Uppdelningen skedde
1996-07-01 och verkställdes av Kammarkollegiet. Från detta datum är de särredovisade
medlen uppdelade i de två fonderna 6682 (Sörkaitums sameby) och 6683 (Sirkas
sameby).

För att sedan erhålla dessa särredovisade medel från fonderna 6682 och 6683 skickar
Länsstyrelsen in begäran till styrelsen för samefonden, Jordbruksdepartementet i
Stockholm. När styrelsen för samefonden vid sitt sammanträde fattat beslut om hur stor
tilldelningen ska bli för budgetåret skickas ett protokoll på beslutet till Länsstyrelsen.
Med detta protokoll som underlag skickar Länsstyrelsen en rekvisition till
Kammarkollegiet i Stockholm som ombesörjer utbetalningen. Sedan får de berörda
samebyarna i sin tur ansöka hos Länsstyrelsen om utbetalning för de kostnader som det
haft under året. Pengar som inte förbrukas under budgetåret behöver inte återredovisas



Kap 3 Länsstyrelsen i Underhåll av statligt förvaltade renskötselanläggningar i Norrbottens län
Norrbottens län

______________________________________________________________________Maria Öhlund, 2003
16

till samefonden utan sparas på konto hos Länsstyrelsen till nästa budgetår. (Nyberg
2003)

3.5.3 Främjande av rennäringen m.m. – anslaget 45:1 
Detta är ett ramanslag. Det är Statens Jordbruksverk som i samråd med
Jordbruksdepartementet beslutar om tilldelningen. Hur stor tilldelningen ska bli för
budgetåret beslutas från år till år. När beslutet fattats så blir det en total summa som
sedan delas mellan Länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län.
Länsstyrelsen i Norrbotten skickar in en begäran med bifogad redovisning av
medelsbehov från anslaget 45:1 rörande underhåll av riksgränsstängsel och vissa
renskötselanläggningar samt bevakning av konventionsbestämmelsernas efterlevnad.
Pengar som inte förbrukas under budgetåret måste återredovisas till Statens
Jordbruksverk, vilket medför att de medel som inte förbrukats inte kan sparas till
nästkommande budgetår. (Nyberg 2003)

Tabell 5: Redovisning av begärda och beviljade medel under åren 2001-2003 

År 2001 År 2002 År 2003Medel
Begärt Beviljat Begärt Beviljat Begärt Beviljat

Samefonden 3 881 241 1 801 000 5 288 339 1 875 000 4 072 949 1 912 000
Särredovisade
medel
(fonderna
6682 och
6683)

250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000

Främjande av
rennäringen
(anslaget
45:1)

4 813 884 4 414 000 8 726 617 8 726 617 6 426 054 1 350 000*)

Summa 8 945 125 6 465 000 14 264 956 10 851 617 10 749 003 3 512 000
Skillnad - 2 480 125 - 3 413 339 - 7 237 003

Anm. *) Eventuellt kan detta belopp bli lite högre.
I den begärda summan för främjande av rennäringen anslaget 45:1 ingår inte posterna för
rådgivning/företagsregistret och samebyarnas markanvändningsplanering.

3.6 VAD ÄR FFR-AVTALET?
Följande text är ett citat från Jordbruksdepartementets rapport Förhandlingar om
renskötselanläggningar m.m., delrapport nr 4 – Samebyar i Norrbottens län, mellersta delen.
”Genom beslut den 9 februari 1973 bemyndigade Kungl. Maj:t chefen för
jordbruksdepartementet att tillkalla sakkunniga med uppdrag att efter förhandlingar med
landets samebyar träffa preliminära avtal med dessa om övertagande av
huvudmannaskapet för vissa staten tillhöriga renskötselanläggningar m.m.

De sakkunniga, som antagit benämningen Förhandlingsgruppen för
renskötselanläggningar (FFR), har i tre rapporter redovisat preliminära avtal med de 16
nordligaste samebyarna i Norrbottens län varav sex fjällsamebyar, en skogssameby och
samtliga nio koncessionssamebyar. På liknande sätt har förhandlingsgruppen för
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renskötselanläggningar redovisat preliminära avtal för samebyarna i Jämtlands och
Västerbottens län”.
Jordbruksdepartementet har gett ut följande tre delrapporter rörande Norrbottens län.

 Delrapport 3. Samebyar i Norrbottens län, norra delen
 Delrapport 4. Samebyar i Norrbottens län, mellersta delen
 Delrapport 5. Samebyar i Norrbottens län, södra delen m.m.

I inledningen av Jordbruksdepartementets rapport Förhandlingar om renskötselanläggningar
m.m., delrapport 5 – Samebyar i Norrbottens län, södra delen m.m. Slutredovisning, sidan 4, är
följande skrivet:

”Enligt direktiven skall förhandlingarna också omfatta möjligheterna för samerna att
utföra underhållsarbetet på de anläggningar, som staten skall behålla. I samband med de
förda förhandlingarna har även denna fråga tagits upp med samebyarna och
lantbruksnämnderna. Redan idag anlitas befolkningen i glesbygden för stängselbyggen
och liknande arbeten. Detta betyder att såväl samebefolkningen som andra
befolkningsgrupper i glesbygden i möjligaste mån anlitas i sammanhanget. FFR har
därför funnit att det inte är meningsfullt att föra förhandlingar i denna del med sikte på
bindande avtal. FFR utgår emellertid från att lantbruksnämnderna liksom andra statliga
myndigheter i dessa frågor kommer att fortsätta den sysselsättningspolitik, som hittills
har förts”.

3.7 RIKTLINJER FÖR LÄNSSTYRELSENS UPPHANDLING
UNDER TRÖSKELVÄRDE

Länsstyrelsen har genom beslut 2003-05-06, dnr 100-10103-03 fastställt ”Riktlinjer för
Länsstyrelsen upphandling under tröskelvärde”.

3.7.1 Inledning
Texten till avsnitten 3.7 – 3.10 är hämtad från Länsstyrelsens Intranet http//intrant/
utom i de fall när annan referens anges. 

Det är främst en lag som styr upphandlingen:
 Lagen 1992:1528 om offentlig upphandling (LOU) som trädde ikraft den 1 januari

1994, (omtryckt 1997:1068, ändrad 1998:1432, 1999:309 och 2000:877).

Anledningen till ikraftträdandet av denna lag var en följd av EES-avtalet som träffades
mellan EU och flertalet EFTA-länder. Genom särskilda direktiv inom
upphandlingsområdet har länderna i och med det ett gemensamt regelverk för ansenliga
delar av den offentliga upphandlingen. Det är dessa direktiv som ligger till grund för
LOU.
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Syftet med direktiven är att:

 Minska handelshinder mellan länderna
 Konkurrensmiljön för företagen förändras. En ökad konkurrens ska möjliggöra

besparingar i den offentliga sektorn.

Med offentlig upphandling menas anskaffning av varor, tjänster eller byggentreprenader
som bland annat genomförs av statliga myndigheter.

Vilka belopp gäller för närvarande vid upphandling under tröskelvärdena?
 Ca 1 410 000 kronor för statliga myndighet vid upphandling av varor och tjänster
 Ca 45 miljoner kronor för entreprenadupphandling under tröskelvärdena.

För de upphandlingar som ska ske över ovanstående tröskelvärdena så regleras de strikt
enligt LOU och det finns inget utrymme för myndigheterna att själva bestämma vilka
riktlinjer som ska tillämpas. När det gäller Länsstyrelsen så är på varje sektor särskilda
personer utsedda för att hjälpa till med upphandlingarna. 

3.7.1.1 Huvudregel

Lagtexten är hämtad från Internetlänken http://www.notisum.se

Lag (1992:1528) om offentlig upphandling
1 kap. Allmänna bestämmelser
Huvudregel om affärsmässighet
4 § Upphandling skall göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns och även i
övrigt genomföras affärsmässigt. Anbudsgivare, anbudssökande och anbud skall behandlas utan
ovidkommande hänsyn

Att behandlas utan ovidkommande hänsyn innebär – objektivt och icke
diskriminerande.

Viktigt är att notera att denna huvudregel gäller för all upphandling, både under och
över de s.k. tröskelvärdena, liksom över och under de av Länsstyrelsen fastställda
beloppen för direktupphandling.

3.7.2 Ny upphandling eller avrop av befintliga ramavtal

3.7.2.1 Avrop 
Med avrop menas att man begär leverans av kontrakterad vara etc. d v s upphandling
har redan genomförts. Innan en upphandling påbörjas ska upphandlaren kontrollera
med sin sektorsupphandlare om det finns centrala avropsavtal att tillgå. 

Ett ramavtal ger oftast såväl kommersiella som administrativa vinster eftersom större
inköpsvolymerna görs vid ett och samma tillfäll samtidigt som upphandlingen förenklas.
Ramavtal genom s.k. avrop ska normalt tillämpas om det inte visar sig att något annat

http://www.notisum.se/
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upphandlingsförfarande är mer förmånligt. Vid de tillfället ett befintliga ramavtal inte
nyttjas t.ex. på grund av att avropet blir mindre förmånligt så ska detta meddelas till
sektorsupphandlaren.

3.7.2.2 Ny upphandling

Lagtexten är hämtad från Internetlänken http://www.notisum.se

Lag (1992:1528) om offentlig upphandling
1 kap. Allmänna bestämmelser
Lagens tillämpningsområde m.m.
6 § Termen "upphandlande enhet" innefattar sådana bolag, föreningar, samfälligheter och stiftelser
som har inrättats i syfte att täcka behov i det allmännas intresse, under förutsättning att behovet
inte är av industriell eller kommersiell karaktär och
1. vars kapital huvudsakligen har tillskjutits av staten, en kommun, ett landsting eller en
annan upphandlande enhet, eller
2. vars upphandling står under statlig eller kommunal tillsyn eller en tillsyn av en
annan upphandlande enhet, eller
3. 3. vars styrelse till mer än halva antalet ledamöter utses av staten, en kommun, ett
landsting eller en annan upphandlande enhet. Lag (1999:309).

Av denna lagtext framgår att Länsstyrelsen i Norrbottens län är en upphandlande enhet.
Detta innebär att:

 All upphandling inom myndigheten avseende samma tjänstekategori eller
varugrupp räknas samman löpande under 12-månadersperioder. 

 Upphandlingar som resulterar i avtal som löper under flera år ska inräknas under den
första 12-månaders perioden.

Om det finns likartade behov av en tjänst eller vara från ett flertal inom Länsstyrelsen så
ska en samlad upphandling i möjligaste mån genomföras och vidare bör ett ramavtal
tecknas. Detta ramavtal kan avropas vid behov.

Lagtexten är hämtad från Internetlänken http://www.notisum.se

Lag (1992:1528) om offentlig upphandling
2 kap. Varuupphandling
Tröskelvärden m.m.
1 § Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas på sådan upphandling av varor som görs av 
en upphandlande enhet och beräknas uppgå till minst de belopp, exklusive mervärdesskatt,
som anges i andra stycket (tröskelvärde).

För statliga myndigheter är tröskelvärdet 130 000 särskilda dragningsrätter (sdr). För
övriga upphandlande enheter är tröskelvärdet det lägsta av 200 000 euro eller 200 000 
sdr. Lag (2000:877)

4 § En upphandling avseende en viss kvantitet varor får inte delas upp i syfte att 
tröskelvärdet skall underskridas.

http://www.notisum.se/
http://www.notisum.se/
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Det är värdet på upphandling som avgör om det är en upphandling under eller över de 
s.k. tröskelvärdena. Om upphandling blir över tröskelvärdet så ska den alltid göras via
Byrån för Europeiska gemenskapens officiella publikationer.

3.7.2.3 Vem upphandlar?
En upphandling ska utföras av respektive verksamhet och när det rör sig om belopp
som överstiger 10 000 kronor ska alltid upphandlingen ske i samråd med
sektorsupphandlaren.

3.8 UPPHANDLING UNDER TRÖSKELVÄRDENA

Allmänt
Dessa riktlinjer gäller upphandling under tröskelvärdena. Regler om upphandlingar
under tröskelvärdena finns i 6 kapitlet LOU och regler om överprövning samt
skadestånd finns i 7 kapitlet LOU.

I första hand ska Länsstyrelsens mallar användas. Det är bra att använda sig av sparad
dokumentation eftersom dessa kan användas som underlag vid nya upphandlingar. 
Ett förslag till checklista vid upphandling, se kap. 9 Bilagor; bilaga 1.

Lagtexten är hämtad från Internetlänken http://www.notisum.se

Lag (1992:1528) om offentlig upphandling
7 kap. Överprövning, skadestånd m.m.
Överprövning
1 § En leverantör som anser att han lidit eller kan komma att lida skada enligt 2 § får i en
framställning till allmän förvaltningsdomstol ansöka om åtgärder enligt nämnda paragraf.

Vid direktupphandling får en ansökan enligt första stycket inte prövas efter den tidpunkt 
då avtal om upphandlingen slöts.

Vid annan upphandling än direktupphandling får en ansökan enligt första stycket inte 
prövas efter den tidpunkt då ett upphandlingskontrakt föreligger. Den får dock prövas till 
dess att tio dagar gått från det att

1. den upphandlande enheten lämnat upplysningar som avses i 1 kap. 28 § första 
stycket, eller
2. rätten, om den har fattat ett interimistiskt beslut, upphävt det beslutet.

Vad som sägs i tredje stycket andra meningen gäller inte i fråga om upphandling som 
avses i 1 kap. 3 § andra stycket, om regeringen föreskrivit om undantag från 
bestämmelsen eller om regeringen eller den upphandlande enhet som regeringen 
bestämmer beslutat om undantag från bestämmelsen i ett enskilt fall. Vad som sägs i tredje 
stycket andra meningen gäller inte heller i fråga om upphandling som är absolut nödvändig 
att genomföra med sådan synnerlig brådska som är orsakad av omständigheter som inte 
kunnat förutses och inte heller kan hänföras till den upphandlande enheten. Lag 
(2002:594).

http://www.notisum.se/
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2 § Om den upphandlande enheten har brutit mot 1 kap. 4 § eller någon annan 
bestämmelse i denna lag och detta har medfört att leverantören lidit eller kan komma att 
lida skada, skall rätten besluta att upphandlingen skall göras om eller att den får avslutas 
först sedan rättelse gjorts. Om det är fråga om en upphandling som avses i 4 kap., får 
rätten vid vite förbjuda den upphandlande enheten att fortsätta upphandlingen utan att 
avhjälpa bristerna.

Rätten får omedelbart besluta att upphandlingen inte får avslutas innan något annat har
beslutats. Rätten får dock låta bli att fatta ett sådant interimistiskt beslut, om den skada 
eller olägenhet som åtgärden skulle medföra kan bedömas vara större än skadan för 
leverantören. Lag (2002:594).

3 § Ett mål som avser åtgärder enligt 2 § får inte avgöras slutligt så länge 
medlingsförfarande enligt 12 och 13 §§ pågår. Lag (1995:704).

4 § En ansökan enligt 1 § skall göras hos den länsrätt i vars domkrets den upphandlande 
enheten har sitt hemvist.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2002:594).

3.8.1 Upphandlingsformer
För upphandling under tröskelvärdena finns fyra tillvägagångssätt:

 Direktupphandling 
 Förenklad upphandling
 Urvalsupphandling 
 Formgivningsupphandling

3.8.1.1 Direktupphandling
Direktupphandling innebär upphandling över disk, muntlig eller skriftlig offert.
Upphandling som sker utan krav på anbud, lag (2002:594). Direktupphandling får
endast ske om särskilda omständigheter föreligger eller om upphandlingens värde är
lågt.

Lagtexten är hämtad från Internetlänken http://www.notisum.se

Lag (1992:1528) om offentlig upphandling
6 kap. Upphandling som understiger de tröskelvärden som anges i 2-5 kap., m.m
Val av upphandlingsförfarande
2 § Upphandling skall göras genom förenklad upphandling eller urvalsupphandling.
Direktupphandling får dock användas om upphandlingens värde är lågt eller om det finns
synnerliga skäl. Enheten skall vid behov fastställa riktlinjer för användning av direktupphandling.
Lag (2002:594).

Synnerliga skäl kan t.ex. vara brådska och får inte vara förorsakad av den upphandlande
enheten d v s i detta fall Länsstyrelsen. Det är den upphandlande enheten som själv
bestämmer beloppsgränserna för vad som menas med lågt värde. 

http://www.notisum.se/
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För Länsstyrelsens upphandlingar gäller följande värden:

 Upphandling av varor eller tjänster som uppgår till 5 basbelopp. 
 Vid leasing/hyresavtal läggs återkommande beställningar under ett år samman. En

uppskattning baserad på föregående års leasing/hyresavtal bör kunna användas vid
beslut om vilken upphandlingsform som ska tillämpas. 

Även i de fall som ovanstående värden kommer att underskridas så bör upphandling
utföras och anbud från flera leverantörer inhämtas. Om det finns risk för att ovanstående
gränser överskrids eller om en upphandling, t ex enligt reglerna om förenklad
upphandling, kan antas bli ekonomiskt bättre för Länsstyrelsen så ska naturligtvis en
sådan upphandling genomföras. Vid en direktupphandling som överstiger 10 000
kronor så ska en offertförfrågan skickas till flera olika leverantörer för att möjligöra bl.a.
en prisjämförelse. Vidare ska en direktupphandling över 10 000 kronor diarieföras och
dokumenteras. 

3.8.1.2 Förenklad upphandling
Förenklad upphandling innebär upphandling där alla leverantörer har rätt att delta,
Deltagande leverantörer ska lämna anbud och den upphandlande enheten får förhandla
med en eller flera anbudsgivare.

Lagtexten är hämtad från Internetlänken http://www.notisum.se

Lag (1992:1528) om offentlig upphandling
6 kap. Upphandling som understiger de tröskelvärden som anges i 2-5 kap., m.m
Val av upphandlingsförfarande
2 a § Vid förenklad upphandling skall den upphandlande enheten begära anbud genom 
annons i en elektronisk databas, som är allmänt tillgänglig, eller annons i annan form som
leder till effektiv konkurrens, om inte annat följer av 2 b §. Lag (2000:877).

Länsstyrelsen annonserar i Anbudsjournalens (AJ:s) elektroniska databas som automatiskt
för in upphandlingen på Länsstyrelsens hemsida. AJ:s hemsida är www.ajour.se. Förutom
denna annonsering så kan eventuellt kompletteringar göras i form av annonsering i
tidningar samt genom direkt utskick.

En förenklad upphandling genomförs vid de tillfällen då upphandlingens värde beräknas
ligga under tröskelvärdena. Förenklad innebär att tillvägagångssättet avviker från de mer
detaljrika regler som gäller vid upphandling över tröskelvärdena. Tillvägagångssättet är
fortfarande formbundet enligt de regler som anges i LOU.

3.8.1.3 Urvalsupphandling
Urvalsupphandlingen är ny från 1 januari, 2001. Denna typ av upphandling bör i första
hand användas om man räknar med att få in så många anbud att utvärderingen beräknas
ta mycket tid och resurser i bruk. Upphandlingsform innebär en upphandling där alla
leverantörer har rätt att ansöka om att få lämna anbud, den upphandlande enheten,
Länsstyrelsen, inbjuder vissa leverantörer att lämna anbud och får även förhandla med
en eller flera anbudsgivare. 

http://www.notisum.se/
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Lagtexten är hämtad från Internetlänken http://www.notisum.se

Lag (1992:1528) om offentlig upphandling
6 kap. Upphandling som understiger de tröskelvärden som anges i 2-5 kap., m.m.
Val av upphandlingsförfarande
2 c § Vid urvalsupphandling skall den upphandlande enheten publicera en 
ansökningsinbjudan genom annons i en elektronisk databas, som är allmänt tillgänglig.

Av inbjudan skall det framgå
1. hur en ansökan om att få lämna anbud får lämnas, och
2. den dag då ansökan senast skall ha kommit in.

Enheten får i sin inbjudan ange det antal leverantörer som den avser att bjuda in att
lämna anbud. Antalet skall bestämmas med hänsyn till arten av det som skall upphandlas
och vara tillräckligt stort för att effektiv konkurrens skall uppnås. Lag (2000:877).

Former och tidsfrister för att lämna anbud och anbudsansökningar
5 a § Anbudsgivare och anbudssökande skall ges skälig tid att lämna sina anbud eller
ansökningar. Tiden för att få lämna ansökningar om att få lämna anbud får dock aldrig vara
kortare än tio dagar från den dag då ansökningsinbjudan blev publicerad enligt 2 c §. Lag
(2000:877).

När sedan tio dagar räknat från annonseringen har gått så är det upphandlaren uppgift
att besluta om vilka anmälda anbudsgivare som ska få delta i anbudslämnandet. Det bör
vara minst tio anbudsgivare som får delta. Sedan skickas anbudsunderlag till dessa med
en skälig tid för att inkomma med färdiga anbud. En skälig tid för att inkomma med
anbud kan vara ca tio till fjorton dagar.

3.8.1.4 Formgivningsupphandling

Lagtexten är hämtad från Internetlänken http://www.notisum.se

Lag (1992:1528) om offentlig upphandling
5 kap. Upphandling av tjänster
Formgivningstävling
28 § Med formgivningstävling förstås en tävling om arkitekttjänster eller andra tjänster som 
avses i avdelning A 12 i bilagan och genomförs i syfte att ge arrangören möjlighet att från
de tävlande förvärva en ritning eller något annat liknande tävlingsbidrag till grund för 
utförande av en bestämd uppgift.

Tävlingen skall avslutas med att en jury utser vinnande tävlingsbidrag. Medlemmarna i 
juryn skall vara fysiska personer som är oberoende av de tävlande. Om det krävs 
särskilda yrkesmässiga kvalifikationer av de tävlande, skall minst en tredjedel av 
medlemmarna i juryn ha samma eller likvärdiga kvalifikationer. Lag (1997:1068).

Bilaga
Avdelning A
12. Arkitekttjänster, ingenjörs- och konstruktörstjänster, stadsplanerings- och
landskapsarkitekturstjänster, anknutna vetenskapliga och tekniska konsulttjänster samt 
tjänster avseende teknisk provning och analys.
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3.8.1.5 Förfrågningsunderlag

Lagtexten är hämtad från Internetlänken http://www.notisum.se

Lag (1992:1528) om offentlig upphandling
6 kap. Upphandling som understiger de tröskelvärden som anges i 2-5 kap., m.m.
Förfrågningsunderlag
3 § En upphandlande enhet får varken i förfrågningsunderlaget eller i annat underlag för
upphandlingen beskriva föremålet för upphandlingen på ett sådant sätt att endast en viss 
vara eller process kan komma i fråga.

Enheten får hänvisa till ett visst märke eller fabrikat om det finns särskilda skäl. En sådan
hänvisning skall utformas så att även likvärdiga varor och processer kan komma i fråga.

Därutöver skall det av förfrågningsunderlaget framgå om ett anbud kan komma att antas utan
föregående förhandling. Lag (2000:877).

4 § En leverantör som inte särskilt tillfrågats har rätt att på begäran få 
förfrågningsunderlaget på samma villkor som andra leverantörer. Lag (2000:877).

När väl upphandlingen har startat så finns det enligt lagen nästan inget utrymme för
förhandlingar och inget utrymme alls för väsentliga förändringar. Detta ställer därför
höga krav på att förfrågningsunderlaget är så tydligt och fullständigt som möjligt. Ett väl
genomtänkt förfrågningsunderlag, som innehåller all väsentlig information för att
anbudsgivarna ska kunna räkna på ett anbud, sparar mycket arbete när anbuden ska
jämföras och utvärderas. 
Förfrågningsunderlaget ska innehålla följande obligatoriska delar:

 Administrativa bestämmelser 
 Kravspecifikation 
 Utvärderingskriterier 
 Kommersiella villkor

Se kap 9 Bilagor; bilaga 2

3.9 GENOMFÖRANDE AV UPPHANDLING

3.9.1 Annonsering
All annonsering ska alltid ske i Anbudsjournalen (AJ) som länkas till Länsstyrelsens
hemsida. Det är sektorupphandlaren som ansvarar för att detta blir genomfört. 

3.9.2 Infordrande av anbud
Även anbudsinfordran ska vid upphandling göras genom annonsering i AJ:s elektroniska
databas. Den kan även kompletteras genom annonsering i tidningar samt genom direkt
utskick. Av betydelse för vilken komplettering som väljs är bl.a. hur god kännedomen
är om det aktuella verksamhetsområdet samt antalet företag som är intressanta. Allmänt
kan dock sägas att det i allt för stor utsträckning förekommer att myndigheter
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vanemässigt kontaktar ett eller ett fåtal företag vid sina upphandling av varor eller
tjänster. Detta är naturligtvis inte bra för konkurrensen.

3.9.3 Kompletterande upplysningar
Trots att förfrågningsunderlaget ska vara så komplett som möjligt vid annonseringen så
är det inte helt ovanligt att förfrågningsunderlaget kan behöva kompletteras under
anbudstiden beroende på felaktigt eller bristande innehåll. Anledningen till att
kompletteringar blir aktuella kan vara t.ex. direkta frågor från leverantörer och
anbudsgivare. Om detta uppstår så måste samtliga få ta del av kompletteringen som
måste göras skriftligt. Upphandlingen måste göra i de fall som det råder minsta
tveksamhet att alla anbudsgivare med säkerhet kan nås med denna information i god tid
före anbudstidens utgång. Efter anbudstidens utgång är det även omöjligt att göra
komplettingar. Det är viktigt att notera att om kompletteringarna är av sådan art och
omfattning att de istället medför nya krav som väsentligt ändrar förutsättningarna så
måste upphandlingen avslutas och genomföras på nytt.

3.9.4 Mottagande och öppnande av anbud

Lagtexten är hämtad från Internetlänken http://www.notisum.se

Lag (1992:1528) om offentlig upphandling
6 kap. Upphandling som understiger de tröskelvärden som anges i 2-5 kap., m.m.
Mottagande och öppnande av anbud
7 § Försändelser med anbud skall, så snart som möjligt efter anbudstidens utgång, öppnas 
vid en förrättning där minst två av den upphandlande enheten utsedda personer skall delta.
Anbuden skall föras upp i en förteckning, som skall bestyrkas av dem som deltar i 
förrättningen. På begäran av en anbudsgivare skall dessutom en av handelskammare 
utsedd person närvara. Kostnaderna för detta skall betalas av den som framställt begäran.

Vid förenklad upphandling och urvalsupphandling som angetts innefatta förhandling får
försändelserna öppnas och anbuden förtecknas utan en sådan förrättning som avses i 
första stycket. Anbuden skall öppnas samtidigt eller, om det finns synnerliga skäl, 
allteftersom de kommer in. Lag (2002:594).

De anbud som inkommit efter anbudstidens utgång får inte prövas. När anbuden har
öppnats ska anbuden och förteckningen registreras under det aktuella diarienummer.

3.9.5 Sekretess
Till dess att anbudsförfarandet avslutats genom beslut att anta ett anbud eller att ärendet
avslutats på annat sätt så är de inlämnade anbuden med tillhörande handlingar inte
offentlig handling enligt sekretesslagen. Efter detta är anbudshandlingarna offentliga
under förutsättning att inte utlämnandet av dessa bedöms kunna vara till skada för den
enskilde eller för företaget. 
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Lagtexten är hämtad från Internetlänken http://www.notisum.se

Sekretesslag (1980:100)
8 kap. Sekretess med hänsyn främst till skyddet för enskilds ekonomiska förhållanden
6 § Sekretess gäller, i den utsträckning regeringen föreskriver det, i statlig myndighets
 verksamhet, som består i utredning, planering, prisreglering, tillståndsgivning, tillsyn eller
stödverksamhet med avseende på produktion, handel, transportverksamhet eller 
näringslivet i övrigt, för uppgift om

1. enskilds affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat, om det kan
antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs,

2. andra ekonomiska eller personliga förhållanden för den som har trätt i 
affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som är föremål för myndighetens verksamhet.

Sekretess gäller, i den mån riksdagen godkänt avtal härom med främmande stat eller
mellanfolklig organisation, hos myndighet i verksamhet, som avses i första stycket, för 
uppgift om enskilds ekonomiska eller personliga förhållanden som myndigheten förfogar 
över på grund av avtalet. Föreskrifterna i 14 kap. 1--3 §§ får inte i fråga om denna 
sekretess tillämpas i strid med avtalet.

Regeringen kan för särskilt fall förordna om undantag från sekretess som har föreskrivits 
med stöd av första stycket 1, om den finner det vara av vikt att uppgiften lämnas. 

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Lag (1992:1775).

3.9.6 Prövning av anbud

Lagtexten är hämtad från Internetlänken http://www.notisum.se

Lag (1992:1528) om offentlig upphandling
6 kap. Upphandling som understiger de tröskelvärden som anges i 2-5 kap., m.m
Krav som får ställas på leverantören
9 § En leverantör kan uteslutas från deltagande i upphandling om han
1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord
eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud,
2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller 
annat liknande förfarande,
3. är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom,
4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den upphandlande enheten 
kan visa detta,
5. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatter i det 
egna landet eller i Sverige, eller
6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat 
felaktiga upplysningar som begärts med stöd av denna paragraf.

En upphandlande enhet har rätt att av en leverantör begära upplysningar om förhållanden som
avses i första stycket 1-3 eller 5.

Innan ett skriftligt anbud antas skall den upphandlande enheten, om det inte är onödigt,
kontrollera om leverantören är
1. registrerad i aktiebolags-, handels- eller föreningsregistret,
2. registrerad för redovisning och inbetalning av mervärdesskatt, innehållen preliminär A-skatt

och arbetsgivaravgifter, och
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3. fri från skulder för svenska skatter och socialförsäkringsavgifter.
En upphandlande enhet som av leverantören begär upplysningar om förhållanden som 

avses i första och tredje styckena skall i förfrågningsunderlaget, annonsen eller skrivelsen 
ange på vilket sätt leverantören kan lämna upplysningarna. Lag (2000:877).

10 § En upphandlande enhet får inte anta ett anbud, om leverantören inte är registrerad i 
register som avses i 9 § tredje stycket, under förutsättning att registreringsskyldighet 
föreligger.

Prövning av anbud och anbudsansökningar
11 § En upphandlande enhet skall pröva alla de anbud och de ansökningar om att få lämna
anbud som har kommit in i rätt tid, om inte annat följer av andra stycket eller 10 §

Enheten får förkasta ett anbud eller en ansökan om förhållanden som anges i 9 § första 
stycket föreligger. Lag (2000:877).

Enheten får förkasta ett anbud
1. om leverantören i väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar om

förhållanden som avses i 9 § första stycket, eller
2. om förhållanden som anges i 9 § första stycket 1-5 föreligger.

12 § En upphandlande enhet skall anta antingen
1. det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga, eller
2. det anbud som har lägst anbudspris.

Vid bedömningen av vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, 
skall enheten ta hänsyn till samtliga omständigheter såsom pris, leveranstid, driftkostnader,
kvalitet, estetiska, funktionella och tekniska egenskaper, service, tekniskt stöd, 
miljöpåverkan m.m. Enheten skall i förfrågningsunderlaget eller i annonsen om upphandling 
ange vilka omständigheter den tillmäter betydelse. Omständigheterna skall om möjligt 
anges efter angelägenhetsgrad, med den viktigaste först.

Föreligger det fallet att en upphandlande enhet skall anta det anbud som har lägst 
anbudspris, får enheten förkasta anbud som den anser vara orimligt lågt, dock först sedan 
enheten begärt förklaring till det låga anbudet och inte fått tillfredsställande svar.
Förklaringen skall begäras skriftligt. Lag (1997:1068)

3.9.7 Förhandling
I undantagsfall kan, vid förenklad upphandling, förhandlas om mindre justeringar utan
avgörande betydelse. Det som är av vikt ska i samband med dessa förhandlingar ska
dokumenteras.
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3.10 AVSLUT 

3.10.1 Beslut om att anta ett anbud samt underrättelse till anbudsgivarna

Lagtexten är hämtad från Internetlänken http://www.notisum.se

Lag (1992:1528) om offentlig upphandling
1 kap. Allmänna bestämmelser
Upplysningar
27 § Vid upphandling enligt 2, 3 eller 5 kap. skall en upphandlande enhet till den
anbudssökande eller anbudsgivare som begär det lämna upplysningar om varför hans 
ansökan eller anbud förkastats. Upplysningar enligt första stycket skall lämnas inom 
15 dagar från det att begäran kom in. Om beslut om leverantör och anbud fattats skall
upplysningarna dock lämnas genast eller så snart det är möjligt efter det att begäran kom 
in. Lag (2002:594).

28 § När beslut om leverantör och anbud fattats skall den upphandlande enheten lämna
upplysningar till varje anbudssökande eller anbudsgivare om beslutet och skälen för det.

Sådana upplysningar skall lämnas genast eller så snart det är möjligt till den leverantör 
som begär det. Lag (2002:594).

29 § Om en upphandlande enhet vid upphandling enligt 2, 3 eller 5 kap. har beslutat att 
inte avsluta en annonserad upphandling eller att göra om upphandlingen skall enheten på 
begäran lämna upplysningar till anbudsgivare eller anbudssökande om skälen för sitt beslut. 
Enheten skall underrätta Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer om 
sitt beslut. Lag (2002:594).

6 kap. Upphandling som understiger de tröskelvärden som anges i 2-5 kap., m.m
Dokumentation, underrättelse, förvaring av handlingar
13 § En upphandlande enhet skall dokumentera skälen för sina beslut och vad som i övrigt
förekommit av betydelse vid upphandlingsförfarandet. Detta gäller dock inte upphandlingar 
som avser lågt värde. Lag (2000:877).

14 § I de fall 1 kap. 28 § inte är tillämplig skall den upphandlande enheten, när ett beslut 
om leverantör och anbud fattats, underrätta anbudsgivarna om detta snarast möjligt. Lag
(2002:594).

15 § En upphandlande enhet skall på betryggande sätt förvara anbud och ansökningar om 
att få lämna anbud samt tillhörande beskrivningar, modeller och ritningar 
samt anbudsförteckningar, sammanställningar och liknande. Lag (2000:877).
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3.10.2 Avtal
Ett skriftligt avtal ska alltid upprättas med leverantörer och uppdragstagare. Detta kan
tecknas tidigast tio dagar efter att de anbudsgivare som inte antagits meddelats om detta.
Vidare ska inte Länsrätten ha beslutat om någon överprövning av den aktuella
upphandlingen. I de fall som den tionde dagen infaller på en helg eller helgdag är det
tidigast efterföljande vardag som det är möjligt att teckna ett avtal. Ett avtal ska alltid
tidsbegränsas och inte tecknas för längre tid än vad som är berättigat med hänsyn till
typen av den aktuella varan eller tjänsten. 

3.11 RENNÄRINGSENHETENS UPPHANDLINGSARBETE
När det gäller avsnitten 3.11 – 3.13 så är det Nils-Henrik Bengtsson som varit min
muntliga referens. Min avsikt har varit att göra en kartläggning av rennäringens
verksamhet i dagsläget.
Länsstyrelsens rennäringsenhet gör upphandlingar enligt tidigare redovisning i detta
kapitel, se rubrik 3.7 ”Riktlinjer för Länsstyrelsens upphandling under tröskelvärde”.
Detta avser upphandling av material till underhållsarbetena. När det gäller upphandling
av flygbolag för transporter av material, utrustning etc. samt övriga entreprenör företag
så sker ett samarbete med naturvården som redan gjort denna upphandling för sin
verksamhet. Upphandlingar inom rennäringsenheten har utförts enligt gällande policy
sedan 2002.

3.11.1 Hur görs planeringsarbetet idag?

3.11.1.1 Första kvartalet, januari - mars
Under det första kvartalet är arbetsbördan med underhållsarbete inte så betungande. När
Bengtsson fått uppgifter om vilka medel som beviljats så utförs en fördelning av medlen
per objekt. Vilka typer av objekt som finns se detta kapitel; rubrik 3.12 ”Vilka objekt
finns och hur sker finansiering?” s. 31-32.

Genom fördelningen erhålls en uppfattning om hur mycket medel som tilldelas varje
objekt. Sedan genomförs en planering med berörda lagbasar där diskussioner förs om
vilka prioriteringarna som ska/måste göras. Lagbasarna i respektive sameby har till sin
uppgift att fungera som lagbasar vid underhållsarbetena inom sina samebyar. De är
anställd efter avtalet för Skogs – och Träfacket och är även samebymedlemmar i sina
respektive samebyar. 

När Bengtsson vet vad som ska göras så planerar han för transporterna av material och
utrustning till underhållsarbetena som ska utföras. När det gäller samefondsmedlen så är
det lättare att göra en bra planering eftersom besked hur stor tilldelningen blir erhålls i
ett tidigt skede av budgetåret. Däremot är det betydligt svårare att planera för de medel
som erhålls från främjandeanslaget 45:1 på grund av att besked om tilldelningen dröjer
till längre in på budgetåret. Under budgetåret 2002 erhölls medlen först i början av juli
månad. Med anledning av att medlen dröjer så görs en grovplanering baserad på den
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begäran som Länsstyrelsen gjort och sedan får löpande justeringar göras. Eftersom
besked om vilka medel som beviljats dröjer så långt in på innevarande budgetår får till
följd att transportkostnaderna blir betydligt dyrare. Anledningen till detta är att färre
transporter av material, utrustning etc. kan utföras med snöskoter utan istället måste
genomföras med hjälp av helikopter. Om beskedet om vilka medel som beviljats
meddelas tidigare under budgetåret så finns det möjlighet att anställa lagbasarna och den
övriga personalen under några veckor på våren. Under denna tid kan de arbeta med
transporterna av material och utrustning.

3.11.1.2 Andra kvartalet, april – juni 
Under detta kvartal påbörjas transporterna av material för underhållsarbetet. Den
tillfälligt anställda personalen ombesörjer detta arbete. Även en kontroll utförs av
objekten och denna sker i mån av tid. Från 1998 när detta arbete, i dess nuvarande
form, startade har ännu inte alla anläggningar hunnits gås igenom och kontrolleras. En
genomgång av allt det som har kontrollerats utförs för att förbereda för budgetårets
underhållsarbete. I slutet av detta kvartal påbörjas även underhållsarbetet för de arbeten
som ligger i skogslandet, eftersom det är där som det fortast blir snöfritt och tjälen börjar
gå ur marken.

3.11.1.3 Tredje kvartalet, juli – september
Nu är det förhoppningsvis klart hur mycket pengar som erhålls från främjandeanslaget
45:1. Ytterligare en del underhållsarbetena påbörjas. Planeringen med lagbasarna i
samebyarna påbörjas. Det är lagbasarnas uppgift att leda, utse personal och fördela
arbetsuppgifterna. I början av juli månad startar kalvmärkningen i fjällen och i samband
med denna utförs även en del av underhållsarbetena. I augusti månad när
kalvmärkningen är över så startar det stora underhållsarbetet. Nu tar Bengtsson de första
kontakterna med flygföretagen som ska transportera ut material och utrustning och med
de övriga entreprenörföretagen. Sedan åligger det utsedda lagbasar att kontakta
upphandlade flygföretag i takt med att de bedömer att det är lämpligt att flyga ut
materialet. De har även befogenhet att ombesörja inköp av material som enklare
verktyg, spik, mäler etc. som behövs till underhållsarbetet. Om lagbasarna bedömer att
det finns behov av något speciellt material utöver det som de själva får beställa så måste
Bengtsson kontaktas. Det är även han som utför beställningen. 

3.11.1.4 Fjärde kvartalet, oktober - december
Lagbasarna går igenom och ser vilket behov av t ex material som behövs samt om det
eventuellt måste göras några prioriteringar av speciella objekt till nästa budgetår. Att
göra prioriteringar blir aktuellt när det bedömda underhållet blir större än de medel som
beräknas erhållas under nästa budgetår. När samtliga lagbasar skickat in sina listor över
vad som behövs så gör Bentssonen sammanställning av detta material. Sedan görs en
gemensam upphandling för hela länet. 

3.11.2 Hur är fördelningen av lagbasar?
Lagbasarna är fördelade enligt följande:

 Könkämä sameby - två lagbasar
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 I samebyarna Lainiovuoma, Saarivuoma sameby, Talma, Gahbna, Girjas sameby,
Báste, Sirges, Vittangi, Muonio, Korju och Tärendö – en lagbas i vardera sameby.

 I samebyarna inom Arjeplog kommun, Luokta-Mavas, Semisjaur-Njarg och Ståkke,
fungerar Bengtsson själv som lagbas. Anledning till detta är att han själv besitter den
kunskap som behövs samt att det är svårt att rekrytera lagbasar från samebyarna. 

 Vad gäller samebyarna Jåhkågaska, Tuorpon, Sierri, Udtja, Östra Kikkejaure, Västra
Kikkejaure, Mausjaure, Maskaure så får dessa samebyar medel för underhållsarbetena
efter uppvisande av faktura. Denna utbetalning berör bara samefondsmedel och
anledningen till denna lösning är att dessa samebyar har små belopp för
underhållsarbeten av sina objekt.

3.11.3 Hur görs uppföljningsarbetet idag?

3.11.3.1 Fjärde kvartalet, oktober - december
Under detta kvartal görs en sammanställning för att redovisa hur medlen har förbrukats.
Även en genomgång utförs av varje berörd samebys objekt där det framgår vilka medel
som inte förbrukats samt vilket materialbehov som finns för nästa budgetår. Om det
finns pengar kvar för en samebys objekt så utförs inköp av material. 

Vid de tillfällen då det uppstår akut behov av underhållsinsatser för något speciellt
objekt i en sameby så löser man detta genom att minska den totala summan för det
materialbehov som finns för nästa budgetår för samtliga objekt. Dessa medel läggs på det
objekt som är i akut behov av underhåll. Fördelning baseras på att den sameby som har
mest objekt även har mest medel och får följaktligen betala en större procentandel till
det akuta underhållsbehovet. På detta sätt så hjälps alla objekt åt att finansiera de akuta
behoven. 

I början av december månad vill Statens Jordbruksverk ha en preliminär rapport för hur
mycket medel som förbrukats för att få en uppfattning om det kommer att bli pengar
över. Bengtsson sammanställer en rapport när allt arbete är slutfört och denna lämnar
han till sin närmsta chef. En skuggbokföring, d v s de kostnader som uppkommer
bokförs direkt när de uppkommer, förs under hela budgetåret. Anledningen till detta är
att ekonomiuppföljningen inom Länsstyrelsen ligger en månad efter och då blir
skuggbokföringen värdefull. Om det blir medel över återtar Statens Jordbruksverk dessa
och fördela dem till Jämtland eller Västerbottens län.

3.12 VILKA OBJEKT FINNS OCH HUR SKER FINANSIERINGEN? 
Totalt finns ca 150 mil stängsel och för 123,8 mil av den totala stängselsträckningen
erhålls medel för underhållsarbeten. Vilka objekt som underhålls samt hur de finansieras
framgår av tabell 6. 
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Tabell 6: Sammanställning av de objekt som underhålls samt hur de finansieras

Anläggning Antal (st.) Längd (mil) Finansiering
Konventionsstängsel mot Norge - 15 Främjande anslag 45:1
Riksgränsstängsel mot Finland - 31,1 Främjande anslag 45:1
Byskiljande stängsel - 77,7 Samefondens medel
Vissa renskötselanläggningar 21 - Främjande anslag 45:1
Stugor för slakt 20 - Samefondens medel
Slaktanläggningar/slakthagar 36 - Samefondens medel
Övriga slaktanläggningar
Kontrollslakteri 
Linbana
Stängselkorridor

1
1
-

-
-
5

Främjande anslag 45:1

Vägar 25 2,74 Samefondens medel
K4 anläggningar för renskötseln Särskilda medel från

Fortifikationsförvaltningen.
Konventionsstugor istället för
stängsel

Främjande anslag 45:1

Summa 104 126,54

3.13 STÄNGSEL
Av de objekt som underhålls - stängsel, stugor, slaktanläggningar och stugor för
slaktändamål och vägar - så är det stängsel som kräver de största underhållsinsatserna. Av
de beviljade medlen för år 2002 är det 47 % eller 5 094 072 kronor som används till
stängselunderhåll vilket framgår av tabell 7. 

Tabell 7: Redovisning av hur stor andel av beviljade medel som använts till stängselunderhåll året 2002 

År 2002Medel
Beviljat Använt till

stängselunderhåll
Samefonden 1 875 000 1 224 676
Särredovisade medel
(fonderna 6682 och 6683)

250 000 101 711

Främjande av rennäringen
(anslaget  45:1)

8 726 617 3 767 685

Summa 10 851 617 5 094 072
Skillnad (kr) 5 757 545
Andel (%) som är stängsel 47 %

Att underhållskostnaden för stängsel är höga jämfört med de andra objekten beror på
det geografiska läget och det påfrestningar som det kärva klimatet medför. Under
vintern så raserar snötyngden flera stängsel. Sedan miljöbalken trädde ikraft år 1999 så
krävs prövning vid uppförandet av nya stängsel enligt kapitel 3 § 5.
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4 INTERVJUER 

4.1 TELEFONINTERVJUER
Jag har valt att göra telefonintervjuer med tre personer som har till sin uppgift att
fungera som lagbaser vid underhållsarbetena inom sina samebyar. Frågeställningarna har
berört det underhållsarbete som årligen utförs inom samebyarna. Efter att ha
sammanställt intervjufrågorna så kontaktade jag de personer som skulle intervjuas och
bestämde tidpunkt för intervjuerna samt berättade i stora drag vad intervjun skulle
behandla. Detta för att personerna skulle ges möjlighet att förbereda sig samt att
telefonintervjun skulle kunna genomföras på ett smidigt sätt.

4.1.1 Könkämä sameby
En sammanfattning av intervjun med Raymond Wasara.

 Hur fungerar arbetet idag?
Arbetet fungerar bra men det är ekonomin som styr vad som ska underhållas. Eftersom
det finns lite pengar till underhållet så blir det lagbasens uppgift att prioritera vad som är
akut och måste åtgärdas. Till exempel så har Könkäma sameby ett riksgränsstängsel som
är 26 mil långt. Det är viktigt att hela denna stängselsträcka är hel så att renarna inte kan
passera till Norge och Finland. Arbetet blir med andra ord att planera för
prioriteringarna.

 Hur utfördes arbetet tidigare? Vilken skillnad finns?
Arbetet utfördes tidigare på samma sätt. Skillnaden ligger i att Länsstyrelsen hade två
heltidsanställda på lokalkontoret i Karesuando. Deras arbetsuppgifter var att vara
arbetsledare, ansvara för förråd/material etc. Det är dessa arbetsuppgifter som bl a
lagbasarna i Könkämä sameby ansvarar för. Lagbasarna anställs några veckor före
underhållsarbetena påbörjas och är anställda till någon gång i november månad. Det blir
mycket arbete och även kvällar och helger tas till förfogande för att hinna med allt
arbete. Det blir mycket ideellt arbete. Förutom att de har arbetsledande uppgifter så
deltar de även i det praktiska underhållsarbetet.

 Är det någonting som är bättre idag jämfört med tidigare?
Det som är positivt är att arbetsledarna efter nedläggningen av lokalkontoret i
Karesuando har fått ändrade arbetsuppgifter, i form av större ansvar och mer insyn i
verksamheten. Detta är bra att ha vid planeringen av arbetsinsatserna. Raymond är noga
att påpeka att det inte alls på något sätt fungerade dåligt när lokalkontoret i Karesunado
fanns. De som var anställda var också väl insatta i underhållsarbetet eftersom även de var
medlemmar i en sameby.

 Finns det någonting som försämrats med detta sätt att arbeta jämfört med tidigare?
Nej! 
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 Var ligger den största skillnaden?
Det är inte någon större skillnad idag jämfört med tidigare förutom att det idag finns
mindre pengar till underhållsarbetet.

 Ser du några hinder med nuvarande sätt att arbeta?
Nej! Arbetarna är duktiga och utför ett bra arbete efter de förutsättningar som finns. 

 Har du några förslag på någonting som skulle kunna förändras i sättet att arbeta?
Lagbaserna borde vara åretruntanställda. Under den mörka tiden under vintern skulle
planeringar, inventeringar av objekten och övrigt kontorsarbete kunna utföras. En
lagbas skulle kunna arbeta för flera närliggande samebyar. Raymond tror att
Länsstyrelsen skulle kunna få förtjänster genom detta sätt att arbeta. Vidare efterlyser
Raymond klarare regler för lagbasarna t ex vad gäller vid inköp av verktyg och material.
Raymond föreslår att lagbasen skulle kunna få en egen budget med en summa pengar
avsatta för dessa inköp. Då skulle han slippa ringa Bengtsson och fråga om det är okej
att köpa in t ex en handyxa.

 Övrigt som du vill ta upp? 
- Önskemål om utbildning i första hjälpen för lagbasarna. 
- Information om vad lagbasarna får göra respektive inte göra. 
- Hur de anställda är försäkrade.

4.1.2 Muonio sameby
En sammanfattning av intervjun med Thomas Sevä.

 Hur fungerar arbetet idag?
Det fungerar mycket bra!

 Hur utfördes arbetet tidigare? Vilken skillnad finns?
Tidigare var det stora problem vad gäller fördelning av dagsverken och material.

 Är det någonting som är bättre idag jämfört med tidigare?
Allt har blivit bättre. Idag förs en dialog mellan Länsstyrelsen och samebyn när det gäller
prioriteringar av underhållsarbeten. Ett annat exempel är att löneutbetalningar numera
kommer när de ska. Samebyn får även gehör när de kommer med förslag och
synpunkter. Sammantaget är det mycket stora skillnader på hur arbetet utfördes tidigare
jämfört med idag.

 Finns det någonting som försämrats med detta sätt att arbeta jämfört med tidigare?
Nej, ingenting har försämrats utan allt är bara positivt.

 Var ligger den största skillnaden?
Den största skillnaden är;
- Tilldelningen av fler dagsverken.
- Fördelningen av material.
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- Att sameby får komma med egna förslag och att de även får gehör för dessa.

 Ser du några hinder med nuvarande sätt att arbeta?
Nej! Bara det finns pengar till dagsverken. 

 Har du några förslag på någonting som skulle kunna förändras i sättet att arbeta?
- Någon form av utbildningsdagar för arbetarna så det får information om t ex

säkerhetsfrågor (t ex vikten av att använda skyddshjälmar etc.) och arbetstider.
- Vad arbetsledningen (lagbasen) ska utföra.

 Övrigt som du vill ta upp?  
De stängsel som uppfördes för ca 25 år sedan är i bedrövligt skick. Arbetena är dåliga
och materialet var naturligtvis inte som det material som idag finns att tillgå. Svenska
Samernas Riksförbunds (SSR) styrelse har gjort en skrivelse om renstängslen i
Norrbottens län. Denna skrivelse riktar sig till Länsstyrelsen och Banverket och påpekar
bl a miljöaspekten vad gäller t ex de impregnerade stolparna. 

4.1.3 Sirges sameby
En sammanfattning av intervjun med Bengt Nordqvist.

Inom samebyn har de gjort en uppdelning av ansvarsområden. Bengt ansvarar för
slaktanläggningar, konventionsstugor samt vägen till Kuorpak.

 Hur fungerar arbetet idag?
Arbetet fungerar bra och samarbetet med Länsstyrelsen är gott. Samebyn tilldelas ett
antal dagsverken som de sedan fördelar mellan sina objekt.

 Hur utfördes arbetet tidigare? Vilken skillnad finns?
När det gäller Njáhje och Alkavagge stängslen så har Länsstyrelsen sedan 1990 talet
beviljat medel för manuell bevakning som en alternativ åtgärd istället för underhåll av
stängslen. Anledningen till detta är det geografiska läget som medför att allt
underhållsarbete är lönlöst eftersom snön under vintern raserar stängslen. 

 Är det någonting som är bättre idag jämfört med tidigare?
Bengt tycker att de fått en närmare kontakt med Länsstyrelsen sedan Nils-Henrik
Bengtsson tog över dessa arbetsuppgifter.

 Finns det någonting som försämrats med detta sätt att arbeta jämfört med tidigare?
Nej! 

 Var ligger den största skillnaden?
Att samebyn har bättre kontakt med Länsstyrelsen. Sedan Nils-Henrik började så har
det blivit en bättre uppföljning av medlen och att de tilldelade medlen används fullt ut.

 Ser du några hinder med nuvarande sätt att arbeta?
Nej!



Kap 4 Intervjuer Underhåll av statligt förvaltade renskötselanläggningar i Norrbottens län

______________________________________________________________________Maria Öhlund, 2003
36

 Har du några förslag på någonting som skulle kunna förändras i sättet att arbeta?
Att pengar som är avsedda till samebyn genom de särredovisade medlen i fonden 6683
ska utbetalas direkt till samebyn och inte som det är idag att Länsstyrelsen rekvirerar
medlen från Kammarkollegiet. Samebyn får sedan begära medel av Länsstyrelsen efter
att de redovisat sina kostnader. Det är fel att en sameby ska vara bank åt staten.

 Övrigt som du vill ta upp? 
Varför medlen för konventionsstugorna togs bort i år?
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5 FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRINGAR 

5.1 HUR KAN RUTINER FÖR UPPFÖLJNING AV FYSISKA
INSATSER UTFORMAS?

Arbetet med att skapa nya rutiner för utvärdering av underhållsinsatserna kan inte
genomföras utan att någon form av beslut fattas av Länsstyrelsen. Därför kan jag i detta
skede endast ge förslag till rutiner för hur uppföljningen av de fysiska insatserna i
framtiden kan genomföras. Vad gäller det fortsatt arbetet med att genomföra
förändringar lämnar jag detta till Länsstyrelsen att utreda.

När det gäller personalstyrkan från Länsstyrelsen så är det en och halv tjänst som arbetar
med arbetsuppgifter rörande underhållsarbetet. Nils-Henrik Bengtsson arbetar med
denna typ av arbetsuppgifter på heltid. Även Veronica Blom arbetar på deltid med
administrativa arbetsuppgifter som t ex avlöningslistor etc. Min bedömning, baserade på
intervjuer, är att det blir det svårt att göra ett bra arbete med uppföljning och
dokumentering. När det gäller de administrativa arbetsuppgifterna så finns det
tillräckligt med tid. Något som även försvårar detta arbete är att de underhållsinsatserna
som utförts har en stor geografiska spridningen inom Norrbottens län. 

Riksrevisionsverket skriver i sina rekommendationer att ”Länsstyrelsen bör följa upp de
fysiska insatserna för att kunna göra bättre prioriteringar. Dessa uppföljningar bör
dokumenteras”.
Min bedömning är för att på ett tillfredsställande sätt hinna med att följa upp, utvärdera,
redovisa och dokumentera underhållsinsatserna så måste en förändring till för
genomförandet av detta arbete.

5.1.1 Alternativ ett
Ett alternativ kan vara att lagbasarna för respektive sameby får ta ett större ansvar för
redovisning och dokumentation av utförda underhållsarbeten. Bengtsson ska även
framledes  utföra slumpmässiga kontroller (stickprov) eftersom det är omöjligt att
kontrollera alla ställen där underhållsarbeten slutförts. 

En blankett för uppföljningen av underhållarbetena bör tas fram. Lagbaserna får en
blankett för varje objekt. När arbetena på objekten är slutförda fyller lagbasarna i
blanketten och skriver under den samt skickar denna till Bengtsson. Vad gäller
blanketten för uppföljning och dokumentation kan den förslagsvis utformas i
programmet Excel och bör t ex. innehålla följande uppgifter:

 vilken sameby
 uppgiftslämnarens namn
 typ av objekt
 platsens namn med x- och y-koordinater
 etc.
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För att underlägga lagbasarna arbete så skulle de eventuellt kunna utrustas med följande
tekniska instrument:

 Kamera
Kamera för dokumentering av hur underhållsarbetena utförts. Den kan även användas
för att dokumentera objekt som bedöms vara i behov av underhållsinsatser. Innan
inköp genomförs bör behovet undersökas. 

 GPS (Global Positioning System)
GPS är ett bra hjälpmedel vid dokumentation. Med en GPS kan platsen ges x- och 
y-koordinater. Innan inköp genomförs bör en utvärdering göras av de uppgifter som
finns i Rusta databasen, vilket är en anläggningsdatabas. Denna databas är ett resultat av
det uppdrag som Länsstyrelsens fjällförvaltning i Jokkmokk fick genom projektet
Rusta. Detta projekt hade till syfte att inventera eventuell upprustning eller avveckling
av statens anläggningar inom områdena renskötsel, rörligt friluftsliv och yrkesfiske.
Projektet bedrevs under åren 1997 till 2001. En GPS skulle även vara till stor hjälp i
underhållsarbetet. Ibland har en angiven plats inte namngivits på kartan men anges en
x- och y-koordinat så är det lättare att lokalisera platsen på karta. Inköp av GPS är en
stor investering så naturligtvis måste behovet undersökas innan några inköp görs.

5.1.2 Alternativ två
Istället för att lagbasarna i samebyarna utför redovisning och dokumentation av utförda
underhållsarbeten så skulle eventuellt någon annan enhet inom Länsstyrelsen som
bedriver fältverksamhet kunna vara behjälplig med detta arbete. Något preciserat förslag
på vilken enhet det skulle vara kan jag inte i nuläget ange utan lämnar detta till
Länsstyrelsen för vidare utredning. I övrigt skulle arbetet med redovisning och
dokumentation att utföras på samma sätt som för lagbasarna i alternativ ett.

5.2 UTFORMNING AV EN RAPPORT FÖR LÄNSSTYRELSENS
REDOVISNING

Ifyllda och underskrivna blanketter lämnas till Bengtsson som gör en sammanställning
när han fått in alla blanketter från lagbasarna alternativt annan personal vid
Länsstyrelsen. Förslagsvis genomförs först en sammanställning av samtliga objekt inom
en sameby. Vidare görs en sammanställning för samtliga samebyar i Norrbottens län.
Detta ger ett bra underlag till en rapport. Hur själva rapporten ska se ut måste diskuteras
med de berörda innan underlag tas fram. Vad gäller rapporten för redovisning kan den
förslagsvis utformas i programmet Excel.

Som ett komplement till detta kan även en dokumentering ske i programmet
Arc-View där kan de utförda underhållsinsatser som genomförts under ett budgetår kan
läggas in. Förslagsvis sker denna inmatning per sameby. Det vore även bra med en
genomgång av anläggningsdatabasen som arbetats fram inom ramen för Rustaprojektet.
Detta för att bilda sig en uppfattning om vilken information som idag finns inlagd samt
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göra en bedömning av om den eventuellt går att vidareutveckla för detta ändamål.
Detta moment med att lägga in utförda underhållsinsatser i en databas skulle även vara
en bra dokumentering men också ge en god överblick av verksamheten.
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6 DISKUSSION 

Under mina intervjuer/utfrågningar inom Länsstyrelsen har det framkommit att ett
stängsel kan utgöras av flera stängselsträckor med olika huvudmän och där
finansieringen sker på olika sätt. Ett sådant exempel är byskiljandestängslet mellan
samebyarna Saarivuoma och Talma. Stängslet sträcker sig från Riksröset 280 till
Maatavaara. De olika stängselsträckorna, vem som är huvudman och hur finansieringen
sker framgår av tabell 8.

Tabell 8: Byskiljandestängslet mellan samebyarna Saarivuoma och Talma

Stängselsträckor Huvudman Finansiering
Riksröset 280 – Vuomajaure Saarivuoma och Talma Underhållsmedel från samefonden
Vuomajaure – Reinakjärvi Saarivuoma och Talma Samebyarna egna medel
Reinakjärvi – Maatavaara Staten Inga underhållsmedel finns 

Det finns naturligtvis fler objekt där samma problematik förekommer. För att komma
till rätta med dessa problem bör Länsstyrelsens genomföra en översyn av samtliga objekt
samt göra en sammanställning av dem. Vidare bör ärendet föredras på något av
rennäringsdelegationen sammanträden. Sedan bör Jordbruksdepartementet tillskrivas
med förslag om att en ny förhandlingsgrupp för renskötselanläggningar tillsätts i syfte att
utföra en revidering av FFR-avtalen. Detta bör göras eftersom Jordbruksdepartementets
delrapporter är från åren 1976-1978.

Av de objekt som underhålls - stängsel, stugor, slaktanläggningar och stugor för
slaktändamål och vägar - så är det stängsel som kräver de största underhållsinsatserna. Av
de beviljade medlen för år 2002 är det 47 % eller 5 094 072 kronor som används till
stängselunderhåll. Att underhållskostnaden för stängsel är höga jämfört med de andra
objekten beror på det geografiska läget och det påfrestningar som det kärva klimatet
medför. Under vintern så raserar snötyngden flera stängsel. 
Totalt finns ca 150 mil stängsel och för 123,8 mil av den totala stängselsträckningen
erhålls medel för underhållsarbeten. En fundering är om det inte går att bygga stängsel
på något annat sätt så att risken för att snötyngden raserar stängslen elimineras. Även en
översyn av stängseldragningen i förhållande till markvegetationen, vindförhållande etc.
bör eventuellt genomföras i syfte att sänka underhållskostnaderna. Naturligtvis är detta
förenat med en initialkostnad för att eventuellt rätta till felaktigheter i
stängseldragningen men kan på sikt minska underhållskostnaderna.

Ett annan frågeställning är om även upphandling av dagsverken ska ske för
underhållsarbetena. Idag sker upphandling endast av material, transporter och andra
entreprenörtjänster. En upphandling som utförs av Länsstyrelsen ska ske enligt LOU.
I Jordbruksverkets delrapport 5 framgår att ”enligt direktiven ska förhandlingarna också
omfatta möjligheterna för samerna att utföra underhållsarbetet på de anläggningar som
staten ska behålla. Detta betyder att såväl samebefolkningen som andra
befolkningsgrupper i glesbygden i möjligaste mån anlitas i sammanhanget”. Slutligen
skrivs att ”FFR utgår från att lantbruksnämnderna liksom andra statliga myndigheter i
dessa frågor kommer att fortsätta den sysselsättningspolitik som hittills har förts”.
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Om Länsstyrelsen bestämmer sig för att upphandla även dessa tjänster vilken vikt har
FFR-avtalen jämfört med LOU?

Som det är idag så har Länsstyrelsen arbetsgivaransvar för de säsongsanställda. Detta
eftersom de anställda endast har A-skattsedel. Vid en upphandling måste de som lämnar
anbud inneha F-skattsedel vilket innebär följande enligt riksrevisionsverkets hemsida:
http://www.rrv.se:
 Om du är företagare kan du efter ansökan hos skattemyndigheten få en F-skattsedel.
 Om du har F-skatt betalar du själv din preliminära skatt och dina socialavgifter. 
 För att du ska kunna få en F-skattsedel krävs att du bedriver eller avser att bedriva

näringsverksamhet. Du måste också ha lämnat inkomstdeklaration och redovisat och
betalat dina skatter och avgifter.

 Om du visar ditt F-skattebevis ska den som anlitar dig inte dra skatt eller betala
socialavgifter. Du visar enklast att du har F-skatt genom att ange detta på fakturorna.

Jag föreslår att Länsstyrelsen utreder om det finns möjlighet att även upphandla
dagsverken samt kontrollerar med Jordbruksdepartementet om FFR-avtalen står över
LOU vid en eventuell upphandling.

Under intervjun med Bengt Nordqvist från Sirges sameby framkom följande:
Att pengar som är avsedda till samebyn genom de särredovisade medlen i fonden 6683
ska utbetalas direkt till samebyn och inte som det är idag att Länsstyrelsen rekvirerar
medlen från Kammarkollegiet. Samebyn får sedan begära medel av Länsstyrelsen efter
att de redovisat sina kostnader. Det är fel att en sameby ska vara bank åt staten.
Länsstyrelsen bör undersöka om denna rutin kan förändras så att medlen går direkt till
samebyarna Sirges och Sörkaitum.

Från intervjun med Raymond Wasara framkom att han tycker att lagbaserna skulle få
större ansvar. Han föreslår t.ex. att lagbasen skulle kunna få en egen budget med en
summa pengar avsatta för dessa inköp. Då skulle han slippa ringa Bengtsson och fråga
om det är okej att köpa in t ex en handyxa. Detta kan vara någonting för Länsstyrelsen
att undersöka om det är möjligt för ”tid är pengar”.

Enligt uppgift är det medel som kan användas till underhållsarbetena så är det
ramanslaget, främjande av rennäringen m.m. 45:1, rörande underhållet av
riksgränsstängsel och vissa renskötselanläggningar samt bevakning av
konventionsbestämmelsernas efterlevnad, som ställer till det största problemen vid
planeringen av underhållsinsatserna. I fjol, budgetåret 2002, erhölls medlen först i
början av juli månad. Om dessa medel skulle beviljas tidigare från Statens Jordbruksverk
skulle planeringen bli lättare och transportkostnaderna skulle hållas ner. Vilket i sin tur
skulle kunna leda till mer underhållsarbete, i form av dagsverken, eventuellt skulle
kunna utföras eller att medel skulle kunna anslås till utbildningar av lagbasar och övrig
tillfällig personal. Vid ett tidigare besked om vilka medel som beviljats under budgetåret
så kan lagbasarna och den övriga personalen anställas under några veckor på våren.
Detta är den tid då transporterna av material och utrustning bör genomföras.

http://www.rrv.se/
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Något som även skulle vara en fördel vid detta arbete är att det inom Länsstyrelsen
skulle finnas en sammanhållen anläggningsenhet. Denna skulle hantera underhållsfrågor
för samtliga anläggningar som ligger under Länsstyrelsens huvudmannaskap. Detta skulle
leda till en bättre samordning, billigare upphandlingar etc. Som ett exempel kan nämnas
att det skulle vara möjligt att samtidigt genomföra flera åtgärder vid samma tjänsteresa
vilket i dagsläget är nästintill omöjligt.
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7 SLUTSATSER 

Idag tilldelas alldeles för lite medel till underhållsarbetena av renskötselanläggningarna
som staten har ansvaret för i Norrbottens län. På grund av detta så måste prioriteringar
göras och endast det akuta underhållet kan genomföras. Detta medför att det inte alls
finns något utrymme för FU. När det gäller personalstyrkan från Länsstyrelsen så är det
en och halv tjänst som arbetar med arbetsuppgifter rörande underhållsarbetet.
Nils-Henrik Bengtsson arbetar med denna typ av arbetsuppgifter på heltid. Även
Veronica Blom arbetar på deltid med administrativa arbetsuppgifter som t ex
avlöningslistor etc. Något som även försvårar detta arbete är att de underhållsinsatserna
som utförts har en stor geografiska spridningen inom Norrbottens län. 

Av de medel som kan användas till underhållsarbetena är det ramanslaget, främjande av
rennäringen m.m. 45:1, rörande underhållet av riksgränsstängsel och vissa
renskötselanläggningar samt bevakning av konventionsbestämmelsernas efterlevnad som
ställer till det största problemen vid planeringen av underhållsinsatserna. I fjol,
budgetåret 2002, erhölls medlen först i början av juli månad. När det gäller de medel
som erhålls från samefonden och de särredovisade medel, så erhölls de under
februari/mars månad. Det är även från anslaget 45:1 främjande av rennäringen m.m.
som Länsstyrelsen begär den största summan för underhållet jämfört med samefonds-
och särredovisade medel. Med anledning av att medlen dröjer så görs en grovplanering
baserad på den begäran som Länsstyrelsen gjort och sedan får löpande justeringar göras.
Detta med att besked om vilka medel som beviljats dröjer så långt in på innevarande
budgetår får till följd att transportkostnaderna blir betydligt dyra. Detta eftersom färre
transporter av material, utrustning etc. kan utföras med snöskoter utan istället måste
genomföras med helikopter. Om beskedet om vilka medel som beviljats meddelas
tidigare under budgetåret så finns det möjlighet att anställa lagbasarna och den övriga
personalen under några veckor på våren. Under denna tid kan de arbeta med
transporterna av material och utrustning.

Totalt finns ca 150 mil stängsel och för 123,8 mil av den totala stängselsträckningen
erhålls medel för underhållsarbeten. Av de objekt som underhålls - stängsel, stugor,
slaktanläggningar och stugor för slaktändamål och vägar - så är det stängsel som kräver
de största underhållsinsatserna. Av de beviljade medlen för år 2002 är det 47 % eller
5 094 072 kronor som används till stängselunderhåll. Att underhållskostnaden för
stängsel är höga jämfört med de andra objekten beror på det geografiska läget och det
påfrestningar som det kärva klimatet medför. Under vintern så raserar snötyngden flera
stängsel. 

Enligt litteraturstudien framgår att:

 Viktigt vid allt underhåll är att kunna bestämma behovet av underhållsinsatserna.
Med en noggrann och detaljerad planering, kan man ofta väsentligt minska
mängden oplanerade reparationer. Detta leder till en sänkning av
underhållskostnaderna.
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 Avsikten med planeringen är att man för företaget som helhet bättre ska kunna
använda tillgängliga resurser ifråga om personal, pengar, material och maskiner.
Planeringen kan bidra till detta genom att man får snabbare reparationer och lägre
kostnader.
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9 BILAGOR

9.1 BILAGA 1 – CHECKLISTA FÖR UPPHANDLING
Idag gäller följande:

 Utred behovet

 Samråd med sektorsupphandlarna

 Kontrollera om det finns centrala eller lokala avropsavtal

 Besluta om upphandling/alternativt avrop med motivering och diarieför ärendet.

Alla handlingar i upphandlingen skall finnas i akten, se checklistans aktinnehåll,

bilaga 3.

 Samla in uppgifter till grund för kravbeskrivning till förfrågningsunderlag

 Välj upphandlingsförfarande

 Utforma av fullständigt förfrågningsunderlag med utvärderingskriterier,

kravspecifikation, kommersiella villkor och administrativa bestämmelser för

anbudsgivning

 Annonsera i Anbudsjournalens (AJ) databas skall alltid göras. I anbudsjournalen

nämns typ av upphandling och att fullständigt underlag erhålls via kontaktpersonen

för upphandlingen. Som komplement kan direktutskick till leverantörer och

annonsering i valfri tidning, se mall för annons

 Ta emot och öppna anbud och upprätta öppningsprotokoll. Allt som rör

anbudshandlingar är hemligt till dess att beslut har fattats, ingenting får avslöjas till

någon som inte har med upphandlingens utvärdering att göra.

 Kontrollera leverantör

 Nollställ anbuden. Anbuden görs jämförbara, moms, förskott, reda ut eventuella

oklarheter med leverantör

 Pröva av anbud

 Beslut

 Informera andra anbudsgivare, Obs EU:s Alcatel dom

 Upprätta avtal

 Uppföljning/Utvärdering
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9.2 BILAGA 2 – CHECKLISTA FÖR FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
Idag gäller följande:

Administrativa bestämmelser
De administrativa bestämmelserna ska innehålla allmänna uppgifter om den verksamhet
i vilken den upphandlade varan/tjänsten skall ingå. Följande skall anges i administrativa
bestämmelser.

samt
 upphandlingsform och att LOU tillämpas

 att anbud kan komma att antas utan föregående förhandling

 om anbud på delar av verksamheten tillåts

 om alternativa anbud tillåts 

 att anbud skall lämnas skriftligt. Det skall framgå av förfrågningsunderlaget om

anbud får lämnas via e-post eller telefax. Detta skall omgående bekräftas genom

egenhändigt undertecknat anbud 

 dag då anbud senast skall ha inkommit

 dag till och med vilken anbud skall vara bindande

 vilka handlingar som skall bifogas anbudet

 att anbud skall lämnas i kuvert märkt med "Anbud avseende namn eller dnr" i övre

vänstra hörnet

 att namn/firma, adress, person/organisationsnummer. samt uppgift om A- eller F-

skatt skall anges. (RSV:s blankett 4820 1101-02).

 att Länsstyrelsen gör registrerings-, avgifts- och skattekontroll. (RSV:s blankett

4820).

 Länsstyrelsens kontaktperson med direktnummer 

Kravspecifikation

Miljökrav
Möjligheterna att ta miljöhänsyn vid offentlig upphandling ges i första hand i det
inledande stadiet, när man fattar beslut om vad som skall upphandlas. Den
upphandlande enheten kan t ex kräva att ett visst material eller en viss
tillverkningsprocess ska användas, förutsatt att kraven inte är diskriminerande. Man kan
hänvisa till miljömärkning men man får inte godta enbart intyg på miljömärkning som
bevis. Även andra typer av bevis, t ex testrapporter, skall godtas. Ett sätt att hitta en
balans mellan pris och miljövänlighet är att använda sig av "alternativa utföranden". Då
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måste man första specificera de grundläggande krav som ska uppfyllas och sedan ange ett
eller flera alternativ, t ex högre miljöprestanda.

Krav på varan/tjänsten
Kravspecifikationen skall innehålla de specifika krav som ställs på varan/tjänsten. Varan
eller tjänsten får därvid inte beskrivas så att endast ett visst märke, en viss process eller
ett visst företag kan komma ifråga. Beskrivningen bör snarare utgå från den funktion
som varan eller tjänsten avser att fylla. "Skallkraven" anger därvid vilka krav som måste
finnas med för att anbudet skall kunna komma ifråga vid den slutliga prövningen.

Krav som får ställas på leverantören
De krav som får ställas på leverantören vid en upphandling regleras i 6 kap 9 § LOU
och avser i huvudsak leverantörens tekniska förmåga och kapacitet samt finansiella
ställning. En leverantör kan uteslutas från deltagande i upphandling om denne är i
likvidation eller konkurs eller är föremål för ansökan om sådan, är dömd för brott eller
gjort allvarligt fel avseende yrkesutövningen eller inte fullgjort sina åligganden avseende
socialförsäkringsavgifter eller skatt i det egna landet eller i Sverige.

För ovanstående är det oftast enklast att använda RSV: s blankett 4820 1101-02, då är
kontrollen bra dokumenterad. Blanketten kan bifogas förfrågningsunderlaget och
inskickas tillsammans med anbudet. 

 Det bör noteras att krav om att anbudsgivarens anställda skall vara anslutna till
kollektivavtal inte är möjligt att ställa enligt LOU. 

 För att försvåra utnyttjande av svart arbetskraft bör man i anbudsunderlaget kräva att
underentreprenörer inte får användas utan skriftlig överenskommelse med
länsstyrelsen. Eventuella underentreprenörer skall fylla i RSV:s blankett 4820 utgåva
1101-02 och skicka in dessa till Länsstyrelsen.

Utvärderingskriterier
Börkrav är ett utvärderingskriterium. Erfarenhetsmässigt kan uppfyllande av börkrav
medföra att priset blir högre. Bedömning av börkrav görs då alla skallkrav är uppfyllda.

Anbudsunderlaget skall på ett klart sätt ange urvalskriterier som kommer att användas.
Dessa skall ordnas i löpande viktighetsordning, i viktighetsprocent eller i
viktighetspoäng. Utformningen kan ske på många sätt men det är viktigt att man tydligt
anger vad som gäller.

De kriterier som anges i anbudsunderlaget kan inte ändras vid utvärderingen, de gäller
som de står. Det är viktigt att tänka på att det inte är möjligt att, vid den kommande
utvärderingen av anbuden, hänvisa till sådana krav som inte uttryckligen har angivits i
kravspecifikationen.
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I förfrågningsunderlaget skall anges att det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet
kommer att antas, med hänsyn till de utvärderingskriterier som gäller för
upphandlingen. 

Om inget annat anges gäller annars enligt 6 kap 12 § LOU att det prismässigt lägsta
anbudet skall antas.

Endast i undantagsfall kan man ange hur mycket som är avsatt (takbelopp) för
varan/tjänsten. Ange i stället mer detaljerade krav på vad som skall ingå i priset.

Kommersiella villkor
Med kommersiella villkor avses ekonomiska och andra villkor som t.ex. avtalstid,
leverans- och uppdragsbestämmelser, betalningsvillkor, upphovs- och nyttjanderätt,
garantier och säkerheter i samband med den aktuella upphandlingen. Ett sätt att
tydliggöra de kommersiella villkoren är att bifoga ett förslag till avtal till
förfrågningsunderlaget.
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9.3 BILAGA 3 – TELEFONINTERVJUFRÅGOR
Till lagbasarna inom Könkämä, Muonio och Sirges samebyar

 Hur fungerar arbetet idag?
 Hur utfördes arbetet tidigare? Vilken skillnad finns?
 Är det någonting som är bättre idag jämfört med tidigare?
 Finns det någonting som försämrats med detta sätt att arbeta jämfört med tidigare?
 Var ligger den största skillnaden?
 Ser du några hinder med nuvarande sätt att arbeta?
 Har du några förslag på någonting som skulle kunna förändras i sättet att arbeta?
 Övrigt som du vill ta upp? 
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