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Inköps- och upphandlingspolicy för Svedala kommun 
Antagen av kommunfullmäktige 2017-03-15, § 35 Gäller från  
 2017-04-01 
 

Inköps- och Upphandlingspolicy 
Denna policy för Inköp och upphandling gäller kommunens samtliga nämnder och 
förvaltningar samt de kommunala bolagen. 
Syftet med den är att skapa ett gemensamt förhållningssätt i inköps- och upphandlingsfrågor 
samt att säkerställa att varor och tjänster köps med rätt kvalitet till lägsta kostnad med minsta 
miljöpåverkan inom ramen för gällande lagstiftning.  
Förutsättningar 
Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU), lag (2016:1146) om offentlig upphandling 
inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF), lag (2016:1147) om 
upphandling av koncessioner samt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) reglerar hur 
upphandlingar ska gå till. Upphandlingen får inte strida mot dessa lagar eller annan lag. 
Varje enhet har ett ansvar att beakta kommunens gemensamma bästa genom intern 
samordning. 
Kommunstyrelsen har det strategiska ansvaret för upphandlingsfrågor i kommunen. 
Övergripande mål 
Kommunens resurser ska utnyttjas effektivt och behovet av varor och tjänster ska tillgodoses 
till lägsta möjliga totalkostnad. Hänsyn ska tas till kvalitets- och miljökrav i varje upphandling. 
Alla upphandlingar inom Svedala kommun ska präglas av affärsmässighet, konkurrens, 
objektivitet och likabehandling. Inga ovidkommande hänsyn får tas.  
Kraven i upphandlingen får, enligt lag, inte ställas så att de begränsar konkurrensen till ett 
särskilt varumärke eller en särskild leverantör. 
Leverantörer ska veta att kommunkoncernens affärer sköts med god affärsmoral. 
Varje enhet har ett ansvar att se till kommunens gemensamma bästa vid inköp och 
upphandlingar. I detta ansvar ligger att utnyttja resurser effektivt genom att  

• Medverka i samordnade upphandlingar 

• vara köptrogen mot tecknade avtal 
Alla anställda som handlägger avrop/inköp ska ha kunskap om den lagstiftning och de 
regelverk som berör offentlig upphandling. 
Fastighetsförvärv och/eller fastighetsförsäljning, markanvisning och dylikt omfattas inte av 
denna policy. 
Samordning 
Upphandlingsenheten ansvarar för samordning av varu- och tjänsteupphandlingar till 
kommunens förvaltningar. Avsteg från att delta i samordningen ska kunna motiveras vid 
behov.  
Bygg- och anläggningsentreprenader ingår inte i ovanstående samordning. 
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Ramavtal för gemensamma behov 
Ramavtal tecknas för varor och tjänster där volymen av behovet inte kan bestämmas i 
förväg. Närmare information finns i ramavtalet om hur avrop ska ske.  
Det är inte förenligt med policyn att frångå ramavtalen och använda sig av tillfälliga 
erbjudande. 
Alla ramavtal ska återfinnas på kommunens intranät. 
Direktupphandling 
Direktupphandling kan ske vid lågt värde och när ramavtal saknas. En direktupphandling ska 
dokumenteras på lämpligt sätt. Till exempel ska prisuppgift från de tillfrågade leverantörerna 
(som bör vara minst tre) bevaras och finnas tillgänglig för internkontroll. 
Krav vid upphandlingar 
Miljö, etiska och sociala krav ska ställas enligt fastställda program och policys. 
Vita jobb-modellen ska användas vid upphandling av fastighets-, bygg- och anläggnings-
entreprenader och i förekommande fall även i städentreprenader. 
Vid alla upphandlingar av varor och tjänster och entreprenader fastställer beställaren 
behovet, anger kvalitet och kvantitet på det som ska upphandlas. Detta utgör sedan 
upphandlingens kravspecifikation.  
Som utgångspunkt gäller att grundläggande affärsvillkor ska vara desamma vid alla 
upphandlingar av samma typ oavsett värde. I princip innebär det att om det finns särskilda 
branschdokument eller fastställda grundläggande kommersiella villkor – exempelvis 
leverans- och faktureringsvillkor – ska de användas om det inte är olämpligt, dvs. 
kostnadsdrivande utan motsvarande nytta. 
Dokumentet ”Uppförandekod” eller text ska bifogas varje upphandling där det är tillämpligt. 
Genomför och följ upp  
Uppföljning ska ske mot ställda krav. Vid avtal av strategiskt eller högt värde ska en 
uppföljningsplan finnas inskrivet i avtalet. Uppföljningen ska dokumenteras och registreras.  
För övriga avtal bör gjorda erfarenheter om vad som varit bra eller mindre bra i avtalet 
dokumenteras.  
Diarieför, arkivera 
Diarieför samtliga handlingar som hör ihop med upphandlingen och som är av värde för 
information om upphandlingens gång.  
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