
1

••• Policy

Inköp
Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-02-24

Reviderad 2017



2

Förutsättningar
Kommunkoncernen består av ett antal upphandlan-
de myndigheter som lyder under de lagar som styr 
offentlig upphandling.

Inköpspolicyn beskriver kommunkoncernens regel-
verk för inköpsprocessen, där kommunstyrelsen är 
beslutande instans.

Inköpsprocessen innefattar upphandling, anskaff-
ning (inköp), leverans, fakturahantering och uppfölj-
ning.

Inköpspolicyn för Luleå kommunkoncern fast slår 
den yttre ram som gäller för kommunens styrelser, 
nämnder och bolag.

Beslut att göra avsteg från policyn och krav som där 
framgår ska tydligt motiveras av verksamheten.
Kommunen och dess bolag benämns i denna policy 
som kommunkoncernen. Med ”kommunen” avses 
förvaltningsorganisationen.

Övergripande förhållningssätt
Kommunkoncernens resurser ska användas effek-
tivt. Behovet av varor, tjänster och entreprenader ska 
tillgodoses till lägsta möjliga totalkostnad.

Inköpsprocessen ska ta hänsyn till Luleå kommuns 
vision och styrande dokument och präglas av kom-
munens värdegrund - ansvarstagande, kompetens 
och engagemang. Inköpsprocessen ska hanteras på 
ett hållbart sätt ur ett ekonomiskt, socialt och ekolo-
giskt perspektiv.

Förvaltningschefer och kommunala bolagschefer ska 
ansvara för att gällande lagstiftning, inköpspolicy och 
inköpsriktlinjer följs. 

För att uppnå en effektiv inköpsprocess för varor, 
tjänster och entreprenader ska avrop ske från upp-
handlade avtal och avtalade beställningsrutiner till-
lämpas.

Alla som handlägger inköp ska ha erforderlig 
kompetens om den lagstiftning och de regelverk 
som berör offentlig upphandling.

Inköp av varor, tjänster och entreprenader ska vara 
en viktig del i kommunkoncernens verksamhetspro-
cesser. Förvaltningar och bolag ska vara engagerade 
i utvecklingen av en effektiv inköpsprocess.

Kommunkoncernen ska agera för en bestående 
marknad med väl fungerande konkurrens.

Inköpsavdelningens               
roll och ansvar
Inköpskontoret svarar för att ha ett helhetsperspek-
tiv över kommunens inköpsprocess av varor och 
tjänster samt dess stödprocesser. Tillsammans med 
förvaltningsorganisationen ska inköpskontoret stra-
tegiskt samordna, effektivisera och följa upp kom-
munens inköpsprocess i enlighet med policy och 
riktlinjer.

För koncernbolagen har inköpskontoret en stödjan-
de roll avseende inköpsprocessen.

Inköpskontoret verkar för minimerad totalkostnad 
av varor och tjänster, vilket frigör resurser för ett 
ökat kundvärde.

Inköpskontoret ansvarar för strategisk samordning 
av varu- och tjänsteupphandlingar till kommunens 
förvaltningar. Entreprenader med tillhörande konsult-
tjänster är undantagna från denna samordning.

Kommunens bolag ska så långt det är möjligt delta i 
samordningen.

Verksamhetens inköpsansvar
Förvaltningar och bolag ska kontinuerligt följa upp 
sin inköpsprocess och aktivt förbättra verksamhetens 
inköpsbeteende. Samtliga enheter inom kommun-
koncernen skall ha en utsedd inköpssamordnare 
som är drivande i detta arbete. Förvaltningschef/
bolagschef ansvarar för att utse inköpssamordnare.
Inköpssamordnaren är förvaltningens/bolagets 
kontaktperson mot inköpskontoret i frågor som a
vser inköpsprocessen.

Sociala krav
Samtliga upphandlande enheter inom kommun-
koncernen skall ställa krav på att leverantör eller 
underleverantör, som denne anlitar, inte i sin affärs-
verksamhet diskriminerar någon på grund av kön, 
etnicitet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder, 
religion eller annan trosuppfattning eller av sådana 
skäl otillbörligt särbehandla arbetstagare eller arbets-
sökande. Därtill ska leverantör eller underleverantör 
säkerställa att produktionen av upphandlade varor 
har skett på ett sätt som är förenligt med ILO:s kärn-
konventioner om grundläggande rättigheter i arbets-
livet.

Kommunkoncernen skall i sin upphandling ta veder-
börlig hänsyn till Barnkonventionens regler. I ram-
avtal skall särskilt betonas krav på att företag inte 
använt sig av barnarbete vid framställning av pro-
dukterna.



3

Arbetsrättsliga villkor
Samtliga upphandlande myndigheter och enheter 
inom kommunkoncernen skall ställa krav på att 
leverantör eller underleverantör som denne anlitar, 
ska uppfylla arbetsrättsliga krav avseende lön, 
semester och arbetstid inom de branscher där de 
anses behövligt, exempelvis inom bygg, transporter 
och städtjänster.

För att definiera kraven ska Upphandlingsmyndig-
hetens kriterier och kontraktsvillkor användas. Om 
Upphandlingsmyndigheten har tagit fram krav för 
den entreprenad, vara eller tjänst som upphandlas, 
ska arbetsrättsliga villkor om lön, semester och ar-
betstid definieras och anges i förfrågningsunderlaget 
som särskilda kontraktsvillkor.

Krav på meddelarfrihet
Vid upphandling av kommunal verksamhet är det 
av väsentlig betydelse för Luleå kommun att leve-
rantörens anställda omfattas av meddelarfrihet, lik-
nande den grundlagsskyddade meddelarfrihet som 
gäller för kommunens anställda inom motsvarande 
verksamhetsområde. Detta innebär bland annat att 
leverantören förbinder sig att, med undantag för vad 
som nedan anges, inte ingripa mot eller efterforska 
den som lämnat meddelande för offentliggörande i 
tryckt skrift, radioprogram eller motsvarande. För-
bindelsen gäller inte de delar av leverantörens verk-
samhet som inte omfattas av detta avtal.

Gäller det enligt lag eller författning särskilda undan-
tag som utgör hinder för uppgiftslämnande, exem-
pelvis lagen om skydd för företagshemligheter, ska 
det som sagts ovan inte gälla.

Kommunen har rätt att häva avtalet i förtid om leve-
rantören i väsentligt avseende eller vid upprepade 
tillfällen brutit mot ovan angiven förbindelse.

Miljökrav
För att definiera miljökrav ska Upphandlingsmyndig-
hetens vägledning för hållbar upphandling använ-
das. Om Upphandlingsmyndigheten har tagit fram 
krav för den vara eller tjänst som upphandlas, ska 
miljökrav definieras och anges i förfrågningsunder-
laget.

Beslutsformer
Anskaffning av varor och tjänster kan ske via tre 
former av beslut:
• upphandlingsbeslut
• beslut om avrop från inköpscentral
• anskaffningsbeslut

Med upphandlingsbeslut avses tilldelning av kon-
trakt för olika varu- och tjänstegrupper, såsom ra-
mavtal eller enskilda kontrakt.

Upphandlingsbeslut fattas av kommunstyrelsens 
arbets- och personalutskott för alla kontrakt som 
omfattar mer än en förvaltning/bolag.

Facknämnd/bolagsstyrelse kan fatta egna upphand-
lingsbeslut under förutsättning att upphandlingen 
enbart avser eget behov. Beslutanderätten är reglerad 
i kommunstyrelsens och berörda nämnders regle-
menten och delegationsordningar. För bolagens del 
regleras beslutanderätten i bolagens delegationsord-
ningar. Inköpschefen kontrasignerar alla avtal för 
kommunkoncernen som upphandlas via inköpsav-
delningen.

Vid beslut om delegation till tjänstemän skall form-
erna för delegationsbesluten fastställas. Delegations-
besluten ska löpande anmälas till respektive styrelse 
och nämnd.

Med beslut om avrop från inköpscentral avses av-
ropsanmälan från någon av de inköpscentraler där 
den upphandlande myndigheten är avropsberät-
tigad. Avrop sker enligt beslutande nämnds eller 
bolagsstyrelses delegations- eller beslutsordning. 
För att säkerställa att verksamhetsspecifika och över-
gripande krav såsom policy och riktlinjer i tillräcklig 
utsträckning är tillgodosedda, ska beslutet att avro-
pa från inköpscentral innefatta en motivering där 
skälen för att inte göra egen upphandling tydligt 
framgår.

Med anskaffningsbeslut avses verkställighetsbeslut 
d v s avrop på ramavtal eller specifika köp inom 
ramen för fastställda budget- och verksamhetsmål.

Inköpsriktlinjer
Kommunens inköpsriktlinjer kompletterar inköps-
policyn och gäller för förvaltningsorganisationen. 
De beskriver inköpsprocessen i detalj samt fastställer 
olika normer och bestämmelser utöver vad som 
anges i inköpspolicyn. 

Inköpsriktlinjer för förvaltningsorganisationen 
beslutas av kommundirektören.

De kommunala bolagen fastställer egna riktlinjer 
inom inköpspolicyns ramar.
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