Policy

Policy för inköp och upphandling i
Tranemo kommun

1

Styrdokument
Handlingstyp: Policy för inköp och upphandling i Tranemo kommun
Diarienummer: KS/2017:251
Beslutas av: Kommunfullmäktige
Fastställelsedatum: Kommunfullmäktige 2018-10-08, § 110
Dokumentansvarig: Ekonomifunktionen
Revideras: Minst vart 4:e år
Följs upp av: Allmänna utskottet
Giltig t o m: 22-10-01

2

Innehåll
1

Inledning
4
1.1
Uppdraget ..................................................................................................... 4
1.2
Utgångspunkt............................................................................................... 4

2

Syfte

4

3

Policy för inköp och upphandling i Tranemo kommun

5

4

Implementering och tillämpning

5

3

1

Inledning

1.1

Uppdraget

Tillväxt- och kompetensberedningen fick 2017-04-03 uppdraget av kommunfullmäktige
att ta fram en policy för inköp och upphandling i Tranemo kommun. Uppdraget löd:
”Lagen om offentlig upphandling, LOU, ställer krav på kommunerna vid upphandling
av varor, tjänster och byggentreprenader. Lagen reglerar kommunernas upphandlingar
såväl över som under de tröskelvärden EU:s direktiv anger. Lagen är tvingande, vilket
innebär att kommunen är hänvisad att följa det detaljerade regelverket vid varje
upphandling eller inköp.
Hänsyn bör tas till kommunfullmäktiges fastställda riktlinjer för direktupphandling samt
övriga policys, riktlinjer och antagna handlingsplaner och styrdokument.
Kommunen har idag begränsade upphandlingsresurser. De mål som anges i policyn
måste harmoniera med de resurser som tillsätts.
Policyn bör möjliggöra en fortsatt samverkan med övriga sjuhäradskommuner samt
centrala upphandlingskanaler såsom SKL Kommentus och Kammarkollegiet.”

1.2

Utgångspunkt

Upphandling i Tranemo kommun ska ske med utgångspunkt från gällande lagstiftning
där grundläggande principer för offentlig upphandling måste följas. Dessa är ickediskriminering, likabehandling, ömsesidigt erkännande, proportionalitet och öppenhet.
All upphandling ska dessutom genomsyras av Tranemo kommuns Vision och strategiska
plans fyra vägledande principer,
•

Vår verksamhet ska vara tillgänglig för alla våra invånare.

•

Alla invånare skall bli bemötta på ett positivt och professionellt sätt.

•

Vi levererar tjänster med god service och hög kvalitet.

•

Alla invånare ska känna att de blir lyssnade på

Upphandling är en strategisk uppgift med ett kommungemensamt intresse. Processen
ska präglas av effektivitet, kompetens och samverkan.
Kommunstyrelsen fastställer riktlinjer som förtydligar policyn.
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Syfte

Syftet med Tranemo kommuns policy för inköp och upphandling är att säkerställa att
kommunens verksamheter alltid har en optimal försörjning som motsvarar behov, mål
och krav. Den ska ge ett gemensamt förhållningssätt i upphandlingsfrågor och säkerställa
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att varor och tjänster köps in på ett korrekt sätt med rätt kvalitet till rimlig kostnad med
minsta möjliga miljöpåverkan inom ramen för gällande lagstiftning.
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Policy för inköp och upphandling i Tranemo
kommun

Med utgångspunkt i Tranemo kommuns Vision och strategiska plans fyra vägledande
principer ska upphandling och inköp av Tranemo kommun kännetecknas av,
•

Information om kommunens upphandlingar ska vara tillgänglig för leverantörer

•

Beställare och leverantörer ska bli bemötta på ett positivt och professionellt sätt

•

Vi levererar tjänster med god service och hög kvalitet

•

Beställare och leverantörer ska känna att de blir lyssnade på

Upphandling ska ske med utgångspunkt från gällande lagstiftning där grundläggande
principer för offentlig upphandling måste följas. Dessa är icke-diskriminering,
likabehandling, ömsesidigt erkännande, proportionalitet och öppenhet.
Upphandling ska genomföras med nyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns där
såväl stora som medelstora och små företag ges möjlighet att delta.
Upphandling ska genomföras så att kommunens verksamheter/helägda bolag får varor
och tjänster med rätt funktion och rätt kvalitet till lägsta möjliga pris.
Upphandling ska präglas av ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet samt av ett
totalkostnadstänkande där samtliga kostnader beaktas som är förenliga med köpet av
varan/tjänsten.
Upphandling ska samordnas inom kommunens verksamheter. Samordning kan också
ske med andra huvudmän om det ger ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.
Upphandling ska möjliggöra för små och medelstora företag att delta i de upphandlingar
som kommunen gör.
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Implementering och tillämpning

Denna policy ska ligga till grund för framtagande av riktlinjer för upphandling och
inköp.
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