Upphandlingspolicy
Omfattning
Denna policy gäller samtliga förvaltningar vid Haninge och Nynäshamns kommuner och dess helägda bolag och
omfattar all upphandling enligt LOU, LUF och LOV.

Syfte
Haninge och Nynäshamns kommuner och dess helägda bolag köper varor, tjänster och byggentreprenader för
miljardbelopp. Syftet med upphandling är ytterst att skapa största möjliga nytta och mervärde för
kommuninvånarna. Mervärdet skapas i upphandlingen genom medvetna val, väl avvägda mål till stöd för att vid
varje tillfälle ingå den bästa möjliga affären. Den bästa affären är den som möter verksamhetens behov av
hållbara varor, tjänster och byggentreprenader till rätt pris, med rätt kvalitet som levereras i rätt tid till.

Affärsmässighet
Upphandling är en strategisk resurs för styrning och kontroll och ska ske med helhetssyn och utifrån ett
totalkostnadsperspektiv. Det är av stor betydelse för den totala ekonomin att upphandlingarna genomförs
professionellt affärsmässigt och med nyttjande av befintlig konkurrens.

Strategier och planer
En kommun och dess bolag är ur ett inköpsperspektiv en bred köpare med ett diversifierat behov av avtal inom
många områden. För att säkerställa kunskap och kontroll delas behoven in i olika affärsområden.
För respektive affärsområde fastställs långsiktiga mål, s.k. affärsområdesstrategier. I den enskilda affären,
upphandlingen, fastställs i en taktisk plan, med stöd i de långsiktiga målen och verksamhetens behov, kortsiktiga
mål och önskvärda effekter med det aktuella avtalet, I planen görs en affärsmässig avvägning mellan ekonomi,
kvalitet och miljö1. Vidare görs även alltid överväganden avseende krav på hållbar upphandling såsom krav på
arbetsrättsliga villkor, mänskliga rättigheter, sysselsättning, meddelarfrihet, allmänhetens insyn i verksamhet,
antidiskriminering, tillgänglighet, och barnrättsperspektivet. Mål och effekter dokumenteras, följs upp och ligger
till grund för affärsmässiga beslut under genomförandet av upphandlingen och under avtalsperioden.

Samordning
För att skapa största möjliga nytta och mervärde, bättre priser och villkor, eftersträvas en större inköpsvolym och
därför ska upphandlingarna i möjligaste mån samordnas. Vid samordning av upphandling jämkas mål- och
styrdokument för att samordning ska vara möjlig.

Genomförande

1

Med hållbarhet avse såväl miljö som social och etisk hänsyn

All upphandling undantaget direktupphandling skall genomföras vid den gemensamma inköpsverksamheten
Upphandling Södertörn, i samverkan mellan inköpsprofessionen och verksamheten och i enlighet med av
Södertörns upphandlingsnämnd fastställd inköpsprocess. Deltagare i en upphandling ska uppträda med hög
personlig integritet för att säkerställa objektivitet och trovärdighet.

Uppföljning
Uppföljning av leverantörer, avtal och avtalsefterlevnad ska genomföras regelbundet, systematisk och
dokumenteras skriftligen. Ansvar och metod för genomförande av uppföljning fastställs i taktiska planen. För
kritiska avtal kan med fördel upprättas en separat uppföljningsplan.

