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Upphandlingspolicy

Nässjö kommuns 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.
Kommunens upphandlingar och inköp ska präglas av god ekonomisk hushållning. All
upphandling ska ske enligt lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). Detta
innebär att kommunens upphandlingar ska vara likabehandlande, icke-diskriminerande
och transparanta.
Kommunens upphandlingar ska följas upp årsvis, detta ska ske genom en skriftlig
rapport. Respektive förvaltningschef ansvarar för att denna upphandlingspolicy följs.
All upphandling och inköp inom kommunen ska präglas av:
•

Affärsmässighet
Kommunens upphandlingar ska genomföras affärsmässigt med nyttjande av de
konkurrensmöjligheter som finns och med en objektiv behandling.
Kommunens kontakter med näringsidkare ska kännetecknas av god affärsetik,
öppenhet, objektivitet och likabehandling.

•

Helhetssyn
Kommunens upphandlingar och inköp ska präglas av en helhetssyn.
Upphandlingar och inköp ska genomföras på ett sådant sätt att långsiktig
konkurrens stimuleras.
Kommunen ska, när det är möjligt, möjliggöra för mindre och medelstora
företag att lämna anbud, vårda konkurrenssituationen samt informera det lokala
näringslivet om pågående upphandlingar.

•

Effektivitet
Inom kommunen ska all upphandling och alla inköp präglas av effektivitet,
kompetens och samverkan. Kommunen ska ta tillvara på vinster som följer av
en samordning av kommunens behov.
Upphandlingar och inköp ska samordnas inom kommunen inklusive de
kommunala bolagen, med Höglandskommunerna, med länets övriga kommuner,
med landstinget samt andra upphandlande myndigheter där detta är
ändamålsenligt och lönsamt.

•

Miljö- och socialhänsyn
Kommunen ska påverka hälsa och miljö på ett positivt sätt genom att använda
Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskrav samt ställa relevanta krav på social
hänsyn i upphandlingar där det är möjligt.
Vid upphandling av entreprenader och tjänster ska det då det är motiverat ställas
krav på lägsta nivåer som följer antingen av centralt kollektivavtal eller lag när
det gäller lön, semester och arbetstid.

Till upphandlingspolicyn följer förtydliganden i dokumentet ”Upphandlingshandbok för
Nässjö kommun”.

