Strategi för
upphandling & inköp

Antagen av kommunfullmäktige: 2017-06-19 § 80

1. Syfte
Syftet med denna strategi är att säkerställa att samtliga av Kinda kommuns upphandlingar och
inköp genomförs i enlighet med gällande lagstiftning samt med utgångspunkt i den av
kommunfullmäktige beslutade visionen, med utvecklingsområden och mål för
mandatperioden. Strategin ska utgöra en beslutsgrund för tjänstemän och politiker.

2. Omfattning
Strategin omfattar samtliga områden som berörs av gällande lagstiftning enligt LOU (2016:1
145), LUF (2016:1146) samt LUK (2016:1147).
Förmedling av varor och tjänster internt inom Kinda kommun omfattas inte av strategin.

3. Förhållningssätt
Strategin ska skapa ett förtroende att samtliga upphandlingar och inköp genomförs
affärsmässigt enligt nedan.






Anbudsgivare, anbudssökande och anbud ska behandlas objektivt, utan ovidkommande
hänsyn.
Företrädare för Kinda kommun ska agera affärsetiskt.
Deltagande i beredning av ett upphandlingsärende ska förfaras opartiskt.
Kommunallagens regler gällande jäv ska följas, samt Kinda kommuns egna riktlinjer
gällande mutor och korruption.
Upphandlade ramavtal och andra avtal ska följas av Kinda kommuns samtliga
verksamheter.

4. Utgångspunkt
Med utgångspunkt i de grundläggande principerna samt kommunens egna uppsatta mål ska
Kinda kommun genomföra affärsmässiga upphandlingar och inköp på ett kostnadseffektivt
sätt som präglas av god hushållning med kommunens resurser.
Kinda kommun ska uppsöka och dra nytta av konkurrensen på aktuell marknad där
leverantörer ska ges möjlighet att tävla på lika villkor i varje upphandling.

4.1 Grundläggande principer
Samtliga av Kinda kommuns upphandlingar och inköp ska genomföras i enlighet med gällande
lagstiftning. För att säkerställa affärsmässiga och affärsetiska upphandlingar och inköp ska de
fem grundläggande principerna enligt 4 kap. 1 § LOU alltid tillämpas.






Likabehandlingsprincipen
Icke-diskrimineringsprincipen
Principen om öppenhet
Proportionalitetsprincipen
Principen om ömsesidigt erkännande

En upphandling får inte utformas i syfte att kringgå lagens tillämpningsområde eller för att
begränsa konkurrensen så att vissa leverantörer gynnas eller missgynnas. Upphandlande
myndighet bör beakta miljöhänsyn, sociala och arbetsrättsliga hänsyn då upphandlingens art
motiverar detta.

4.2 Kommunala mål
Samtliga av Kinda kommuns upphandlingar och inköp ska genomföras med utgångspunkt i
den av kommunfullmäktige beslutade visionen, med utvecklingsområden och mål för
mandatperioden. De mål som särskilt ska beaktas i samband med upphandling och inköp följer
nedan.





Främja sysselsättningen främst med fokus på unga
Effektiv kärnverksamhet med hög kvalitet och goda resultat
Andel företag som upplever ett gott bemötande i kontakt med kommunen ska öka
Aktivt arbeta med att minska miljöbelastningen

5. Ansvarsfördelning
Kommunfullmäktige
Fastställer strategin för upphandling och inköp i Kinda kommun.
Kommunstyrelsen
Följer inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt upp nämndernas arbete med
upphandling och inköp samt säkerställer att det finns ett strategiskt upphandlingsstöd.
Kommunstyrelsen ansvarar för de kommungemensamma upphandlingarna samt uppföljning
av dessa avtal.
Nämnder
Ansvarar för upphandling och inköp samt avtalsuppföljning inom det egna
verksamhetsområdet. Vid gemensam upphandling med flera nämnder ska en nämnd tilldelas
genomförandeansvar. Upphandlingar kan delegeras i enlighet med delegationsordningen.
Upphandlingar som är strategiskt viktiga kan inte delegeras.

6. Planering och rapportering
Respektive nämnd ska ha en planering för det kommande upphandlingsbehovet för aktuell
budget- och planperiod. Kommunikation ska ske med det centrala upphandlingsstödet för att
möjliggöra samordning och därtill säkerställa att gällande lagstiftning efterföljs samt de av
kommunfullmäktige beslutade målen som är aktuella för upphandling och inköp.
Det totala upphandlingsbehovet för det kommande året ska beredas i respektive nämnd i
november. Respektive nämnd ska fastställa en plan för upprättande av de aktuella
upphandlingarna, och ska därmed ta något av följande beslut.
1. Beslut att godkänna genomförande av aktuell upphandling i enlighet med Kinda kommuns
strategi för upphandling och inköp samt delegationsordning.
2. Beslut att ta fram upphandlingsdokument utifrån nämndens direktiv samt i enlighet med
Kinda kommuns strategi för upphandling och inköp samt delegationsordning.
Upphandlingsdokumentet ska återrapporteras till nämnd för godkännande innan
genomförande av upphandling.
Tillkommande behov av upphandling under aktuellt budgetår ska beredas i nämnd och
beslutas på samma sätt som ovan innan genomförande av upphandling.
Upphandlingsbehovet ska redovisas till nämnd genom Bilaga 1, som vid nämndtillfället
kompletteras med aktuellt beslut enligt ovan.

7. Samverkan
Kinda kommun ska utnyttja möjligheten till samordnade upphandlingar med andra
upphandlande myndigheter. Samordnade upphandlingar eller annan samverkan ska
genomföras i enlighet med Kinda kommuns strategi för upphandling och inköp.

