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Kontroller i alla upphandlingar Bedömning 
Bolagsuppgifter  Är bolaget registrerat?  Ja   ☐    Nej ☐  
Skatteregistrering  Är bolaget registrerat för F-

skatt? 
Ja   ☐    Nej ☐   

Är bolaget registrerat för 
moms? 

Ja   ☐    Nej ☐   

Är bolaget registrerat för 
arbetsgivaravgifter? 

Ja   ☐    Nej ☐   

Ekonomisk ställning  Uppfyller bolaget kravet på 
ekonomisk och finansiell 
ställning? 

Ja   ☐    Nej ☐   

Obetalda skatter  Har bolaget obetalda skatter 
och avgifter? 

Ja   ☐    Nej ☐   

Fördjupade kontroller  
Skulder till enskilda  Har bolaget 

betalningsanmärkningar 
avseende enskilda personer? 

Ja   ☐    Nej ☐   

Kapacitetsberäkning 

personal  

Har bolaget tillräcklig 
personell kapacitet att 
genomföra uppdraget? 

Ja   ☐    Nej ☐   

Årsredovisning  Har bolaget lämnat in 
årsredovisning? 

Ja   ☐    Nej ☐   

Finns det 
revisoranmärkningar i 
årsredovisningen? 

Ja   ☐    Nej ☐   

Skatteverket  Finns det beslut om 
skattetillägg eller 
kontrollavgifter hos SKV? 

Ja   ☐    Nej ☐   

Tillstånds- och 
tillsynsmyndighet  

Har leverantören relevanta 
tillstånd? 

Ja   ☐    Nej ☐   

Har tillsynsmyndigheter 
fattat åtgärdsbeslut? 

Ja   ☐    Nej ☐   

Arbetsmiljöverket  Finns det relevant 
information om leverantören 
hos AV? 

Ja   ☐    Nej ☐   

Domstolar  Figurerar bolaget i domar? Ja   ☐    Nej ☐  
Andra källor  Vilken annan information 

finns det om leverantören att 
hitta? 

  

Annat 
bolagsengagemang 

 

Har faktiska företrädare för 
bolaget annat 
bolagsengagemang? 

Ja   ☐    Nej ☐  

Finns det anmärkningar på 
den verksamheten? 

Ja   ☐    Nej ☐  


	Checklista leverantörskontroll
	Kontroller i alla upphandlingar
	Bolagsuppgifter
	Skatteregistrering
	Ekonomisk ställning
	Obetalda skatter

	Fördjupade kontroller
	Skulder till enskilda
	Kapacitetsberäkning personal
	Årsredovisning
	Skatteverket
	Tillstånds- och tillsynsmyndighet
	Arbetsmiljöverket
	Domstolar
	Andra källor
	Annat bolagsengagemang


	Ja: Off
	Nej: Off
	BedömningJa Nej: 
	Ja_2: Off
	Nej_2: Off
	BedömningJa Nej_2: 
	Ja_3: Off
	Nej_3: Off
	BedömningJa Nej_3: 
	Ja_4: Off
	Nej_4: Off
	BedömningJa Nej_4: 
	Ja_5: Off
	Nej_5: Off
	BedömningJa Nej_5: 
	Ja_6: Off
	Nej_6: Off
	BedömningJa Nej_6: 
	BedömningFördjupade kontroller: 
	Ja_7: Off
	Nej_7: Off
	BedömningJa Nej_7: 
	Ja_8: Off
	Nej_8: Off
	BedömningJa Nej_8: 
	Ja_9: Off
	Nej_9: Off
	BedömningJa Nej_9: 
	Ja_10: Off
	Nej_10: Off
	BedömningJa Nej_10: 
	Ja_11: Off
	Nej_11: Off
	BedömningJa Nej_11: 
	Ja_12: Off
	Nej_12: Off
	BedömningJa Nej_12: 
	Ja_13: Off
	Nej_13: Off
	BedömningJa Nej_13: 
	Ja_14: Off
	Nej_14: Off
	BedömningJa Nej_14: 
	Ja_15: Off
	Nej_15: Off
	BedömningJa Nej_15: 
	Ja NejVilken annan information finns det om leverantören att hitta: 
	BedömningVilken annan information finns det om leverantören att hitta: 
	Ja_16: Off
	Nej_16: Off
	BedömningJa Nej_16: 
	Ja_17: Off
	Nej_17: Off
	BedömningJa Nej_17: 


