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 HÖGANÄS KOMMUN 

263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se 
WWW.HOGANAS.SE

INKÖPSPOLICY FÖR HÖGANÄS 
KOMMUNKONCERN 

INLEDNING OCH SYFTE 
Inköp och upphandling omfattar såväl strategiska som taktiska och operativa aktiviteter med 
ett kommungemensamt intresse. Processen ska präglas av effektivitet, kompetens och 
samverkan för bästa måluppfyllelse. Denna policy beskriver på ett kortfattat sätt de 
övergripande regler och bindande principer som, utöver gällande lagstiftning, ska tillämpas 
för inköpsprocessens alla delar i Höganäs kommun inklusive bolag, det vill säga hela 
koncernen. Policyn beslutas av kommunfullmäktige och upphandlingsenheten upprättar 
riktlinjer för hur den ska tillämpas. Förtroendevalda och all berörd personal har en 
skyldighet att känna till och följa policyn med tillhörande riktlinjer. 

GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER FÖR INKÖP I HÖGANÄS 
Alla inköp av varor, tjänster, byggentreprenader och byggkoncessioner ska genomföras i 
enlighet med svensk lagstiftning och de grundläggande EU-rättsliga principerna: 

• likabehandlingsprincipen
• icke-diskrimineringsprincipen
• proportionalitetsprincipen
• öppenhetsprincipen
• principen om ömsesidigt erkännande

Utöver de EU-rättsliga principerna ska kommunen i enlighet med antagen vision så långt det 
är möjligt och lämpligt verka för följande: 

• ekonomisk hållbarhet
• social hållbarhet
• miljömässig hållbarhet
• att göra det enkelt för små- och medelstora företag att ingå avtal med koncernen

ANSVAR 
Beslut om inköp och upphandling ska ske enligt kommunens delegationsordning. 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Kommunfullmäktige beslutar om inköpspolicyn. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Kommunstyrelsen ansvarar för att strategiskt styra och följa upp inköpsprocessen inom 
koncernen genom att upprätthålla och bemanna en central upphandlingsenhet. 
Kommunstyrelsen ansvarar därigenom också för att samordna upphandlingar av 
koncerngemensamma varor, tjänster och entreprenader. 
 
Samordning kan också ske i form av samarbete med andra inköpsorganisationer på regional 
eller nationell nivå om det ger ekonomiska eller andra fördelar.  
 
För avtalsområden som i huvudsak nyttjas av en förvaltning eller är tydligt kopplad till ett 
fackområde har den förvaltningen ägarskap över avtalsområdet. Den centrala 
upphandlingsenheten ger stöd vid upphandling av dessa avtalsområden.  
 
NÄMNDER OCH BOLAGSSTYRELSER 

Varje nämnd och bolagsstyrelse ansvarar för att den egna verksamhetens inköp görs i 
enlighet med inköpspolicyn med tillämpningsanvisningar.  
 
Varje nämnd och styrelse ansvarar för att en effektiv inköpsorganisation upprätthålls. 
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