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Upphandlingspolicy för Ekerö kommun 
 

Inledning  

Ekerö kommuns upphandlingspolicy med tillhörande riktlinjer utgör tillsammans ett 
komplement till de lagar och förordningar som styr all anskaffning inom offentligt 
finansierade verksamheter. Syftet med offentlig upphandling är att dra nytta av be-
fintlig konkurrens på marknaden för att säkra ett effektivt användande av de offentli-
ga medlen. Men också att garantera fri rörlighet för varor och tjänster på den inre 
marknaden.  
 

Utveckling och omvärld 

I takt med att den marknad där kommunen anskaffar sina varor och tjänster föränd-
ras och de tekniska lösningarna för att göra detta utvecklas bör också inköpsproces-
serna successivt utvecklas för att uppnå kommunens mål på bästa sätt. 
 
Möjligheten till samordning av upphandlingar med andra kommuner, kommunala 
bolag, landsting eller myndigheter ska alltid beaktas. Inom kommunen ska inköpen 
samordnas och ett totalkostnadstänkande appliceras.  
 
Kommunen ska genom information och dialog underlätta för små och medelstora 
företag i kommunen att delta i upphandlingar.  
 

Hållbar utveckling1 

Ekerö kommun ska i sin upphandlingsverksamhet verka för en hållbar utveckling ur 
ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. Det innebär att relevanta och kon-
trollerbara krav inom respektive område ska ställas i varje upphandling. Endast ve-
tenskapligt beprövade verktyg och kriterier ska användas i kravställningen. Detta ga-
ranteras genom att Miljöstyrningsrådets rekommendationer på området används vid 
upphandlingarna.  
 

Uppföljning 

Interna och externa avtalsuppföljningar ska rutinmässigt genomföras för att garante-
ra att ingångna avtal följs av beställare och leverantörer. Utgångspunkten för upp-
följningen ska vara att slå vakt om den affärsmässiga relationen och tillse att varje 
upphandling ger rätt kvalitet till rätt pris. 
 
 
Antagen av Kommunfullmäktige 2010-12-16 § 141, Dnr KS10/197-059 
Ersätter tidigare beslut 2003-03-25 Kf § 4 Dnr 02/KS137 059 

                                                 
1 Enligt Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future:s definition: 
tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov 


