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Upphandlingspolicy för Sunne kommun
Upphandlingspolicyn med tillhörande riktlinjer gäller kommunens samtliga nämnder och
verksamhetsområden samt de majoritetsägda kommunala bolagen i tillämpliga delar. Alla typer av
upphandlingar omfattas, däribland varor, tjänster och entreprenader. En tydlig upphandlingsprocess
ska säkerställa att policyn följs och att den omsätts i avtalsvillkor. Styrelse, nämnd eller motsvarande
organ har ansvar för att upphandlingsverksamheten sköts i överensstämmelse med lag, annan
författning och denna policy.
Sunne kommun ska genom ansvarsfulla och medvetna upphandlingar och inköp medverka till
utvecklingen av ett hållbart samhälle som präglas av miljömässigt och socialt ansvarstagande,
demokrati, informationssäkerhet samt solidaritet och rättvisa villkor.
Upphandling ska bidra till att kommunens verksamhetsmål nås.
Det innebär att:
1. All upphandling ska vara affärsmässig, kostnadseffektiv och följa upphandlingslagstiftningen.
2. All upphandling ska genomföras så att beställaren får varor och tjänster med rätt funktion, rätt
kvalitet, rätt miljöprestanda och hög säkerhet till mest fördelaktiga villkor.
3. Kommunen ska genom att ställa krav i upphandlingar bidra till en hållbar kommun.
4. Vid varje upphandling ska tillgänglighetskraven beaktas.
5. Kommunens upphandlingar ska bidra till att personer som står långt från arbetsmarknaden
bereds möjlighet till sysselsättning.
6. Direktupphandling ska genomföras så att konkurrensen tillvaratas.
7. Förutsättningar ska, där det är möjligt, skapas för små och medelstora företag, nystartade
företag samt idéburen sektor att delta i upphandlingarna. Vid varje upphandling ska det
beaktas hur kommunen kan möjliggöra för det lokala näringslivet att delta.
8. Vid inköp och upphandling ska dialog föras med leverantörer och anbudsgivare i syfte att
främja goda affärer och stärka kommunens anseende som avtalspart och upphandlande
myndighet.

9. Upphandlade avtal och leverantörer ska löpande följas upp.

