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1 Sammanfattning
Syftet med inköpsstrategin är att beskriva vad som styr kommunkoncernens
arbete med upphandlingar och inköp. Inköpsstrategin beskriver vilka krav som
kommunkoncernen ska ställa i upphandlingar för att uppnå en socialt,
ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveckling. Kraven i denna strategi grundar
sig på politiska avvägningar av dessa tre dimensioner. På det sättet bidrar
kommunkoncernens verksamheter till att uppfylla målsättningarna i Hållbar
tillväxtstrategi 2021.
I inköpsstrategin beskrivs principer för styrning av kommunkoncernens
upphandlingar och inköp, exempelvis det uppdrag och ansvar som den
politiska organisationen och tjänstemannaorganisationen har. I relationen med
potentiella och nuvarande leverantörer ska kommunkoncernen agera på likartat
sätt, och kommunkoncernen vill ha seriösa och ansvarstagande leverantörer.
Kraven i inköpsstrategin ska främja en hållbar social, ekologisk och/eller
ekonomisk utveckling. Sociala och etiska krav omfattar exempelvis krav på
heltid, drogfrihet, etisk produktion av varor och tjänster, kollektivavtalsenliga
villkor och sysselsättningskrav. Ekologiska krav innebär i första hand att
använda Upphandlingsmyndighetens upphandlingskriterier där så finns. För att
uppnå ekonomiska krav ska kommunkoncernen göra sina inköp med ett avtal
som grund, och följa upp upphandlingar och inköp.
I inköpsstrategin finns specificerat vad som gäller för kommunkoncernens
uppföljning och kontroll på olika nivåer. Kommunstyrelsen följer årligen upp i
vilken utsträckning inköpsstrategin följs och i vilken utsträckning upphandling
och inköp bidragit till kommunens målsättningar enligt Hållbar tillväxtstrategi
2021.

2 Mål med inköpsstrategin
Sundsvalls kommunkoncern tar ansvar för och arbetar aktivt med att ställa om
samhället mot en mer hållbar utveckling. Med en hållbar utveckling avses att
hänsyn tas till såväl ekonomi, människor som miljö och att våra behov idag
inte belastar framtida generationers möjligheter att tillgodose sina behov.
Upphandling är ett viktigt verktyg för kommunkoncern i detta arbete. Genom
att i upphandlingar, ställa krav inom dessa områden, i dialog med beställare
och leverantörer, bidrar också kommunkoncernen till det lokala näringslivets
ökade konkurrenskraft och omställningen till ett hållbart samhälle.
Syftet med inköpsstrategin är att beskriva vad som styr kommunkoncernens
arbete med upphandlingar och inköp.
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Den övergripande målsättningen med inköpsstrategin är att bidra till att
uppfylla kommunkoncernens målsättningar enligt Hållbar tillväxtstrategi 2021.
För inköpsstrategin gäller följande specifika mål:
- Genomföra alla kommunkoncernens upphandlingar och inköp enligt lag
och enligt denna inköpsstrategi.
- Bidra till omställningen av Sundsvall till ett socialt, etiskt och
ekologiskt hållbart och kretsloppsanpassat samhälle genom tydliga krav
i upphandlingar.
- Bidra till att kommunkoncernen använder sina resurser effektivt.
För att följa lagstiftningen och att uppnå de krav som ställs i upphandlingar
behöver inköp ske på rätt sätt och på ett systematiskt sätt. En beställare behöver
också ha stöd för att kunna göra rätt. Med inköp menas att en beställare köper
en vara eller en tjänst som betalas av en förvaltning eller ett bolag.
Kommundirektören utarbetar förslag till handlingsplan för att genomföra
inköpsstrategin och handlingsplanen beslutas av kommunstyrelsen.
Kommundirektören ansvarar för att handlingsplanen genomförs i
kommunkoncernen. Se 3.2.4 Förvaltningar och bolag.
2.1 Hållbar tillväxtstrategi 2021
Kommunkoncernen ska i sin verksamhet bidra till att uppfylla RIKARE –
kommunens Hållbar tillväxtstrategi 20211. Inköpsstrategin beskriver vilka krav
som kommunkoncernen ska ställa i upphandlingar för varje dimension av
hållbarhetsbegreppet: social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
Kraven i denna strategi grundar sig på politiska avvägningar av dessa tre
dimensioner. Genom att upphandla och göra inköp enligt beslutade krav så
bidrar kommunens verksamheter till att uppfylla målsättningarna i Hållbar
tillväxtstrategi 2021.
Enligt 8 kap. 1 § kommunallagen (1991:900) ska kommunen ha en god
ekonomisk hushållning. Det betyder bland annat att kommunkoncernens
resurser ska utnyttjas effektivt. Behovet av varor och tjänster tillgodoses utifrån
kraven i denna inköpsstrategi, och till lägsta möjliga totalkostnad.

1

Sundsvalls kommuns strategi för ökad konkurrenskraft, förnyelse och hållbar tillväxt heter
"RIKARE". Den förenar behovet av att växa och utvecklas med behovet av en hållbar
utveckling. Det vill säga samverkande effekter för människa, miljö och ekonomi. Den hållbara
tillväxtstrategin är gemensam för alla kommunens förvaltningar och bolag.
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3 Principer för styrning av kommunkoncernens
upphandling och inköp
Här nedan redovisas det som styr kommunkoncernen på en övergripande nivå
vad gäller upphandlingar och inköp. I kommande avsnitt redovisas krav som
ska övervägas vid en upphandling, samt krav på uppföljning och kontroll.
3.1 Lagstiftning
Lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU), lag (2007:1092) om
upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF)
samt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) reglerar hur upphandlingar
ska gå till. Annan lagstiftning kan också påverka kommunkoncernens
upphandlingar och inköp.
Kommunkoncernens upphandling och inköp får inte strida mot gällande lag,
föreskrifter, denna inköpsstrategi eller andra tvingande beslut.
3.2 Uppdrag och ansvar
Uppdraget och ansvaret ska vara tydligt för alla i organisationen som är
involverade i upphandling och/eller inköp. Inköpsstrategin beskriver
övergripande uppdrag och ansvar för dem som ansvarar för olika delar av
upphandling och inköp. Kommunstyrelsen har det strategiska ansvaret för
upphandlingsfrågor, och ansvarar därför för att tydliggöra uppdrag och ansvar i
kommunkoncernen. Detta ansvar beskrivs under 3.2.2 Kommunstyrelsen.
Om det konstateras brister i att genomföra uppdrag och ansvar ska åtgärder
vidtas enligt kommunens modell för styrning och intern kontroll. I
förekommande fall kan det också bli fråga om åtgärder mot enskilda chefer
eller medarbetare som en följd av misskötsamhet.
3.2.1 Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges ansvar vad gäller inköpsstrategin utgår från
kommunallagen samt kommunens styr- och ledningsmodell.
Det betyder att kommunfullmäktige tar beslut om kommunkoncernens
inköpsstrategi och följer upp att kommunstyrelse, övriga nämnder samt
styrelser organiserar sin verksamhet så att inköpsstrategin kan uppfyllas.
3.2.2 Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har det strategiska ansvaret för inköps- och
upphandlingsfrågor i kommunkoncernen. I detta ingår att
- genomföra kommunkoncernens inköpsstrategi,
- besluta om direktiv och riktlinjer enligt denna inköpsstrategi,
- kartlägga och fastställa kommunkoncernens inköpsprocess,
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-

organisera kommunkoncernens verksamhetsstöd för upphandling och
inköp så att det stödjer kommunkoncernens behov,
besluta i ärenden då inköpsstrategin behöver tolkas,
följa upp och kontrollera kommunkoncernens upphandling,
följa upp målsättningarna i inköpsstrategin,
följa upp åtgärder till följd av större avvikelser från inköpsstrategin.

Kommunstyrelsen ska genom sin uppsiktsplikt göra uppföljningar och
kontroller på alla nivåer i kommunkoncernen. Kommunstyrelsen ska genom
sitt strategiska ansvar minska risken för överprövningar i pågående
upphandlingar på alla nivåer, och se till att samordning av upphandlingar sker
enligt 3.3.1. Detta ska göras i samverkan med berörda nämnder och styrelser,
och dessa ska delta i samverkan för kommunkoncernens nytta.
Om organisationen inte kommer överens i en principiell fråga överlämnar
kommunstyrelsen frågan till kommunfullmäktige för avgörande.
3.2.3 Nämnder och styrelser
Varje nämnd och styrelse ska kontrollera att den egna verksamheten följer
inköpsstrategin. Det innebär även att säkerställa att den egna verksamheten har
rätt förutsättningar att uppfylla inköpsstrategin. Vid större avvikelser från
inköpsstrategin beslutar nämnden eller styrelsen om en åtgärdsplan och följer
upp den.
3.2.4 Förvaltningar och bolag
Kommundirektören utarbetar förslag till handlingsplan för att genomföra
inköpsstrategin och handlingsplanen beslutas av kommunstyrelsen.
Handlingsplanen gäller för hela kommunkoncernen. Kommundirektören ser till
att handlingsplanen genomförs och följer upp den löpande. Utöver
handlingsplanen kan kommunens förvaltningar och bolag ta fram och
implementera nödvändiga riktlinjer och regler för den egna verksamheten.
Detta sker i samverkan med koncernstaben.
Chef för varje upphandlande och/eller inköpande avdelning ansvarar för att
medarbetares upphandlingar och inköp sker enligt inköpsstrategin. Chefen
ansvarar därmed för att berörda medarbetare känner till och följer
inköpsstrategin. Det kan exempelvis innebära att
 vid behov delta i arbetet med att samordna upphandlingar
 vid behov planera och genomföra upphandlingar så att verksamheten
aldrig står utan avtal
 vara köptrogen mot tecknade avtal.
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Chefer och medarbetare är ansvariga för att ta till sig kunskap om den
lagstiftning och de regelverk som berör dem, och att följa dessa lagar och
regler.
3.3

Upphandling och inköp

3.3.1 Verksamhetens behov
Inför alla upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader ska den som
ansvarar för upphandlingen se till att kravspecifikationen inkluderar de behov
som finns i den egna förvaltningen, bolaget eller i kommunkoncernen.
Verksamheten ska bedöma om behov kan tillgodoses på annat sätt än att köpa
in varor eller tjänster.
Verksamheterna ansvarar för att definiera och formulera krav på kvalitet,
kvantitet, leveranstid med mera, så att deras behov av varor och tjänster kan
tillgodoses i kommande avtal. Varans eller tjänstens funktion ska beskrivas så
tydligt som möjligt, så att anbudslämnare slipper göra egna antaganden.
3.3.2 Stöd för upphandling och inköp
För att genomföra en upphandling och att göra inköp på rätt sätt kan det finnas
behov av stöd. Stödet organiseras utifrån det behov som finns inom
kommunens verksamheter, och utifrån koncernövergripande behov av stöd
såväl som styrning. Kommunstyrelsen beslutar och finansierar ett gemensamt
upphandlingsstöd. Varje nämnd och styrelse ser till att finansiera behov av stöd
utöver det gemensamma upphandlingsstödet.
3.3.3 Direktupphandlingar
Direktupphandling sker om upphandlingen inte ska samordnas, och när
myndighetens samlade köp från en leverantör ligger under det tröskelvärde
som definieras i gällande lagstiftning2.
Enligt avsnitt 3.2.2 Kommunstyrelsen, kan kommunstyrelsen upprätta riktlinjer
för direktupphandlingar om det är nödvändigt. Alla nämnder och styrelser ska
följa dessa riktlinjer.
3.3.4 Samordning av upphandlingar
Samordning av upphandlingar är ett verktyg för att uppfylla lagstiftningens
krav samt inköpsstrategins mål enligt 2 Mål med inköpsstrategin.
Kommunstyrelsen ser till att kommunkoncernens varu- och
tjänsteupphandlingar samordnas genom att teckna ramavtal. I särskilda fall kan
2

2015: 505 800 kr enligt LOU, 939 342 enligt LUF/LUFS
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bolagsstyrelser teckna ramavtal för kommunkoncernen, efter uppdrag från
kommunstyrelsen. Alla ramavtal ska återfinnas på kommunens intranät.
Kommunens förvaltningar, majoritetsägda bolag och kommunalförbund där
Sundsvalls kommun har ett avgörande inflytande, ska delta i samordning av
upphandlingar där så är möjligt. Avsteg från att delta i samordningen ska
motiveras.
Bygg-, anläggnings- och driftsentreprenader ingår inte i ovanstående
samordning, men om det finns tydliga fördelar kan samordning prövas.
3.3.5 Avtalsbrott
De krav som kommunkoncernen ställer enligt denna inköpsstrategi ska vara en
del i avtalet med leverantören. Om leverantören inte uppfyller dessa krav ska
det finnas klausuler i avtalet som styr vilken konsekvens det blir för
leverantören, om den inte följer avtalet. Kommunstyrelsen kan vid behov ta
fram riktlinjer för hur detta praktiskt ska gå till.
Om kommunkoncernen genom granskning konstaterar att en leverantör
uppenbart bryter mot avtalade krav enligt avsnitt 4.1 Främja socialt och etiskt
hållbar utveckling och/eller 4.2 Främja ekologiskt hållbar utveckling, ska
avtalet hävas. Vid upprepade brister vad gäller övriga avtalade krav kan det bli
fråga om en ekonomisk konsekvens för leverantören, främst vite eller
skadestånd.
Om en hävning av avtalet skulle få orimligt stora konsekvenser för
kommunkoncernen, ska leverantören ges möjlighet att vidta åtgärder så att
bristen försvinner och att den inte uppkommer igen. Samma gäller om felet kan
åtgärdas i rimlig tid.
3.3.6 Beställningar
En beställning innebär att göra ett avrop med ett avtal mellan den köpande och
den säljande parten som grund. Den som beställer ska ha kännedom om
avtalets innehåll och vilka varor och/eller tjänster som är godkända att beställa.
Beställningar ska så långt som möjligt göras med hjälp av ett centralt
elektroniskt beställningssystem.
De nämnder och styrelser som i sin verksamhet upprättar entreprenadavtal
beslutar om regler för hur beställning går till.
3.4 Leverantörsrelationer
Alla upphandlingar inom Sundsvalls kommunkoncern ska präglas av
affärsmässighet, konkurrens, objektivitet och likabehandling. Kraven i
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upphandlingen får enligt lag inte ställas så att de begränsar konkurrensen till en
viss leverantör. Leverantörer ska veta att kommunkoncernens affärsrelationer
sköts med god affärssed, och kommunkoncernen ska agera på likartat sätt
gentemot alla potentiella och nuvarande leverantörer. På samma sätt vill
Sundsvalls kommunkoncern ha seriösa och ansvarstagande leverantörer.
Upphandlingar ska genomföras med hänsyn till små och medelstora företags
möjlighet att lämna anbud, där så är möjligt. Där det är juridiskt möjligt samt
ekonomiskt och kvalitetsmässigt försvarbart, kan en upphandling delas upp i
flera upphandlingar så att en leverantör kan lämna ett anbud på hela
anbudsförfrågan eller på en del av den. Ur ett konkurrensperspektiv är det
viktigt att kommunkoncernen arbetar för att öka antalet anbud på förfrågningar.

4 Krav i upphandlingar
I kommunkoncernens upphandlingar ska nämnder och styrelser bidra till att
uppfylla Hållbar tillväxtstrategi 2021. Verktyget för att bidra till detta är att
ställa krav som främjar social, ekologisk och/eller ekonomisk utveckling.
Vid upphandling av bygg-, anläggnings- och driftentreprenader och då
kommunal verksamhet ska utföras av annan utförare än kommunen, ska
särskild vikt läggas vid att ställa sociala och etiska krav enligt 4.1, samt att
ställa miljökrav enligt 4.2.
Kommunfullmäktige kan även besluta om detaljerade mål och krav som rör
vissa varugrupper, verksamhetsområden eller liknande. Dessa beslut finns
under avsnitt 4.4 nedan.
Kontrakterade leverantörer till kommunkoncernen ansvarar för att deras
underleverantörer följer de krav som ställs enligt avtal på leverantören. Kraven
framgår av förfrågningsunderlaget.
Kommunkoncernen får inte ställa högre krav i upphandlingar än vad som ställs
på motsvarande produktion i egen regi. Kommunkoncernen ska beakta
lagstiftningens krav om att inte begränsa konkurrensen, när utformning och
nivå på krav fastställs.
4.1 Främja socialt och etiskt hållbar utveckling
Då kommunal verksamhet ska utföras av annan utförare ska det i
upphandlingen vara ett krav att utföraren vid behov deltar i kommunala,
regionala och nationella övningar av kommunens krisberedskap. Utföraren ska
även kunna samverka vid förfrågan från kommunen både före, under och efter
en kris i syfte att förebygga samt hantera krissituationen.
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4.1.1 Heltid
All personal som är tillfälligt eller tillsvidareanställd för att utföra en tjänst på
uppdrag av kommunen ska ha rätt till heltid. Krav på rätt till heltid ska därför
ställas i alla sådana upphandlingar, om det är ett relevant krav utifrån vad som
upphandlas.
4.1.2 Drogfrihet
Kommunfullmäktige har fastställt ett drogpolitiskt handlingsprogram för
Sundsvalls kommun. Programmet har som mål att minska beroendet av alkohol
och andra droger. Krav på drogfrihet ska tas med vid upphandlingen av tjänster
samt bygg-, anläggnings- och driftentreprenader.
4.1.3 Antidiskriminering
För att säkerställa att brott mot diskrimineringslagen inte sker ska
antidiskrimineringsvillkor tas med i upphandlingar där det är relevant.
4.1.4 Etisk produktion av varor och tjänster
Leverantörer ska garantera att varor och tjänster produceras enligt ett etiskt
förhållningssätt, där grundläggande mänskliga rättigheter följs.
Kommunkoncernen ställer därför som krav att leverantören följer Sundsvalls
kommuns uppförandekod, där kraven på att respektera grundläggande sociala,
miljömässiga och etiska hänsyn tydliggörs. Uppförandekoden ska vara en del
av avtalet med en leverantör.
Uppförandekoden beslutas av kommunstyrelsen.
4.1.5 Krav på villkor i nivå med kollektivavtal
Kommunkoncernen ska genom tydligt formulerade krav i upphandlingar säkra
att leverantörer och underleverantörer erbjuder villkor i nivå med kollektivavtal
inom följande områden: Lön, semester, arbetstid, försäkringar och
tjänstepension. Krav på villkor i nivå med kollektivavtal ska gälla även för
underleverantörer i obegränsat antal led.
4.1.6 Rätt för anställda hos underleverantörer att meddela och
offentliggöra information
Om kommunen upphandlar en privat utförare av en kommunal angelägenhet,
ska kommunen kräva att den privata utförarens anställda har meddelarfrihet
och meddelarskydd med liknande konstruktion och funktion som motsvarande
grundlagsreglerade frihet och skydd för kommunens anställda. Kravet omfattar
den verksamhet som bedrivs på uppdrag av kommunen. Kravet gäller även
underleverantörer i alla led.
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4.1.7 Sysselsättningskrav
Kommunkoncernen ska överväga att ställa sysselsättningskrav i bygg-,
anläggnings- och driftentreprenader samt tjänsteupphandlingar, beroende på
storleken på entreprenaden och det uppdrag som ska bedrivas. Ungdomar och
långtidsarbetslösa ska prioriteras. Exempel på krav är att erbjuda sommarjobb
till ungdomar och praktikplatser.
I samarbete med andra aktörer stödjer nämnden för arbetsmarknad,
vuxenutbildning och integration leverantörer så att de på ett enkelt sätt kan
finna lämpliga personer för att uppfylla kraven.
4.2 Främja ekologiskt hållbar utveckling
Kommunen ska verka för en långsiktigt hållbar utveckling genom att
upphandla varor och tjänster som bidrar till en god livsmiljö och har en
begränsad påverkan på miljö och klimat.
Upphandlingsmyndighetens upphandlingskriterier3 (tidigare
Konkurrensverkets) ska användas där de finns framtagna. Kriterierna är
riktlinjer för att ställa korrekta miljökrav vid offentlig upphandling, och ska
användas i alla upphandlingar i kommunkoncernen. Det finns tre nivåer på
krav enligt upphandlingskriterierna. Miljökrav kan väljas från en högre nivå än
grundnivån.
I vissa fall saknas upphandlingskriterier för den produktgrupp som ska
upphandlas. I dessa upphandlingar ska miljökrav relaterade till inköpsstrategins
målsättningar om ett hållbart och kretsloppsanpassat samhälle användas, där så
är möjligt. Följande aspekter bör vägas in när egna miljökrav tas fram:
avfallsminimering, innehåll av kemiska ämnen, miljöanpassad produktion,
energieffektivitet och transporter.
Lokalt producerade eller ekologiska råvaror ska vara en naturlig del av
vardagen för alla dem som kommunen lagar mat till.
4.3 Främja ekonomiskt hållbar utveckling
Enligt kommunallagen och kommunens Mål och resursplan ska kommunen
hushålla med sina resurser. Samordning av upphandlingar är ett viktigt verktyg
för detta. Priset för varan eller tjänsten är ett viktigt urvalskriterium bland de
anbudsgivare som uppfyller de krav som ställs i förfrågningsunderlaget.
En annan viktig förutsättning för ekonomisk effektivitet är att
kommunkoncernen alltid gör sina inköp med ett avtal som grund. Därför är det
viktigt att kommunkoncernens samlade upphandlingar och inköp följs upp. Det
3

http://www.kkv.se/upphandling/hallbar-upphandling/stall-hallbarhetskrav/
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är också viktigt att följa upp enskilda inköp så att de genomförs enligt
överenskommet pris, kvalitet, leveranstid, med flera krav.
Resultat och avvikelser ska årligen redovisas för kommunfullmäktige,
ansvariga nämnder och styrelser.
För att främja ekonomiskt hållbar utveckling är det viktigt att granska
anbudslämnares ekonomiska ställning i upphandlingsfasen samt under tiden
som avtalet löper. Kommunstyrelsen kan definiera var gränsen går för att en
anbudsgivare inte längre är godkänd som potentiell eller nuvarande leverantör
till Sundsvalls kommunkoncern.
4.4 Detaljerade mål och krav
Kommunfullmäktige kan besluta om detaljerade mål och krav som ska
uppfyllas i upphandlingar och/eller genom inköp. Kommunfullmäktige beslutar
även om vilken nämnd eller styrelse som har ansvar för att uppfylla detaljerade
mål eller krav.
Kommunstyrelsen ska löpande justera inköpsstrategin efter sådant beslut i
kommunfullmäktige, genom att uppdatera avsnitt 6 Bilaga.

5 Uppföljning och kontroll
5.1 Krav på uppföljning och åtgärder
Varje enhet som genomför upphandlingar och/eller inköp ska ha en god
egenkontroll och löpande korrigera eventuella fel. Styrelser och nämnder
ansvarar för att följa upp och kontrollera att verksamheten följer
inköpsstrategin. Detta sker enligt de styrdokument som reglerar
kommunkoncernens styrning, uppföljning och intern kontroll.
Som en del i kommunstyrelsens strategiska ansvar för upphandlingsfrågor,
ansvarar kommunstyrelsen för att göra övergripande uppföljningar och
kontroller av kommunkoncernens upphandlingar och inköp. Resultatet av
uppföljningar och kontroller ska stödja övriga nämnder och styrelser i deras
arbete att följa inköpsstrategin. Uppföljningar och kontroller ska ske
systematiskt och i den omfattning som kommunstyrelsen bedömer nödvändig.
Kommunfullmäktige ska årligen få en övergripande uppföljning av
kommunkoncernens inköp, effektivitet och avvikelser. Kommunstyrelsen
redovisar även en sammanvägd bedömning om kommunkoncernen följer
inköpsstrategin.
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I alla upphandlingar där kommunkoncernen ställer krav utifrån 4.1 Främja
socialt och etiskt hållbar utveckling och/eller 4.2 Främja ekologiskt hållbar
utveckling, ska kommunkoncernen även ställa krav på att leverantör och
dennes underleverantörer kan visa upp den dokumentation som krävs för en
effektiv uppföljning. Det betyder att kommunkoncernen ska få omedelbar
tillgång till dokumentation från leverantören, för att kunna genomföra
nödvändiga kontroller. Kommunkoncernen kan överlåta ansvaret för kontroller
till en extern utförare. Av vem, hur och inom vilka branscher dessa kontroller
ska genomföras regleras i den handlingsplan som följer av denna strategi.
Särskild vikt ska läggas på uppföljning och kontroll av att leverantörer följer de
avtalade sociala och etiska krav som ställs. Omfattningen av uppföljning och
kontroll ska stå i rimlig proportion till kontraktsvärdet.
5.2 Förvaltning av avtal
Kommunkoncernens alla avtal inom upphandlingsområdet, som ramavtal,
direktupphandlade avtal samt övriga typer av leveransavtal ska finnas
tillgängliga och systematiserade för att förbättra kommunstyrelsens uppföljning
och kontroll inom upphandlingsområdet. Det förbättrar också alla nämnders
och styrelsers möjlighet till uppföljning och kontroll av den egna
verksamheten. På det sättet tryggas också en viktig förutsättning för att
systematiskt förbättra upphandlings- och inköpsområdet.
Varje styrelse och nämnd ansvarar för att administrera de egna avtalen.
Kommunstyrelsen ansvarar för att administrera kommunens ramavtal.
5.3 Uppföljning av målen
Kommunstyrelsen följer årligen upp i vilken utsträckning inköpsstrategin följs
och i vilken utsträckning upphandling och inköp bidragit till kommunens
målsättningar enligt Hållbar tillväxtstrategi 2021.
Målsättningen med inköpsstrategin ska följas upp genom att redovisa relevanta
nyckeltal, analysera utvecklingen av dem och ge en samlad bedömning.
Kommunstyrelsen ansvarar för att ta fram nyckeltal.
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6 Bilaga
Nedanstående lista är krav som kommunkoncernen har ansvar att uppfylla.
Kraven styr hur organisationen ska planera och genomföra sin verksamhet, och
i synnerhet när det gäller planering och genomförande av upphandlingar och
inköp. Varje krav har en ansvarig nämnd eller styrelse som ska följa upp att
kravet följs.
Krav

Beslut

Vid
KF 2010-03livsmedelsupphandlingar 29 § 746
ska krav på miljöhänsyn
och djurskydd ställas
motsvarande de krav
som ställs på svensk
produktion.
Listan fylls på
kontinuerligt
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Ansvarig nämnd /
Dnr
styrelse
Kommunstyrelsen KS 733/09

