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Dnr: 2018/942

Inköps- och upphandlingspolicy
Antagen av kommunfullmäktige den 2019-04-08, § 18.

Syfte
Genom att följa Leksands kommuns inköps- och upphandlingspolicy kan alla kommunens anställda
vara med och bidra till att nå såväl kommunens som de nationella inköpsstrategiska målen.
Kommunens verksamheter kan tillsammans med det lokala näringslivet och genom
upphandlingspolicyn även bidra till skapandet av det ”Hållbara Leksand”!

Inledning
Leksands kommuns inköps- och upphandlingspolicy:





gäller för alla inköp av produkter, tjänster och entreprenader oavsett värde
omfattar alla kommunens verksamhetsområden och ska i tillämpliga delar också omfatta bolag,
stiftelser och föreningar där kommunen har dominerande inflytande och som omfattas av
upphandlingslagstiftning
ska främja det lokala näringslivet där så är möjligt

All upphandling, avrop samt inköp i Leksands kommun ska ske i enlighet med lagen (SFS 2016:1145)
om offentlig upphandling (LOU), samt övrig för området relevant lagstiftning.
För upphandlingsverksamheten i Leksands kommun gäller även Riktlinjer upphandling (Dnr:
2018/943) samt Riktlinjer direktupphandling (Dnr: 2018/944).
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Mål
Leksands kommuns inköp ska präglas av effektivitet, kompetens och samverkan där hållbar utveckling
är målet. All inköpsverksamhet ska bygga på objektivitet, affärsmässighet, ansvarstagande samt
mångfald och konkurrens.

Anvisningar:
Med effektivitet menas





att lägga fokus på de upphandlingar som ger störst mervärde för kommunen
att se till livscykelkostnaden vid valet av det ekonomiskt mest fördelaktiga inköpet
att arbeta med ett stort fokus på de tidiga skedena i upphandlingsprocessen såsom behovsanalys
och kontakter med leverantörsmarknaden för att kunna ta fram relevanta krav
att alla berörda i en upphandling engagerar sig i processen och sätter av tid för att kunna skapa de
bästa förutsättningarna

Med kompetens menas







att vara väl insatt i kommunens verksamheter och behov
att ha god kunskap om aktuella branscher
att kunna tillämpa lagar och regler kring offentlig upphandling
att våga testa nya arbetssätt och metoder
att använda leverantörsmarknaden som informationskälla inför upphandling
att veta när man ska nyttja andras kompetens och erfarenhet
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Med samverkan menas




att i de fall det är resurs-/kostnadsmässigt mer effektivt, samarbeta med andra kommuner eller
inköpscentraler i gemensamma upphandlingar
att dra nytta av lokala och regionala nätverk
att dra nytta av samverkan mellan interna verksamheter och kommunens bolag i så stor
utsträckning som möjligt

Med objektivitet menas



att ingen leverantör får särbehandlas
att anbud och anbudsgivare ska behandlas sakligt och opartiskt

Med affärsmässighet menas







att avsikten med en anbudsförfrågan är att den ska leda till en affärsuppgörelse
att upphandlingar ska resultera i rätt kvalitet till rätt pris
att betrakta varje inköp som en ren affärstransaktion utan hänsyn till ovidkommande faktorer
att uppmuntra till en god dialog med leverantörer före, under och efter upphandlingar
att tillvarata de konkurrensmöjligheter som finns
att prioritera uppföljning och analys av avtal och leverantörer

Med ansvarstagande menas






att de varor som upphandlas är producerade på ett sätt som respekterar mänskliga rättigheter
att i upphandlingar av varor/tjänster visa social hänsyn när det är möjligt och lämpligt genom att
exempelvis ställa krav på arbetsrättsliga villkor
att i upphandlingar av varor/tjänster ta ansvar för miljön genom att exempelvis ställa relevanta
miljökrav särskilt inom produktgrupper med stor miljöpåverkan
att i upphandlingar verka för att minska miljöbelastande utsläpp
att vid kravställning på ett icke-diskriminerande sätt ta hänsyn till den höga nivå av djurskydd
som den svenska lagstiftningen kräver

Med mångfald och konkurrens menas





att konkurrens etableras där detta är möjligt
att konkurrensen stärks genom en mångfald av leverantörer (exempelvis olika typer av
leverantörer; små och stora-, nystartade-, idéburna- och sociala företag) och varor och tjänster
att göra det enkelt att lämna anbud
att underlätta för lokala och nystartade företag samt idéburna organisationer genom att inte ställa
onödigt höga krav i upphandlingar
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Etik
Företrädare för Leksands kommun ska uppträda på ett affärsetiskt korrekt sätt. Kommunen ska av
anbudsgivare uppfattas som en professionell samarbetspart. Anställda på Leksands kommun eller
anlitade konsulter ska inte handlägga upphandlingar eller andra ärenden då en jävssituation riskerar att
uppstå. Genom att efterleva upphandlingslagstiftningen motverkas korruption.
Med affärsetik menas








att allt agerande kring kommunens upphandlingar ska följa relevanta lagar och regler
att vårt förhållande till leverantörer ska vara professionellt och opartiskt
att samtliga anbudsgivare ges samma möjligheter och förutsättningar under hela
upphandlingsprocessen
att ovidkommande hänsyn inte i något fall bestämmer val av leverantör
att vara väl medveten om samt agera utifrån Leksands kommuns riktlinjer om mutor och
bestickning
att avstå från att handlägga en upphandling eller annat upphandlingsärende där en jävssituation
riskerar uppstå
att mutor alltid ska avvisas (se kommunens policy gällande mutor och bestickning)

Exempel på jävssituationer




om intressekonflikter mellan personliga affärer och kommunens affärer förekommer
om du eller någon närstående har personliga intressen i inköpet eller upphandlingen
om du har en vän eller ovän som lägger anbud i en upphandling som du medverkar i

