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Policy för inköp och upphandling 

 
Syftet med Mölndals stads upphandlingspolicy är att säkerställa: 

 
- att inköp och upphandling sker i enlighet med EU-direktiv, nationell lagstiftning samt stadens mål och 

riktlinjer, 

- att inköp och upphandling i Mölndals stad genomförs på ett strategiskt, enhetligt och 

affärsmässigt sätt samt 

- att en sund konkurrens främjas. 
 

Upphandlingspolicyn omfattar samtliga förvaltningar i Mölndals stad och utgör ett komplement till gällande 

lagstiftning som reglerar offentlig upphandling. 

 
Proaktiv upphandling 

Stadens upphandlingsverksamhet ska vara strategisk och präglas av såväl ett proaktivt arbetssätt som av ett 

totalkostnadstänkande. 

 
Inköp och upphandling av varor, tjänster och entreprenader 

Inköp av varor, tjänster och entreprenader ska baseras på en helhetssyn där stadens gemensamma bästa har 
företräde framför en enskild förvaltnings intresse. Innan beslut fattas om att genomföra en upphandling ska därför 
stadens samlade behov av den aktuella varan eller tjänsten tas i beaktande. 

 

Ramavtal ska upprättas inom de områden där det är lämpligt och strategiskt riktigt. Befintliga ramavtal ska 
användas. 

 

De krav som ställs under upphandlingen ska, i likhet med övriga avtalsvillkor, vara marknadsmässiga, relevanta 
och genomtänkta och möjliggöra att rätt kvalitet erhålls till lägsta möjliga kostnad. 

 

Möjligheterna för små och medelstora företag att delta vid upphandling ska beaktas. 
 

Endast leverantörer som fullgör sina skyldigheter gentemot samhället ska anlitas av Mölndals stad. 
 

Direktupphandling, som endast får göras då ramavtal saknas och i enlighet med gällande regelverk, ska 

genomföras affärsmässigt och med tillvaratagande av konkurrensen. 

 
Extern samverkan vid upphandling 

Mölndals stad ska, där tydlig samverkansnytta finns för staden, samarbeta med andra kommuner, regioner, 
statliga myndigheter eller inköpscentraler. 

 
Mölndals stad ska även, då det är lämpligt, erbjuda stadens bolag möjlighet att samverka vid upphandlingar. 
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Upphandling som styrmedel 

Vid inköp och upphandling ska stadens strategiska mål och beslut beaktas för att bidra till en hållbar utveckling 
med så positiv miljö- och klimatpåverkan som möjligt. 

 
Vid all inköps- och upphandlingsverksamhet ska relevanta sociala och etiska krav ställas när det är möjligt. 

 
Affärsetik 

All inköps- och upphandlingsverksamhet ska präglas av affärsmässighet, objektivitet samt utnyttjande av 
konkurrens. Företrädare för staden ska uppträda på ett affärsmässigt korrekt sätt och tillse att ovidkommande 
hänsyn inte tas. 

 
E-handel 

Stadens e- handelssystem ska användas om det inte uppenbart olämpligt. 

 
Uppföljning 

Stadens inköp och upphandlingar ska kontinuerligt följas upp såväl på en strategisk som på en operativ nivå. 


