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Upphandlings- och inköpspolicy
Denna policy gäller för samtliga styrelser och nämnder i kommunerna
Köping, Arboga och Kungsör samt för Västra Mälardalens Kommunalförbund.
Med utgångspunkt från denna policy ska närmare riktlinjer för upphandlingsverksamheten fastställas. All verksamhet ska ha kunskap om och
följa denna policy och fastställda riktlinjer.
Effektivitet och objektivitet
All upphandling ska ske under kostnadseffektiva former och genom totalkostnadstänkande bidra till god ekonomisk hushållning. De konkurrensförhållanden som finns på marknaden ska utnyttjas. Upphandling ska
genomföras med kompetens och objektivitet.
Samordnad upphandling
Möjligheterna till samverkan genom den gemensamma upphandlingsorganisationen ska tas tillvara. Möjligheterna till samordnad upphandling
ska alltid prövas för att uppnå volymfördelar och lägre priser.
Huvudinriktningen för all upphandling ska i första hand vara att teckna
ramavtal.
Hållbar utveckling
Upphandling ska främja hållbarbar utveckling – ekonomiskt, socialt och
miljömässigt – till gagn för nuvarande och kommande generationer. Upphandlingsprocessen ska, med utgångspunkt i en hållbar utveckling, medverka till att minska kommunernas kostnader och maximera verksamhetsnyttan.
Detta ska bl a uppnås genom upphandling som
•

ställer krav och villkor som är relevanta, tydliga, transparenta,
proportionella, förutsägbara och ickediskriminerande

•

innefattar etiska och sociala hänsynstaganden (se not 1)

•

ger våra verksamheter ökad tillgång till miljöanpassade produkter och
främjar miljöhänsyn genom samordnade och effektiva transporter

Not 1. Sociala och etiska krav samt lagar och avtal
Hänsyn ska tas till ILO:s åtta centrala rättighetskonventioner: nr 29 ”Om förbud mot tvångsarbete eller obligatoriskt arbete”, nr 87 ”Om föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten”, nr 98 ”Om organisationsrätten
och den kollektiva förhandlingsrätten”, nr 100 ”Om lika lön för lika arbete oavsett kön”, nr 105 ”Avskaffande av
tvångsarbete”, nr 111 ”Om diskriminering ifråga om anställning och yrkesutövning”, nr 138 ”Om minimiålder
för tillträde till arbete”, nr 182 ”Om förbud mot och omedelbara åtgärder för avskaffande av de värsta formerna
av barnarbete” samt FN:s barnkonvention nr 32.
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