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Upphandlingspolicy
Upphandlingspolicyn ska skapa förutsättningar för att de kommunala medlen
som används för inköp/upphandling förvaltas och optimeras på bästa sätt, så att
kommunen uppnår hög kostnadseffektivitet.

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)
LOU reglerar de åtgärder som vidtas av en upphandlande myndighet
(kommunen, kommunala bolag och stiftelser) i syfte att tilldela ett kontrakt eller
ingå ett ramavtal avseende varor, tjänster eller byggentreprenader.

Lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten,
energi, transporter och posttjänster (LUF)
LUF gäller för upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster för
verksamhet inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. LUF
gäller också vid projekttävlingar.
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Målsättning och syfte
Försörjning av varor och tjänster för kommunens behov ska ske till så låg
totalkostnad som möjligt vid givna verksamhetskrav, vilket innebär att varorna
och tjänsterna ska finnas tillgängliga på rätt tid, på rätt plats, i rätt kvantitet av
rätt kvalité och funktion.
Anskaffning av varor och tjänster ska ske i samverkan mellan ansvariga för olika
förvaltningar, användare och upphandlingsavdelningen.
För de varor och tjänster som utnyttjas frekvent ska det finnas ramavtal.
Kommunens enheter är skyldiga att känna till och använda gällande ramavtal.
Upphandlingsavdelningen ansvarar för att avtalen finns tillgängliga för
kommunens personal samt att information lämnas till förvaltningarnas
representanter i samrådsgruppen.
Kommunen ska i all upphandlingsverksamhet sträva efter hållbar utveckling.
Med detta menas ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar utveckling samt att
tillgodose dagens behov utan att förstöra för kommande generationer.
Upphandlingar bör utformas så att även mindre och mellanstora företag har
möjlighet att lämna anbud och därmed delta i konkurrensen.
Personal som företräder kommunen vid inköp/upphandlingar ska behandla
leverantörer på ett likvärdigt och icke diskriminerande sätt samt genomföra
upphandlingar på ett öppet sätt. Ledord som konkurrens, objektivitet,
affärsmässighet och noggrannhet ska prägla all upphandlingsverksamhet.
Kommunens personal ska agera på ett likartat sätt gentemot omvärlden, så att
kommunen uppfattas som en trovärdig och seriös part i samtliga affärsrelationer.

Upphandlingsavdelningen
www.trelleborg.se
E-post: serviceforvaltningen@trelleborg.se

Postadress: 231 83 Trelleborg
Besöksadress: Östergatan 71
Fakturaadress: Box 173, 231 23 Trelleborg

Telefon: 0410-73 30 00
Fax: 0410-427 59
Org.nr: 212000-1199
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All personal som kommer i kontakt med leverantörer ska agera så att onödig
misstanke om jäv* eller andra otillbörliga förhållanden inte uppstår.
Det förekommer att leverantörer bjuder in till olika typer av evenemang. Vissa
av dessa inbjudningar är av sådant slag att bestämmelser om tagande av muta
kan vara aktuell. Därför är det endast förvaltningschefen som får och kan ta
ställning till dessa erbjudanden.
Möjlighet att köpa in extern konsulthjälp för genomförande av upphandlingar
finns i specifika fall, men det är alltid den upphandlande myndigheten
(kommunen) som har ansvaret för att upphandlingen hanteras och genomförs i
enlighet med gällande lagar och förordningar.
Inköp från anställd inom Trelleborgs kommun eller från företag som styrs eller
företräds av person som är anställd inom kommunen får endast göras efter
medgivande av förvaltningschefen.

* Jäv innebär att det kan finnas tvivel om opartiskheten.

Ansvarsfördelning
Kommunfullmäktige fastställer och beslutar om upphandlingspolicyn.
Revidering av policyn sker efter förslag från servicenämnden.
Kommunfullmäktige delegerar till servicenämnden att fastställa tilllämpningsanvisningar till denna policy samt att göra mindre justeringar i
policyn, t ex till direkt följd av ändrad lagstiftning.
Servicenämnden ansvarar för att vid behov ta initiativ till förändringar av
upphandlingspolicyn.
Servicenämnden ansvarar för samtliga avtal där beloppet överstiger värdet för
direktupphandling.
Nämnder/förvaltningar beslutar att anskaffning ska ske, inom ramen för
tilldelade medel, samt ansvarar för att upphandlingspolicyn följs vid all form av
anskaffning.

Inköpsorgan
Upphandlingsavdelningen
En upphandlingsavdelning ska finnas. Denna består av upphandlingschef och
upphandlare.

Inköpssamordnare
Varje förvaltning ska utse en inköpssamordnare och en ersättare. Dessa
inköpssamordnare ingår i kommunens inköpsorganisation, men är placerade på
sina respektive förvaltningar.

Samrådsgrupp
En samrådsgrupp för inköps- och upphandlingsfrågor ska finnas. I samrådsgruppen, som leds av upphandlingschefen, ingår upphandlare och
förvaltningarnas inköpssamordnare. Gruppen ska träffas regelbundet för
erfarenhetsutbyte och information kring anskaffningsfrågor och avtal.
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Gränsen för direktupphandling
Direktupphandling får användas om värdet understiger gränsvärdet för
direktupphandling, om förutsättningarna för förhandlat förfarande utan
föregående annonsering är uppfyllda eller om det finns synnerliga skäl. Såsom
synnerliga skäl avses främst sådana oförutsedda händelser som inte kommunen
själv kunnat råda över. Direktupphandling får användas för anskaffning av
varor, tjänster och byggentreprenader. Värdet ska uppskattas till det totala
beloppet som kan komma att betalas enligt avtalet, exempelvis ska options- och
förlängningsklausuler betraktas som om de utnyttjas.
Upphandlingar får inte delas upp i syfte att komma under gränsvärdena.
Eftersom kommunen är en juridisk person och betraktas då som en
upphandlande myndighet, är det hela kommunens behov per räkenskapsår
respektive avtalsperiod som skall beaktas, varför kommunikation med
upphandlingsavdelningen eller samrådsgruppen alltid ska ske då värdet av
upphandlingen bedöms överstiga ett basbelopp, för att kontrollera efterfrågan
vid andra nämnder/förvaltningar.
Även vid direktupphandlingar ska prisjämförelser göras mellan olika
leverantörer, där detta är möjligt. Även vid direktupphandling råden en
dokumentationsplikt, med innebörd att skälen för beslutet och annat av
betydelse vid upphandlingen ska antecknas.

Information
Samtliga upphandlingar, utöver den annonsering som ska ske enligt lag, ska
annonseras på kommunens hemsida, för att öka konkurrensen.

Ärendehantering och diarieföring
Samtliga handlingar i ett enskilt upphandlingsärende ska hållas samman under
ett diarienummer. När inköpsärendet är avslutat ska hela ärendet sändas till
kommunens arkiv, enligt de regler som gäller för detta.

Kommunala bolag
Respektive styrelse för bolag, förbund och stiftelse har ett självständigt ansvar
för den egna upphandlingsverksamheten. Om det finns fördelar för bolagen att
tillvarata samordningsfördelar vid gemensamma upphandlingar, tillsammans
med kommunen eller andra organisationer ska detta i möjligaste mån utnyttjas.

