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1. Inledning
Alla inköp ska ske i enlighet med EU-direktiv, svensk lagstiftning och
denna policy.
En väsentlig del av den kommunala resursförbrukningen utgörs av
kostnader som avser varor och tjänster som anskaffas för
verksamheterna. För att dessa kostnader ska bli så låga som möjligt
krävs en helhetssyn där kommunens gemensamma bästa alltid ska ha
företräde.
För att nå målen i denna policy ska upphandlingsaspekter alltid beaktas
och ingå som en styrande del i samband med kommunens strategiska
beslut och planering som resulterar i köp av varor, tjänster och
entreprenader.
Kommunens upphandlingar och inköp ska bidra till en väl fungerande
konkurrens och styras av affärsmässighet och främja handel hos företag
med sunda avtalsvillkor, god affärsetik och som fullgör sina
skyldigheter gentemot samhället.

2. Mål
Målet med denna inköps- och upphandlingspolicy är att förbättra
kommunens totalekonomi genom att:


Säkerställa att varor och tjänster samt entreprenader upphandlas med
rätt kvalitet till rätt pris, med ett lagenligt upphandlingsförfarande



Säkerställa en kostnadseffektiv inköpsprocess genom ett arbete som har
fokus på hela inköpskedjan samt en fortlöpande strävan mot en
optimerad och rationell inköpsprocess.
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Säkerställa att inköp görs från leverantörer som följer lagar och
förordningar, har en god affärsetik och fullgör sina skyldigheter
gentemot samhället.



Ställa uppföljningsbara miljö- sociala- och etiska krav där det är
relevant i samband med det aktuella inköpet. Kraven ska följa aktuell
lagstiftning och rättspraxis.



I samband med ställningstagande om upphandlingar ska genomföras i
egen regi eller i samverkan med andra, ska aspekter kring krav gällande
miljö- social- och etisk karaktär beaktas. I de fall upphandling i egen
regi kan innebära fördelar kring dessa krav bör detta beaktas.
Det är ett mål att skapa de bästa förutsättningar för lokala producenter
och företag att leverera varor, tjänster och entreprenader till kommunen.
Detta ska beaktas vid beslut kring om upphandlingar ska genomföras i
egen regi i den mån det finns personella resurser.



Med beaktande av lagstiftningen verka för att de politiska målen uppnås
som:

o Verka för att kollektivavtal finns och efterlevs
o Verka för närodlade livsmedel
o Verka för ett livskraftigt lokalt näringsliv


Säkerställa att uppföljning och kontroll av verksamhet möjliggörs vid
upphandling samt tillse att allmänhetens intresse av insyn tillgodoses.
Sådan upphandling ska i övrigt följa kommunens upprättade mål och
riktlinjer.

2. 3. Omfattning
Denna inköps- och upphandlingspolicy gäller all upphandling och alla
inköp av varor, tjänster samt entreprenader i Tjörns kommun, inklusive
de kommunala bolagen, efter det att respektive styrelse antagit den.
Policyn omfattar hela inköpsprocessen från det att ett inköp aktualiseras
till det att varan levereras.
Med begreppen kommun och förvaltning i detta dokument avses även
de kommunala bolagen. Begreppet förvaltning inbegriper även ansvarig
nämnd.
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3. 4. Ansvar och uppföljning
Kommunfullmäktige ansvarar för att strategiskt styra och följa upp
inköpsprocessen inom kommunen samt beslutar om inköps- och
upphandlings- policy.
Kommunstyrelsen samordnar och följer upp kommunens totalekonomi.
Kommunstyrelsen utfärdar riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicy.
Respektive nämnd och bolagsstyrelse ansvarar för att verksamheten
följer inköps- och upphandlingspolicyn samt gällande riktlinjer.
Kommundirektör och respektive förvaltningschef ansvarar för att
inköpspolicy och riktlinjer implementeras och integreras i
förvaltningens rutiner och internkontroll.
Alla som företräder kommunen har en skyldighet att känna till och följa
de styrande dokumenten för inköp och upphandling.
Upphandlingsansvarig har det yttersta ansvaret och beslutar i samband
med inköp och upphandling om vilka strategier som ska leda till att
uppsatta mål i denna policy uppnås.

Sida 3 av 3

