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Inköpspolicy för Kävlinge kommun.
Inköp och upphandlingar ska ske i enlighet med LOU, Lagen om offentlig upphandling
(2007:1091) och LUF, Lagen om upphandling inom områden vatten, energi, transporter och
posttjänster (2007:1092).
Policyn omfattar koncernen Kävlinge kommun.

Inköpspolicyn gäller vid alla inköp och upphandlingar och innefattar köp av varor,
tjänster och entreprenad samt för hyra och leasing. Policyn ska fungera som ett
styrinstrument i processen att nå kommunens värdegrunder, uppsatta mål och strategier.
Inköp och upphandling är ett av de viktigaste sätten för att minska anskaffningskostnaderna och se till att de ekonomiska förutsättningarna för verksamheterna i
kommunen är goda. Kommunens upphandlingar eller avrop ska resultera i utveckling, högre kvalitet och minskade kostnader.
Som framgår av lag är Kävlinge kommun en upphandlande enhet, en juridisk person, vilket innebär en köpare. De som företräder kommunen ska uppträda på ett
affärsetiskt korrekt sätt och kommunen som helhet ska upplevas som en attraktiv
affärspartner. Kommunen ska också arbeta strategiskt och långsiktigt för att nyttja
konkurrensmöjligheterna på marknaden och göra en bra affär.
Inköpssamverkan med andra kommuner, myndigheter eller samverkansgrupper
bör utnyttjas där affärsmässiga fördelar kan uppnås för Kävlinge kommun.
På samma sätt ska kommunen arbeta för samverkan inom förvaltningsdelarna/
verksamheterna för att få en bättre struktur och internkontroll på våra avtal, inköp
och upphandlingar.
Kunskapen och förståelsen kring inköp ska stärkas och därigenom kan en högre
avtalstrohet nås. De inköp och upphandlingar som utförs i kommunen ska följa,
förutom gällande lagar och regler, de riktlinjer och styrdokument som följer inköpspolicyn och som tagits fram för Kävlinge kommun.
Miljökriterier ska beaktas vid varje inköp och upphandling. Genom att miljöanpassa upphandlingar efter de prioriteringar som kommunen satt arbetar man för att
nå de uppsatta miljömålen i kommunen.
Man ska uppmärksamma att rätt krav på kvalitet och funktion ställs i varje inköp
och upphandling där syftet är att en god totalekonomi ska beaktas under hela varans, tjänstens eller entreprenadens livscykel.

