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Omfattning 

Denna upphandlings- och inköpspolicy fastslår den yttre ram som gäller för Uppsala 

kommunkoncern, det vill säga samtliga nämnder och bolag. Till policyn hör riktlinjer som 

beskriver verksamheten. 

Strategiska och effektiva inköp  

Upphandling är ett strategiskt verktyg som ska bidra till att kommunens mål uppfylls och att 

kommunkoncernens ekonomiska resurser nyttjas effektivt. Det är en förutsättning att den 

styrning som finns i Uppsala kommun präglar upphandlingarnas utformning och innehåll. 

Inköp ska göras utifrån en beräknad totalkostnad och upphandlingar ska genomföras på ett 

affärsmässigt sätt, med hänsyn till både kvalitet och kostnad. Uppsala kommun ska 

kännetecknas av en professionell upphandlingsfunktion, kompetenta beställare samt en 

effektiv inköps- och upphandlingsprocess. Kommunens medarbetare ska vara delaktiga i att 

upphandlingspolicyn efterlevs samt ha kännedom om och använda gällande avtal. 

Ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet 

En hållbar utveckling tar hänsyn till dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter. Målen i agenda 2030 innebär bland annat att kommunens upphandlingar ska 

bidra till långsiktiga och strukturella förändringar i ekonomisk, social och ekologisk hållbar 

riktning. Som stöd i arbetet med hållbar upphandling ska nationella vägledningar och kriterier 

för olika varor, tjänster samt byggentreprenader användas för att ställa krav på miljöhänsyn, 

djurvälfärd samt social och etisk hänsyn. Uppsala kommun främjar innovationer för att möta 

framtida utmaningar inom välfärd, miljö samt tillväxt och ställer krav på långsiktigt hållbara 

lösningar. 

Ekonomisk hållbarhet och näringsliv 

Kommunens medel ska användas på ett kostnadseffektivt och hållbart sätt. Upphandlingar ska 

genomföras affärsmässigt och utifrån ett helhetsperspektiv ”Ett Uppsala en kommun”.  

 

Uppsala kommun ska uppfattas som en bra och attraktiv affärspartner av 

leverantörsmarknaden i enlighet med Uppsala kommuns näringslivsprogram. 

Upphandlingsarbetet ska värna om en sund konkurrens och bidra till att målet om förbättrat 

näringslivsklimat kan uppnås. Representanter från Uppsala kommun ska uppträda opartiskt 

och affärsetiskt korrekt.     

Social hållbarhet 

Uppsala kommun ska ta ett stort ansvar i frågor om social hållbarhet och endast ingå avtal 

med seriösa aktörer. I upphandlingar ska alltid sociala krav ställas och en bedömning ska 

genomföras gällande vilka sociala, etiska och arbetsrättsliga faktorer som är relevanta utifrån 

upphandlingsobjektet. De leverantörer kommunen ingår avtal med ska fullgöra sina 

skyldigheter avseende skatter och socialförsäkringsavgifter.  
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Ekologisk hållbarhet 

Uppsala kommun ska arbeta strategiskt och aktivt för att uppnå ekologisk hållbarhet vid 

inköp. De leverantörer kommunen ingår avtal med ska bidra till att kommunens miljö- och 

klimatmål uppnås liksom de nationella miljömålen. I upphandlingar ska miljökrav alltid 

finnas med. Samordnade varuleveranser ska utvecklas och nyttjas där det är möjligt för att 

effektivisera samt minska kostnader och miljöpåverkan. 

Organisation och ansvar  

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att kommunens mål uppfylls och att 

kommunkoncernens ekonomiska resurser nyttjas effektivt. Kommunstyrelsen samordnar 

styrningen för all upphandling inom kommunen. Varje nämnd respektive bolag ansvarar för 

sitt inköpsbehov samt att beslut om att upphandla fattas på behörig nivå enligt gällande 

delegationsordning. 

Relaterade dokument 

 

 Lag (2016:1145) om offentlig upphandling 

 Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna 

 Lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner 

 Uppsala kommuns riktlinjer för upphandling och inköp 

 Uppsala kommuns riktlinjer för e-handel (kommande) 

 Uppsala kommuns policy och riktlinjer mot mutor 

 Uppsala kommuns policy för hållbar utveckling          

 Uppsala kommuns näringslivsprogram 2017 

 Uppsala kommuns kvalitetspolicy 

Definitioner 

Inköpsprocessen – avser hela kedjan från behov till beställning, där upphandling är en del. 

 

Inköp – avser alla köp av varor, tjänster samt byggentreprenader som görs.  

 

Upphandlingsprocess – avser hela kedjan från marknadsundersökning, upprättande av 

förfrågningsunderlag till tecknande av avtal.  

 

Upphandling – avser de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster eller 

byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt över direktupphandlingsgränsen.  

 


