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Policy
Inköp och upphandling

Mullsjö kommuns policy för inköp och
upphandling – för en god affär!
Detta är Mullsjö kommuns policy för inköp och upphandling. Policyn visar hur vi i
kommunen ser på och arbetar med inköp och upphandling för att bidra till kommunens
vision och mål. Policyn är indelad i sju delområden som anknyter till inriktningsmålen i
regeringens nationella upphandlingsstrategi från 2017.
Policyn beslutas av Kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ansvarar för att kommunen
uppnår ett strategiskt inköps- och upphandlingsarbete på det sätt som policy för inköp och
upphandling fastställer. För att tydliggöra och konkretisera arbetssätt och förhållningsregler
beslutar Kommunstyrelsen om riktlinjer för inköp och upphandling. Nämnder ansvarar för
att kommunens policy- och riktlinjer för inköp och upphandling följs inom nämndens
verksamhetsområde.

Inköp som strategiskt verktyg
I Mullsjö kommun ser vi inköp och upphandling som avgörande strategiska verktyg
i arbetet med att förverkliga kommunens vision och mål.
En betydande del av våra ekonomiska medel åtgår till inköp av varor, tjänster och
entreprenader för såväl drift som investeringar. Dessa inköp möjliggör, kompletterar och
utvecklar kommunens egen produktion av samhällsservice och välfärdstjänster.
Kommunens vision ”Närhetens kommun” understöds av inriktningsmål inom tre
prioriterade perspektiv – tillväxt, välfärd och närhet. Med ett strategiskt inköps- och
upphandlingsarbete inom dessa perspektiv kan vi åstadkomma de investeringar och
utveckla de lösningar som långsiktigt krävs för att hållbart, effektivt och med god
ekonomisk hushållning bidra till kommunens vision och mål – till nytta för invånare,
besökare och näringsliv.

Effektiva inköp
Med fungerande inköpsprocesser, god inköps- och upphandlingskompetens och
välanpassade digitala verktyg arbetar vi effektivt med inköp i kommunen.
Vi utgår från hela Mullsjö kommuns behov, uppdrag och förutsättningar när vi utformar
effektiva inköpsprocesser och inköpsorganisation. Genom att ha ett långsiktigt perspektiv,
se till hela kommunens behov och utgå från totalkostnader gör vi en god affär och skapar
lösningar som är ekonomiska och effektiva långt in i framtiden.
Vi ser positivt på kompetensutveckling, nätverkande och omvärldsbevakning för att behålla
och attrahera god inköps- och upphandlingskompetens. Vi ser samverkan som ett positivt
sätt att dela erfarenheter och resurser med andra organisationer i såväl etablerade nätverk
som i nya former.

För att effektivisera arbetet i inköpsprocessen använder vi välanpassade digitala verktyg för
till exempel upphandling, ramavtalsinformation, fakturaflöden och uppföljning.

En mångfald av leverantörer och en väl fungerande konkurrens
En väl fungerande konkurrens är en förutsättning för en god affär.
Endast i upphandlingar där det förekommer tillräcklig konkurrens kan vi vara säkra på att vi
gör den bästa affären. Det är därför viktigt att arbeta för att tillvarata och stimulera
konkurrens på de marknader där våra framtida leverantörer finns.
För att göra det möjligt för små företag att leverera till oss, och för att tillvarata konkurrens
på den lokala marknaden, delas upphandlingar in i marknadsanpassade kategorier och
områden. Våra upphandlingar annonseras eller görs på annat sätt kända så att konkurrens
på marknaden tillvaratas. Lokala leverantörer och intressenter informeras löpande om
pågående upphandlingar och vårt inköpsarbete.

Rättssäker offentlig upphandling
Alla leverantörer behandlas på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt.
Upphandlingar genomförs på ett öppet sätt och i enlighet med principerna om
ömsesidigt erkännande och proportionalitet.
Alla varor, tjänster och entreprenader som kommunen köper in upphandlas i enlighet med
de lagar och regler som finns för offentlig upphandling. Dem som arbetar med
upphandlingsfrågor är kunniga i lagstiftning, regelverk och praxis på området.
Vi arbetar tydligt för att motverka oegentligheter såsom korruption och andra otillbörliga
förmåner genom att följa kommunens policy mot mutor och bestickning. Vi följer upp att
leveranser alltid uppfyller kravställd och avtalad nivå och utförs av seriösa leverantörer som
följer lagar och uppfyller sina åtaganden till det offentliga.
Vi ställer inte krav som försvårar för företag att delta i konkurrensen om inte kraven är
motiverade för vår verksamhet eller för att det krävs i lag eller författning. Vi ställer endast
krav vars efterlevnad vi har resurser och kompetens att följa upp.

Innovationer och alternativa lösningar
Genom att främja utveckling av alternativa och innovativa lösningar kan våra behov
tillgodoses på nya effektiva sätt.
Det finns stor potential i att använda upphandling som ett verktyg för främjande av
utveckling och innovation. Många av våra verksamheter står inför stora utmaningar de
kommande åren och genom att upphandla den framtida funktionaliteten eller ett önskat
resultat kan innovativa leverantörer ges chans att hjälpa oss finna nya effektiva lösningar.

Miljömässigt ansvarsfull upphandling
För att bidra till att lokala, regionala, nationella och globala miljömål uppnås ska
miljöhänsyn alltid beaktas där upphandlingens art motiverar detta.
Kommunens miljöprogram med dess övergripande mål och delmål är styrande för de krav
som ställs vid upphandlingar. Genom att ta till vara medborgar- och näringslivsperspektiv i
de lösningar som upphandlas kan vi även underlätta för invånarna att bidra till infriandet av
det regionala miljöprogrammets mål och de nationella miljökvalitetsmålen.
Till stöd för kravställande tillämpar vi fakta och råd från expertorgan när nivån är lämplig
och resurser och kompetens att följa upp kraven finns.

Upphandling som bidrar till ett socialt hållbart samhälle
För att engagera hela samhällets potential anpassar vi våra upphandlingar så att de
inkluderar utsatta individer, grupper och stimulerar alternativa företagsformer.
Genom att, när det är möjligt och lämpligt, ställa krav på sociala hänsyn och anpassa krav i
upphandlingar medverkar vi till att produktionen av de varor och tjänster vi använder
bidrar till ett hållbart arbetsliv för fler, ett mer tillgängligt samhälle och stimulerar samtidigt
en ökad välfärdsproduktion inom idéburen sektor.
Vid upphandlingar som berör branscher där det kan misstänkas förekomma sociala och
arbetsrättsliga oegentligheter ställs, om det är behövligt, krav på arbetsrättsliga villkor.

