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KOMMUNLEDNINGSKANSLI
Ekonomienheten

Kommunstyrelsen

Inköpspolicy för Höörs kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Inköpspolicy för Höörs kommun antas.
2. Inköpspolicy för motorfordon <3500 kg, antagen av kommunstyrelsen 2011-04-07
§ 53 (dnr 86/09-00), upphör att gälla från och med 2018-01-01.
Kommunfullmäktige beslutar:
Inköp- och upphandlingspolicy 2015, Riktlinjer för inköp och upphandling 2015, antagen
av kommunfullmäktige 2015-04-29 § 41 (dnr KSF 2015/59) upphör att gälla från och med
2018-01-01.

Ärendebeskrivning
Inköp- och upphandlingspolicy 2015 är inaktuell och en ny har utarbetats med syftet att
Höörs kommun ska ha en aktuell och tydlig policy som är enkel att använda.
Policyn ska vara vägledande vid alla upphandlingar och inköp i kommunen, alla anställda
som köper in varor förväntas ha en god kännedom om policyn med dess riktlinjer för
direktupphandling.
I den nya policyn har kommunens övergripande mål inom miljö och hållbarhet arbetats in.
Vikten av samordningen med kommunens It-bolag Unikom tillsammans med övriga
ägandekommuner samt samarbetet med Sydarkivera har förtydligats.
Beloppsgränsen för direktupphandling har justerats.
En direktupphandling är en upphandling utan krav på att anbuden ska ha en viss form.
Direktupphandling får göras när upphandlingens värde är lågt, eller om det finns
synnerliga skäl.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har återremitterat ärendet för förtydligande av avsnittet
om hållbar upphandling. Avsnittet har kompletteras med en definition av etiska
hänsynstaganden. Det framgår att basnivå ska användas i normalfallet och avancerad
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nivå ska användas i särskilt viktiga fall såsom vid upphandlingar som påverkar barns
arbetsmiljö såsom exempelvis giftfri förskola.

Elvira Nilsson
Inköpssamordnare
elvira.nilsson@hoor.se

Beslutsunderlag
1. TjänsteskrivelseInköpspolicy171106.docx
2. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-10-23 (2017-10-23 KSAU §334).doc
3. INKÖP OCH UPPHANDLINGSPOLICY 2015
4. RIKTLINJER FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING 2015
5. Inköpspolicy för motorfordon <3500 kg
6. KF beslut direktupphandling
Beslutet ska skickas till:
Ekonomienheten och samtliga nämnder

