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Upphandlings- och inköpspolicy för
Linköpings kommun

1

Inledning

Inledning

Linköpings kommun ska genom strategiska överväganden i upphandlings- och
inköpsprocessen driva samhällsutvecklingen i en hållbar riktning och bidra till en
effektivare användning av våra gemensamma resurser.
Upphandlings- och inköpspolicyn innehåller värdegrundsbaserade förhållningssätt
som ska beaktas i upphandlings- och inköpsprocessen och gäller för kommunens
nämnder och förvaltningar. Policyn konkretiseras i kommunens riktlinjer för inköp
och upphandling.
Denna policy utgår från kommunens styr- och ledningssystem.

2

Omfattning

Policyn gäller för all anskaffning av varor, tjänster, entreprenader och
verksamheter inom kommunens nämnder och förvaltningar. Upphandling
definieras som köp, avbetalningsköp, leasing, hyra eller hyrköp.
Anskaffning eller hyra av befintlig fastighet, byggnad eller egendom som utgör
fast egendom, anställningsavtal eller uppgifter som innefattar myndighetsutövning
omfattas inte av policyn.

3

Mål

Målet för Linköpings kommuns upphandling är den goda affären. Där anskaffning
av varor, tjänster, entreprenader och verksamheter baseras på en helhetssyn där
kommunens gemensamma bästa har företräde framför enskild verksamhets
intresse. Den goda affären innebär att kommunen, inom ramen för regelverket;
 tillgodoser verksamheternas behov genom att ställa och följa upp krav på
kvalitet där servicen till medborgarna står i fokus,
 tillgodoser behoven till lägsta möjliga totalkostnad vilket innebär att, så
långt möjligt, hänsyn tas till livscykelkostnaden,
 tar ansvar för en miljö- och klimatmässigt samt socialt hållbar utveckling
när upphandlingens art motiverar detta,
 beaktar möjligheterna att ta tillvara nya och innovativa lösningar som
möter verksamheternas behov, samt
 tillvaratar och vårdar konkurrensen på de aktuella upphandlingsmarknaderna vilket inbegriper att dialog förs med marknaden, att
upphandling och inköp bedrivs affärsmässigt och att underlätta för de
mindre företagens deltagande.
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