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Policy och riktlinje för försäljning och återbruk av
lös egendom i Göteborgs Stads verksamheter
KF 2015-05-07, § 25, H 69

Policy för försäljning och återbruk av lös egendom inom Göteborgs Stad
Policyn innebär att
• Köp och försäljningar av lös egendom mellan stadens förvaltningar och bolag får ske upp till ett
värde motsvarande gränsvärdet för direktupphandling. Utöver detta belopp gäller det sk in-houseundantaget.
• Vid extern försäljning ska objektet värderas, annonseras och säljas till högstbjudande. Försäljning
till underpris är inte tillåten.
• Det är möjligt att skänka saker som saknar värde till externa parter. För internationellt bistånd
gäller särskilda regler.
• Verksamheter som bedriver näringsverksamhet och/eller verksamheter utsatta för konkurrens ska
iaktta extra försiktighet mot bakgrund av reglerna om snedvridning av konkurrens och statsstöd.
Detta gäller såväl bolag som nämnder.

Riktlinje för försäljning och återbruk av lös egendom inom Göteborgs Stad
1. Inledning
Denna riktlinje syftar till att konkretisera policyn.
2. Omfattning
Policyn och riktlinjen omfattar Göteborgs Stads förvaltningar, bolag, ekonomiska föreningar,
stiftelser och andra associationer där Göteborgs Stad är förvaltare eller utser majoriteten av
styrelsen samt anställda och förtroendevalda i dessa verksamheter.
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3. Bakgrund
Många förvaltningar och bolag vill återanvända mer: Skänka, ta emot, köpa, sälja och designa om
begagnade men fullt fungerande saker. Att göra det istället för att köpa nytt ger förutom en vinst för
miljön ofta också en ekonomisk vinst. Samtidigt bidrar vi till att nå både Göteborgs och Sveriges
miljömål.
För att göra detta enklare följer här riktlinjer vad gäller försäljning och återanvändning av lös
egendom på olika sätt.
4. Riktlinjer internt
Försäljning av lös egendom
Köp och försäljningar av lös egendom mellan förvaltningar och stadens bolag eller mellan bolagen får
ske upp till ett värde motsvarande gränsvärdet för direktupphandling.1 Över detta belopp träder en
upphandlingsskyldighet in. Det finns ett undantag från denna skyldighet, det så kallade in houseundantaget.2 Undantaget innebär att köp mellan stadens verksamheter får göras utan upphandling
under förutsättning att kontroll- och verksamhetskriterierna är uppfyllda.3
1 Gränsvärdet för direktupphandling från 1 juli 2014 är 505 800 kr per år. Gränsvärdet är max 28 % av
det sk. tröskelvärdet. Observera att tröskelvärdet ändras vartannat år och att detta påverkar
gränsvärdet.
2 2 kap 10 a § LOU (2007:1091).
3 Kontrollkriteriet innebär att den lokala myndigheten ska utöva en kontroll över den ifrågavarande
fristående juridiska personen motsvarande den som den utövar över sin egen förvaltning. Detta
innebär bland annat att myndigheten kan påverka sådana beslut som den fristående enheten fattar,
alltså en möjlighet att utöva ett bestämmande inflytande. Kontrollkriteriet anses inte uppfyllt endast
på den grunden att myndigheten utser styrelseledamöter.
Verksamhetskriteriet innebär att den juridiska personen ska bedriva huvuddelen av sin verksamhet
tillsammans med den eller de myndigheter som innehar den. Det krävs för att uppfylla kriteriet att
verksamheten och styrningen av enheten (bolaget) är utformad på ett sådant sätt att ägaren eller
ägarna är tillförsäkrade tillräckligt inflytande.
Båda kriterierna ska vara uppfyllda för att upphandlingsskyldighet inte ska föreligga.
Återbruk- skänka och ta emot för återanvändning inom staden
Förvaltningar inom Göteborgs Stad kan utan juridiska hinder skänka överblivna saker och inventarier,
exempelvis möbler, till andra förvaltningar inom staden. Att skänka och ta emot kan ske oavsett om
sakerna har ett kommersiellt värde eller ej.
Vad gäller de verksamheter inom staden som bedriver näringsverksamhet kan regler om
snedvridning av konkurrens och statsstöd bli tillämpliga om man skänker tillgångar till underpris. Här
måste således försiktighet iakttas.
Ett enkelt sätt att skänka och ta emot saker intern inom staden är att använda stadens interna
återbrukssida som finns på intranätet.
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5.Riktlinjer externt
Försäljning av lös egendom
Vid försäljning av lös egendom externt ska objektet först värderas. Om objektet uppenbart saknar
värde, se vad som gäller för att skänka lös egendom. Värderingen ska göras på objektiva grunder,
man kan jämföra med liknande föremål till exempel på internet eller anlita någon för värderingen.
Anlitas utomstående ska ramavtal följas om sådant finns. Finns inget ramavtal kan upphandling bli
aktuellt. Utomstående kan även användas för själva försäljningen.
Objektet ska annonseras och säljas till högstbjudande. Flera anbud ska infordras och
konkurrensmöjligheter, affärsmässighet och objektivitet ska iakttas och anbudsprövning ske.
Försäljning till underpris, det vill säga under marknadsmässigt pris, kan leda till att
2 kap 8 § kommunallagen (1991:900) aktualiseras då det kan ses som otillbörligt gynnande av enskild
näringsidkare. För att inte riskera att detta blir aktuellt ska kriterierna ovan följas.
Återbruk- skänka för återanvändning till externa parter
Att som förvaltning eller bolag skänka bort saker som saknar värde till externa parter, exempelvis
välgörenhetsorganisationer, är tillåtet. Organisationens syfte ska överensstämma med stadens
grundläggande värderingar. Har sakerna som man vill skänka ett värde kan kommunallagens
begränsning av stöd till enskild näringsidkare aktualiseras.
Förvaltningen eller bolaget kan själva göra en egen bedömning om det/de aktuella objekten saknar
värde. Om objektet kostar mer att sälja än försäljningen ger får det anses sakna värde och kan
skänkas.
Vid osäkerhet gällande värdet kan man ta kontakt med något av de företag som vidaresäljer
begagnade objekt och som staden har ramavtal med.
Skänka begagnat till internationellt bistånd
Enligt lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter får kommuner lämna bistånd i form av till
exempel utrustning den inte längre behöver som internationellt bistånd till utlandet. Observera att
det som skänks inte får vara klassat som avfall.
Ta emot gåvor
För frågor om stadens mottagande av gåvor, se Riktlinjer för Göteborgs Stads mottagande av
donationer, H 2006:16 P 2006-02-23 § 25.
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Köpa begagnat
Samma regler gäller när man köper begagnat som när man köper nytt, det vill säga reglerna om
offentlig upphandling ska iakttas, se Göteborgs Stads upphandlingspolicy.
6. Vägledning och avsteg
Eventuella undantag från dessa riktlinjer beslutas av respektive nämnd eller styrelse och ska
dokumenteras särskilt.
Frågor
Om frågor uppstår, kontakta i första hand juridiska avdelningen på Stadsledningskontoret (juridik),
Upphandlingsbolaget (upphandling) eller Förvaltningen Kretslopp och vattens avfallsavdelning (avfall
och återanvändning).

