Författningssamling
Upphandlingspolicy för Hultsfred, Högsby, Mönsterås,
Oskarshamn, Vimmerby och Västerviks kommuner
Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-12-08, § 198
Gäller från och med 2015-01-13
De samverkande kommunernas och deras helägda bolags mål är att upphandla varor,
tjänster och entreprenader på ett sådant sätt att kommuninvånarna, medarbetarna och
övriga intressenters krav på offentlig service uppfylls till lägsta möjliga total kostnad,
vilket innebär rätt funktion och rätt kvalitet i rätt tid till rätt pris.
All upphandling ska följa lag (2007:1091) om offentlig upphandling och lag (2007:1092)
om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. Detta
innebär att grundläggande principerna om likabehandling, proportionalitet, transparens,
icke-diskriminering och ömsesidigt erkännande ska tillämpas.
All upphandling och inköp inom kommunerna ska präglas av:
Affärsmässighet
Kommunernas upphandlingar och inköp ska präglas av god ekonomisk hushållning.
Hänsyn ska tas till kvalitet, miljökrav och sociala krav, långsiktiga kostnader och andra
aspekter. Kommunernas kontakter med näringslivet ska kännetecknas av god affärsetik,
öppenhet, objektivitet och likabehandling.
Helhetssyn
Kommunernas upphandlingar och inköp ska präglas av en helhetssyn. Upphandlingar och
inköp ska genomföras med användning av de konkurrensmöjligheter som finns och på ett
sådant sätt att långsiktig konkurrens stimuleras. Kommunerna ska möjliggöra för mindre
och medelstora företag att lämna anbud och informera det lokala näringslivet om
pågående upphandlingar.
Effektivitet
Inom kommunerna ska all upphandling och alla inköp präglas av effektivitet, kompetens
och samverkan. Kommunerna ska ta tillvara de vinster som följer av en samordning av
kommunernas behov. Upphandlingar och inköp ska samordnas med länets övriga
kommuner, med landstinget samt andra upphandlande myndigheter där detta är
ändamålsenligt.
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Miljö- och sociala hänsyn
Kommunerna ska verka för en god livsmiljö och en långsiktig hållbar utveckling genom
att välja varor, tjänster och entreprenader som är miljöanpassade både med avseende på
den yttre miljön och på arbetsmiljön samt tar hänsyn till sociala/etiska krav.
Krav ska, med hänsyn till föremålet för upphandling, ställas på de leverantörer som
kommunerna tecknar avtal med, att de; främjar goda arbetsvillkor och jämställdhet i
arbetslivet, följer arbetsmarknadens villkor och/eller kollektivavtal, motarbetar
diskriminering och korruption och medger insyn i sin verksamhet och meddelarfrihet för
anställda. Dessa krav ska även gälla för underentreprenörer som leverantören anlitar.
Ansvar och uppföljning
Respektive kommuns ansvariga chefer ansvarar för att denna upphandlingspolicy följs.
Inköpscentralen ansvarar för att i nära samråd med samverkande kommuner genomföra
upphandlingar enligt antagna riktlinjer, ge råd, utbilda och informera i frågor som rör
upphandling och konkurrens.
Kommunens upphandlingar ska följas upp årsvis, detta ska ske genom en skriftlig rapport
där det ska framgå vad som upphandlats, volym, värde samt vilka miljökrav och krav på
sociala hänsyn som ställts.

