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Kommunens upphandlingsverksamhet ska bidra till att upphandlingens strategiska betydelse 
för den offentliga verksamheten stärks, att underlätta för små och medelstora företags 
deltagande i offentlig upphandling, att förebygga korruption och jäv i offentlig upphandling, att 
eftersträva en långsiktigt hållbar utveckling, samt att den innovationsfrämjande 
upphandlingen uppmuntras.  
 
Kommunens upphandlingsverksamhet ska präglas av ett affärsmässigt agerande. Detta 
gäller vid all upphandling, således även vid direktupphandling. Kommunen ska arbeta för att 
marknaden ska uppfatta kommunen som en god beställare och samarbetspartner. De 
grundläggande upphandlingsrättsliga principerna gäller för alla upphandlingar 
 
Inköp av varor och tjänster genom befintliga avtal 
Innan ett beslut fattas om att påbörja en upphandling, ska verksamheten kontrollera om det 
sedan tidigare finns giltiga avtal för området. Om det finns ett avtal så ska inköp (avrop) 
göras hos den leverantör som den upphandlande myndigheten har avtal med. 
 
Beslut om upphandling och tilldelning av kontrakt  
Innan ett upphandlingsförfarande påbörjas, samt efter genomförd upphandling, skall beslut 
genomföras i enlighet med nämndens delegationsordning avseende upphandlingar. 
 
Upphandlande myndighet 
Varje nämnd, med egen budget och förvaltning, som självständigt fattar beslut är en 
upphandlande myndighet.  
Kommunala bolag är också upphandlande myndigheter. 
De upphandlande myndigheterna beslutar självständigt om förfaranden för 
direktupphandling. 
Upphandlande myndighet ska vid behov använda sig av kommunens upphandlarfunktion. 
 
 
Kommunövergripande avtal 
Kommunövergripande avtal (med två eller flera upphandlande myndigheter) bör eftersträvas 
där stordriftsfördelar går att uppnå. Med kommunövergripande avtal avses ramavtal och 
kontrakt som samtliga förvaltningar använder sig av i sin verksamhet. 
 
Inriktningsmål 
Kommunens upphandlande myndigheter ska arbeta för att uppnå följande inriktningsmål: 
 

1. Offentlig upphandling som strategiskt verktyg för en god affär 
2. Effektiva offentliga inköp 
3. En mångfald av leverantörer och en väl fungerande konkurrens 
4. En rättssäker offentlig upphandling 
5. En offentlig upphandling som främjar innovationer och alternativa lösningar 
6. En miljömässigt ansvarsfull offentlig upphandling 

 
Offentlig upphandling som bidrar till ett socialt hållbart samhälle 
 


