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och VÄRMEK 
Det dubbelriktade ansvaret 

 

VÄRMEK är en ekonomisk förening. En ekonomisk förening har inga ägare men väl 

medlemmar. Verksamhet i en förening inget egenvärde utan värdet ligger i föreningens 

verksamhet. Medlemmarna styr föreningen genom stadgarna och utser en styrelse. Dessa 

förhållanden gör att en ekonomisk förening skiljer sig från andra associations former, 

exempelvis AB. I föreningen finns ett dubbelriktat ansvarsförhållande. VÄRMEK har ansvar 

inför medlemmarna men medlemmarna har också omvänt ansvar inför VÄRMEK. 
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Medlemmarna och 

VÄRMEK 
Det dubbelriktade ansvaret  

Bakgrund 

VÄRMEK har bildats av sina medlemmar för att fungera som 

inköpscentral i upphandlingslagens (Lag om upphandling i 

försörjningssektorn) mening för medlemmarnas räkning. För att 

åstadkomma så goda inköpsvillkor som möjligt för medlemmarna tecknar 

VÄRMEK normalt ramavtal, vilka därefter kan åberopas av 

medlemmarna vid inköp från leverantör. VÄRMEK ingår ramavtal med 

leverantörer som tillhandahåller produkter och tjänster inom 

försörjningssektorn. Syftet är att medlemmen inte ska behöva upphandla 

utan bara avropa genom befintliga VÄRMEK-avtal. Vid särskilda tillfällen 

kan VÄRMEK också uppträda som ombud för medlem vid medlemens 

enskilda upphandling om medlemmen så önskar. I båda fallen uppstår 

avtalsförhållandet vid inköp direkt mellan leverantören och medlemmen. 

VÄRMEK ansvarar för ramavtalets tillämpning och tolkning gentemot 

såväl leverantör som medlem.  

VÄRMEKs huvudsakliga verksamhet består av att i samverkan med 

medlemmarna analysera medlemmarnas behov, därefter analysera 

marknaden och sedan göra ett urval av produkter och tjänster via en LUF-

upphandling. Slutligen skrivs ramavtal med de leverantörer som anses 

lämpliga. Det ska göra det möjligt för medlemmarna att göra avrop enligt 

ramavtalen, dvs medlemmen själv behöver inte göra egna upphandlingar. 

I tjänsten ingår att VÄRMEK bistår med administration, betalning och 

fakturering, avseende ramavtalen samt viss rådgivning. 

  

VÄRMEK är 

ombud 
   

Eftersom VÄRMEK är 

en inköpscentral 

behöver VÄRMEK 

välja angreppssätt i 

upphandlingarna. Som 

inköpscentral har man i 

allt väsentligt två 

angreppssätt att välja 

mellan. Man kan göra 

upphandlingen i eget 

namn eller som ombud. 

VÄRMEK har valt det 

senare eftersom det ger 

fler fördelar för 

medlemmarna. 
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Princip för ramavtalens roll och hantering 
VÄRMEK upprättar ramavtal som kallas VÄRMEK-avtal med 

leverantörer. Dessa VÄRMEK-avtal är LUF-upphandlade, dvs färdiga att 

använda för medlemmarna. När avtalen är upprättade informerar 

VÄRMEK medlemmarna om ramavtalen och berättar om vilka rättigheter 

och förmåner, men även förpliktelser, som följer av VÄRMEK-avtalet. 

VÄRMEK ingår ramavtal på uppdrag av och för sina medlemmars 

räkning.  Avsikten är att medlemmarna ska ha samma relation till 

leverantörerna som en vanlig leverantör-kund relation men slippa göra 

upphandlingar i enlighet med LUF. Parterna ska svara mot varandra som 

i en vanlig affärsrelation men under VÄRMEKs skyddande hand i form 

av VÄRMEK-avtalen.  

VÄRMEK värnar avtalet. Om medlemmen behöver hjälp att hävda avtalet 

och dess villkor hjälper VÄRMEK till. Om medlemmen vill ha assitans i 

rättslig instans får medlemmen täcka VÄRMEKs kostnader för det.  

En förutsättning för att VÄRMEK skall kunna uppfylla intentionerna i 

ramavtalet samt effektivt utnyttja och utveckla de rättigheter som följer av 

ramavtalet, är att så många medlemmar som möjligt utnyttjar ramavtalen 

för köp av produkter och tjänster.  

Det är även viktigt att medlemmen tar ansvar för affären både gentemot 

leverantören och VÄRMEK. Eftersom det är tre parter inblandade finns 

det anledning att klargöra hur relationen mellan VÄRMEK och 

medlemmen ser ut. Här följer en övergripande förklaring av roller och 

ansvar. 

Ansvarsfördelning och samarbete  
Som en allmän princip gäller mellan VÄRMEK och medlem, att VÄRMEK 

uppträder som ombud i medlems namn. Ett ombud har möjlighet att ingå 

avtal med tredjepart. Dock gäller generellt för alla ingångna VÄRMEK-

avtal att varken medlem eller leverantör är bundna av ingångna ramavtal. 

Medlemmen använder sig av avtalen bara om han eller hon anser att det 

tillför verksamheten något. Men ju fler som använder avtalen desto bättre 

villkor kan förhandlas fram av VÄRMEK. 

När avtal är ingångna och medlem använder sig av avtalen är det 

parterna – medlem och leverantör – som för dialog och har ansvar 

gentemot varandra. Betalningsansvaret för beställda varor eller tjänster 

ligger alltid hos medlemmen – eftersom medlemmen ytterst äger 

VÄRMEK och är beställare. Det innebär att VÄRMEK inte ska eller kan 

göra en beställning om inte medlemmen har beordrat VÄRMEK att göra 

Bra att tänka 

på! 
   

VÄRMEK har många 

fördelar för 

medlemmen. Som 

medlem sparar du tid – 

upphandlingen är 

redan gjord – och du får 

rätt material, till rätt 

villkor och till rätt pris. 

Men det finns saker du 

kan göra för att få ut 

ännu mer ur avtalen:  

Samla volym! 

Om projektet är 

avgränsat och definierat 

kan VÄRMEK begära in 

nya priserna i 

ramavtalen ytterligare 

en gång! 

Välj teknik! 

Utnyttja möjligheten att 

välja mellan 

leverantörerna i 

VÄRMEK-avtalen. Då 

får du som medlem 

bästa lokala lösningen. 

Styr materialvalet! 

Bryt ut materialet ur 

entreprenadkontrakten 

– det ger bättre villkor, 

även för den 

upphandlade 

entreprenaden. 
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en beställning. VÄRMEK har inte större ansvar eller förpliktelser mot medlemmen än vad som 

VÄRMEK eller medlemmen själv kan förväntas ha på leverantören. VÄRMEK hjälper dock alltid till 

att guida medlemmarna rätt och bevakar alltid att parterna håller ingångna avtal. 

Ramavtalen som är LUF-upphandlade ger möjlighet att fritt välja mellan upphandlade leverantörer 

samt att vid specificerade och avgränsade projekt få möjlighet att begära in nya priser inom ramen 

för VÄRMEK-avtalet. När sedan medlemmen gjort sitt inköpsbeslut sker leverans i enlighet med 

ramavtalets villkor. Dialog om leverans sker mellan leverantör och medlem inom ramen för 

VÄRMEK-avtalet. 

Om medlem anser sig ha krav eller anspråk i samband med köp av produkt eller tjänst som är köpt 

eller utnyttjat enligt VÄRMEK-avtalet ska medlemmen alltså kontakta leverantören direkt. Rättelse 

ska ske från leverantören. Om medlem anser sig förfördelad kan medlemmen kalla in VÄRMEK för 

att värna avtalet. VÄRMEK kan även biträda och stödja medlemmen vid tvist i rättslig instans.  

Om det skulle vara så att medlemmen på något sätt är förhindrad att rikta krav eller anspråk direkt 

mot leverantören gäller istället följande principer. 

 Först meddelar medlemmen, utan dröjsmål, VÄRMEK om den uppkomna situationen. VÄRMEK 

kan därefter i samråd med medlemmen vidta sådana åtgärder för att medlemmen ska komma till 

sin rätt. Sådana åtgärder kan exempelvis vara reklamation, innehållande av betalning eller andra 

åtgärder. Krävs särskild utredning eller liknande skall medlemmen svara för detta. 

 Vid innehållande av betalning betalar medlem VÄRMEK och VÄRMEK innehåller sedan 

betalning tills det att parterna (leverantör och medlem) är överens om villkoren för avhjälpandet.  

 Har VÄRMEK betalat leverantören för den beställning eller leverans av produkt eller tjänst som 

är grund för kraven eller anspråken, har medlemmen inte rätt att vägra VÄRMEK betalning för 

motsvarande beställning eller leverans. 

Den övergripande principen är att VÄRMEK är till för medlemmarna. Självfallet ska VÄRMEK göra 

sitt allra yttersta för att ovanstående inte ska inträffa men om det mot förmodan skulle inträffa måste 

VÄRMEK följa ovan redogjorda principer. Detta för att garantera att alla medlemmar blir 

behandlade på samma sätt och att ingen enskild medlem på ett otillbörligt sätt ska belasta övriga 

medlemmar. 


