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Borås Stads 
styrdokument

Aktiverande
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås
program – verksamheter och metoder i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav

Fastställt av: Kommunfullmäktige 
Datum: 2022-03-24
Dokumentet gäller för: Alla nämnder och bolag 
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen 
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunstyrelsen
Dnr: KS 2021-00682
Dokumentet gäller till och med: 2025
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Policy för inköp i Kommunkoncernen
Policyn omfattar Kommunkoncernens alla nämnder och bolag samt de föreningar och stiftelser 
där Kommunkoncernen är förvaltare eller utser en majoritet av styrelsen. Nedan innefattas 
alla dessa i ordet ”Kommunkoncernen”.

Kommunkoncernen ska göra affärsmässiga och hållbara upphandlingar med ekonomisk, 
social och miljömässig hänsyn.

Upphandlingar ska svara mot verksamhetens behov och genomföras utifrån de politiska 
målen. Allt som upphandlas ska ha rätt funktion, rätt kvalitet, och levereras på rätt plats, i 
rätt tid och med hög säkerhet.

Kommunkoncernen ska ha en helhetssyn på upphandlingar och ta vara på vinster av samordning. 
Kommunkoncernens gemensamma bästa har företräde framför en enskild verksamhets intresse. 
De upphandlade avtalen ska användas.

Upphandlingar ska planeras i god tid och präglas av effektivitet, kompetens och samverkan 
samt ta vara på den konkurrens som finns. De krav som ställs ska vara tydliga, transparenta, 
proportionella, förutsägbara och icke-diskriminerande. 

Policyn gäller, utöver Kommunkoncernens ”Regler för inköp i Kommunkoncernen”, lagen om 
offentlig upphandling (LOU), lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter 
och posttjänster (LUF), lagen om koncessioner (LUK) och lagen om valbarhetssystem (LOV), 
för alla Kommunkoncernens upphandlingar och inköp av varor, tjänster och entreprenader. 

Kommunstyrelsen har uppdraget att utfärda regler för inköp i Kommunkoncernen.
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