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Kommunledningsförvaltningen 
Laila Eklund  
0171-625447 
laila.eklund @enkoping.se 

Kommunfullmäktige 

Policy för inköp och upphandling 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för inköp och upphandling, daterad 
2021-04-26. 

Beskrivning av ärendet 
I arbetet med att utveckla kommunens inköpsprocess har det tagits fram en ny 
policy för inköp och upphandling för Enköpings kommun. Upphandling är ett 
strategiskt verktyg som ska bidra till att kommunens mål uppfylls och att 
ekonomiska resurser nyttjas effektivt.  

Policyns syfte är att säkerställa att kommunens inköps- och 
upphandlingsverksamhet präglas av affärsmässighet med utnyttjande av de 
konkurrensmöjligheter som finns på marknaden och som överensstämmer med 
riktlinje för inköp och upphandling.  

Policy för inköp och upphandling fastställer de principer, utöver lagstiftning, som 
gäller för Enköpings kommuns inköp och upphandling. Policyn kompletteras av 
riktlinjer, som säkerställer ett korrekt agerande i inköps- och 
upphandlingssammanhang, och mer utförligt beskriver hur de olika delarna i 
policyn ska tillämpas. Policyn, tillsammans med riktlinjer, uttrycker också vad som 
ska gälla för Enköpings kommuns upphandlings- och inköpsverksamhet avseende 
affärsetik, samordnad upphandling och avtalstrohet.  

Policy för inköp och upphandling ersätter tidigare beslutad policy KS2018/100. 
Utkast till policy har gått på remiss till förvaltningarna innan slutligt dokument tagits 
fram.  

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Policy för Inköp och upphandling syftar till ett strategiskt förhållningssätt för 
offentlig upphandling och förhindra att felaktiga inköp görs, samt att tydliggöra hur 
inköp och upphandling ska hanteras i kommunen. Målet är ett rättssäkert, effektivt 
och hållbart inköpsarbete inom kommunen. 
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Bedömningen har gjorts att den policy för inköp och upphandling som 
kommunfullmäktige beslutade om 2018 behöver revideras för att överensstämma 
med ny riktlinje för inköp och upphandling. Kommunledningsförvaltningen har 
därför tagit fram en ny policy för inköp och upphandling.  

Den presenterade policyn fastställer kommunens principer för inköp och 
upphandling samt tydliggör organisation och ansvar. 

Då policy för inköp och upphandling följer den lagstiftning som finns på området 
gör kommunledningsförvaltningen bedömningen att kommunfullmäktige bör anta 
policyn. 

 
 
Ulrika K Jansson 
Kommundirektör 
Enköpings kommun 

 
 
Laila Eklund 
Inköpschef 
Enköpings kommun 
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Policy för inköp och upphandling 
Policy för inköp och upphandling fastställer de principer, utöver lagstiftning, 

som gäller för Enköpings kommuns inköp och upphandling, och avser all 

anskaffning av varor, tjänster och entreprenader inom kommunen. Syftet med 

policyn är att säkerställa att inköp och upphandling sker i enlighet med 

lagstiftning. Policyn kompletteras av riktlinjer, som säkerställer ett korrekt 

agerande i inköps- och upphandlingssammanhang, och mer utförligt beskriver 

hur och varför de olika delarna i policyn ska tillämpas. Policy och riktlinjer 

kompletteras i sin tur av tillämpningsanvisningar och rutiner. För 

inköpsprocessen relevanta beslutsdelegationer ska framgå av respektive 

nämnds delegationsordning. 

Det ankommer på respektive nämnd att anta riktlinjer och besluta om 

delegationsordning samt ha ett övergripande uppföljningsansvar för 

upphandlingar och inköp. Nämndens ansvar innefattar vidare att tillse att LOU, 

styrdokument och delegationsordning följs, samt att upphandling och inköp 

sker i enlighet med tillhörande tillämpningsanvisningar och rutiner. 

Upphandling, inköp och avrop ska kvalitetssäkras genom utbildningsinsatser, 

styrdokument, tydliga rollfördelningar och ansvarsområden, framtagande av 

rutiner, processkartor samt av checklistor och avtalsmallar som sammantaget 

bidrar till att möjliggöra effektiva inköps-, upphandlings- och avropsprocesser. 

 

Syftet med policyn är vidare att säkerställa att kommunens upphandlings- och 

inköpsverksamhet präglas av affärsmässighet med utnyttjande av de 

konkurrensmöjligheter som finns på marknaden. Policyn, tillsammans med 

riktlinjer, uttrycker också vad som ska gälla för Enköpings kommuns 

upphandlings- och inköpsverksamhet avseende affärsetik, samordnad 

upphandling och avtalstrohet. 

Organisation och ansvar  

Styrelse, nämnd eller motsvarande organ ansvarar för att upphandling och 

inköp görs i enlighet med lag, annan författning och policy, riktlinje för 

upphandling och inköp samt delegationsordning. 
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Anskaffning  

Affärsmässighet 
Upphandling ska bedrivas affärsmässigt och med insikt i vad Enköpings 
kommun anskaffar. Hur kommunen agerar i inköps- och 
upphandlingssammanhang påverkar hur kommunen uppfattas av invånare och 
näringsliv. 
 
Behov, krav & uppföljning 
Väl analyserade behov ska ligga till grund för all upphandling. 
De krav och villkor som ställs i en upphandling ska följas upp under avtalstiden. 

Kontinuerliga återrapporteringar av leverantörstrohet ska göras till styrelse, 

nämnd eller motsvarande organ.  
 
Transparens och agerande 
I samtliga inköps- och upphandlingssammanhang, ska kommunen med dess 
anställda och förtroendevalda agera transparent och i enlighet med vid var tid 
gällande lagstiftning samt för kommunen styrande dokument. 
 
Social, etisk & miljömässig hänsyn samt ekonomisk hållbarhet 

Vid upphandling ska lämpliga krav för att uppnå fastställda mål avseende social, 

etisk och miljömässig hänsyn samt ekonomisk hållbarhet beaktas. 
 
Samverkan 
Vid upphandling bör samverkan/samordning med andra kommuner, alternativt 
användande av inköpscentraler, för sammanslagning av volym, beaktas där så är 
lämpligt.  
 
Små och medelstora företag 
Vid upphandling ska alltid små och medelstora företags möjligheter att delta 
beaktas. 
 
Dialog 
Dialog med leverantörer och marknad bör beaktas i syfte att främja en god affär. 
 

Upphandlade avtal  

Upphandlade avtal ska följas i enlighet med dess villkor, och anskaffningar ska 

göras inom dessa. 

 

 

 

Elektronisk handel 
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Kommunen har ett elektroniskt inköpssystem, e-handel. Alla beställningar av de 

varor och tjänster som finns inlagda i e-handelssystemet, ska göras via systemet. 

 

Direktupphandling 

Direktupphandling ska användas strategiskt och genomföras enligt de regler 

som framgår av tillämplig lagstiftning. 
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