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Upphandlingspolicy
Upphandling är en strategisk uppgift med ett kommun gemensamt intresse.
Upphandlingsprocessen skall präglas av effektivitet, kompetens och samverkan.
Kommunen skall ha en helhetssyn på upphandlingar och ta vara på de vinster
som följer av en samordning av kommunens olika enheters behov.
Även i en decentraliserad organisation skall finnas en gemensam hållning utåt
när det gäller upphandlingsfrågor med hänsyn till gällande lagstiftning,
miljöhänsyn, konkurrensfrågor etc.
Upphandlingar skall utformas så att såväl mindre som större företag har
möjlighet att lämna anbud och deltaga i konkurrensen
Ansvaret för kommunens ramavtal ligger hos kommunstyrelsen. Ramavtal
tecknas av den centrala upphandlingsfunktionen. I de fall ramavtal har tecknats
för kommunen skall avrop alltid göras i enlighet med dessa. Den centrala
upphandlingsfunktionen samverkar med andra kommuner, landsting m.fi. när så
bedöms lämpligt.
Ansvaret for kommunens övriga upphandlingar av varor, tjänster och
entreprenader ligger på respektive nämnd. Likartade behov samordnas av den
centrala upphandlingsfunktionen.
All upphandling skall ske enligt lagen om offentlig upphandling. Lagens
huvudregel är att upphandling skall genomföras affärsmässigt med iakttagande
av föreliggande konkurrensmöjligheter och objektiv behandling.
Ovanstående gäller även vid direktupphandling, en upphandlingsform som
innebär att upphandling sker utan att skriftliga anbud infordras.
Direktupphandling får användas då värdet är lågt eller att det finns synnerliga
omständigheter som inte kunnat förutses.
Miljökraven skall hållas på den nivå som kommunens miljöpolicy föreskriver och i enlighet med gällande upphandlingslagstiftning.
Förtroende för kommunens upphandlingsverksamhet skall upprätthållas genom
hög kompetens och god etik hos dem som verkställer samt att upphandling görs
tillsammans med eller i samverkan med brukarna.
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för upphandlingsverksamheten.
Kommunstyrelsen skall utfärda ytterligare regler och riktlinjer. Beslutsfattandet
vad gäller specifika köp skall ligga så långt ut i organisationen som möjligt.
Ansvar och befogenheter skall regleras av kommunstyrelsens riktlinjer för
upphandling.
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