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Policy för inköp och upphandling 

 

Flens kommun handlar varor och tjänster för betydande belopp. Den offentliga 
upphandlingen är därför av strategisk betydelse då kommunen genom sina val kan påverka 
förutsättningarna för hållbar utveckling. 
 

Flens kommuns inköp och upphandling styrs av: 
- Lagen om offentlig upphandling, LOU (SFS 2016:1145) 
- Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna, LUF (SFS 2016:1146) 
- Lagen om upphandling av koncessioner, LUK (SFS 2016:1147) 
- Konkurrenslag (SFS 2008:579) 
- Offentlighets- och sekretesslag (SFS 2009:400) 
- Nationella upphandlingsstrategin 
- LOUs fem grundprinciper;  

likabehandling - alla behandlas lika, ges samma förutsättningar och information 
icke-diskriminering - inte diskriminera pga. nationalitet eller geografiskt läge 
proportionalitet - krav med naturligt samband samt i proportion 
öppenhet - förutsebarhet och transparens 
ömsesidigt erkännande - intyg/certifikat utfärdat i EU-medlemsland måste godtas 

- Övrigt tillämpliga lagar, förordningar, reglementen, policys och riktlinjer 
 

Inköp och upphandling av Flens kommun, oavsett storlek, ska resultera i en god affär. Detta 
innebär att skattemedel används på ett effektivt sätt genom att tillvarata konkurrensen på 
marknaden samt främjar innovationer och alternativa lösningar. Lagar, regler, föreskrifter och 
strategier ska följas och beslut fattas i enlighet med gällande reglementen och delegationer.  
 

Kommunens inköp och upphandling ska präglas av: 
- affärsmässighet 
- rättssäkerhet 
- effektivitet 
- ett miljö- och klimatvänligt förhållningssätt 
- ett etiskt förhållningssätt  
- social hänsyn 

 

Upphandling enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) 
En upphandling av större värde, som överstiger aktuellt belopp för direktupphandling, styrs 
av LOU med bl.a. krav på annonsering. Dessa upphandlingar genomförs av extern part. 
 

En direktupphandling är en upphandling som ska konkurrensutsättas, utan krav på 
annonsering, där dokumentationsplikt råder vid köp över 100 000 kr. 
 

Upphandlade avtal för kommunkoncernen är tvingande om inte särskilda skäl föreligger. 
Avsteg från ramavtal får ske efter samråd med ekonomiavdelningen. 
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Hållbar upphandling 

Inför inköp och upphandlingar ska kommunen eftersträva att välja produkter och tjänster 
som sett under hela sin livslängd, är skonsamma för miljön och främjar hållbar utveckling. 
 
Kommunen ska eftersträva samverkan och samarbete med andra upphandlande 
myndigheter liksom miljö- och klimathänsyn med ett socialt ansvarstagande för människor 
samt ett gott djurskydd där miljö- och djurskyddskrav ska motsvara svensk lagstiftning.  
En fossilfri fordonsflotta senast år 2030 ska eftersträvas. 
 

Flens kommun vill sträva mot att ligga i framkant med hållbar utveckling och ställer 
hållbarhetskrav helt enligt Upphandlingsmyndighetens rekommendationer.  
 
När så är tillämpligt, ska krav ställas på mänskliga rättigheter enligt europeisk och 
internationell konventionsrätt, se bilaga 1 - Uppförandekod för leverantörer. 
 

Flens kommun ska säkerställa att leverantör/entreprenör har tecknat kollektivavtal eller 
tillämpar kollektivavtalsliknande villkor för sina anställda. Detta ska också gälla för 
underleverantör. 
 

Förutsättningarna för mindre företag att delta i upphandlingar ska förbättras. 
 

Ansvar 
Kommunstyrelsen är huvudman för kommunens inköp och upphandling. Kommunen som 
juridisk person betraktas som en upphandlande enhet. 
 

Flens kommuns inköp och upphandling ska kontinuerligt följas upp av kommunens 
internkontroll samt revision. 
 

Denna policy gäller alla inköp och all upphandling och omfattar alla helägda bolag, 
styrelser, nämnder och förvaltningar inom Flens kommun. 
 

 

 

 

Bilagor 
Bilaga 1 - Uppförandekod för leverantörer 
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Bilaga 1 

Uppförandekod för leverantörer  
 

Våra leverantörer/avtalspartners ska respektera grundläggande sociala krav i sin 
verksamhet. Produkter (såväl varor som tjänster) som levereras till Flens kommun skall 
vara framställda under förhållanden som är förenliga med:  

- ILO:s konventioner nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182 

- FN:s barnkonvention, artikel 32 

- Arbetarskydd och arbetsmiljölagar som gäller i det tillverkande landet, samt  
- Arbetsrätt, inklusive lag om minimilön och socialförsäkringsskydd som gäller i det 

tillverkade landet.  
 

Mänskliga rättigheter 
Leverantören ska respektera de mänskliga rättigheterna enligt europeisk och internationell 
konventionsrätt.  
 

Principer och anställdas rättigheter  
Lag i de länder där leverantören är verksam/produkten tillverkas ska efterlevas och utgör 
alltid miniminivå för de anställdas villkor. Ställer nationell lag högre krav än ILO:s 
konventioner, eller FN:s förklaring om mänskliga rättigheter, ska alltid de högre kraven ha 
företräde.  
 

Barnarbete, enligt ILO 138 och 182, får inte förekomma. Företag har ansvar för att utveckla 
socialt och ekonomiskt hållbara alternativ till barnarbete i de fall det förekommer.  
 

Ingen form av tvångs- eller straffarbete kommer att accepteras, ILO 29 och 105.  
 

Diskriminering på grundval av etisk tillhörighet, kön, religion, socialt ursprung, handikapp, 
politiska åsikter eller sexuell orientering får inte förekomma, ILO 100 och 111.  
 

Lön ska betalas direkt till den anställde på överenskommen tid och till fullo. Den nationellt 
lagstadgade minimilönen är lägsta accepterade lönenivå. Om lagstadgad miniminivå saknas 
ska skälig levnadslön utbetalas.  
 

Veckoarbetstiden får inte överstiga den lagliga gränsen och övertid ska vara betald i 
enlighet med nationell lag.  
 

I länder där föreningsrätten är begränsad ska leverantören medverka till att anställda får 
möta företagsledningen för att diskutera lönevillkor och arbetsvillkor utan negativa 
konsekvenser, ILO 87 och 98.  
 

Miljö  
Företaget ska sträva efter att minska sin resursförbrukning. Företaget ska också arbeta för 
att minska sina utsläpp av föroreningar till mark, luft och vatten.  
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Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen  
Anställda ska informeras om risker som arbetsmoment medför och om övriga risker på 
arbetsplatsen. Företaget ska tillhandahålla lämplig skyddsutrustning och se till att de 
anställda använder den korrekt. Kemikalier som används ska bytas ut mot mindre skadliga 
när så är möjligt.  
 

Inspektioner 
Flens kommun har rätt att inspektera, själv eller genom ombud, att leverantören lever upp 
till ställda krav.  
 

Garanti 
Genom att ansvarig firmatecknare skriver under detta dokument intygas att leverantören 
är införstådd med och följer de krav som uppförande-koden anger. Samma krav skall gälla 
för anlitade underleverantörer. 
 
 
 

 

 

……………………………………………..  …………………………………………………. 
Företag     Ansvarig firmatecknare 

 

 

 

……………………………………………..  ………………………………………………... 
Ort och datum     Namnförtydligande  
 

 
 


