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För att på bästa möjliga sätt främja miljömässigt, socialt och totalekonomiskt hållbara affärer ska 
följande beaktas vid alla upphandlingar i vår region. 

 
Policyn omfattar de kommuner som äger Inköp Gävleborg, kommunala bolag, kommunalförbund, 
samordningsförbund och andra offentliga aktörer som helt eller delvis överlämnat upphandlingsansvar 
till Inköp Gävleborg. Med detta menas alla upphandlingar, de som görs av kommunerna, bolagen och 
samordningsförbunden själva samt genom Inköp Gävleborg eller annan extern utförare av offentlig 
upphandling såsom SKL Kommentus, VÄRMEK, HBV och liknande organisationer. 
 
Upphandlingspolicyn omfattar riktlinjer för att tydliggöra ambitionsnivå och riktlinjer för kravställning 
vid inköp/upphandling.  
Denna ska fungera som riktlinjer för att kunna ta ställning i ett antal strategiska frågor, för den interna 
styrningen av upphandlingsprocessen hos kunden samt för att skapa riktlinjer för Inköp Gävleborg att 
beakta vid genomförande av upphandlingar. 
 
Policyn styr prioriteringen av resurser mot de avtalsområden som bedöms mest kritiska ur ett 
hållbarhetsperspektiv. Detta uttrycks i en prioriteringsplan som varje ledning för kommun, bolag och 
samordningsförbund ansvarar för att ta fram. 
 
Policyn ska gälla som komplement till gällande lagreglering av offentlig upphandling.  
 
Dokumentet bör av respektive kommun, bolag och andra offentliga aktörer kompletteras med 
specifika styrande dokument som till exempel inköpspolicy. 

Ambitionsnivå 
Policyn eftersträvar att 
 

 Den regionala utvecklingskraften ska tas tillvara genom att den med högst ambitionsnivå 
inom ett område bildar det goda exemplet för andra att följa 

 Upphandlingsarbetet ska möta den senaste kunskapen om hållbara affärer inom respektive 
perspektiv 

 Kompetens i referensarbetet via beställare, strateger (hållbarhet) och upphandlare är den 
avgörande framgångsfaktorn för att säkerställa rätt kravhöjd avseende hållbarhet i våra 
affärer 

 Den offentliga affären ska bidra till att de regionala och lokala hållbarhetsmålen uppfylls.  

 Minska den administrativa belastningen för såväl beställare som för anbudslämnare och 
leverantörer 

Riktlinjer för kravställning vid inköp/upphandling 
För alla hållbarhetsperspektiv gäller att hållbarhetskrav ska ställas där så är möjligt och rimligt. 
Där snabba hållbarhetsvinster kan uppnås och den ekonomiska konsekvensen är möjlig för köparen att 
ta ska dessa produkter krävas vid upphandling och vid tecknande avtal.  

Socialt hållbara krav 
 Målbeskrivningen ska följa den pedagogiska modell som upprättats av ansvarig myndighet. 

Modellen bygger på nivåerna ”baskrav”, ”avancerade krav” och ”spjutspetskrav” 

 Arbetsmarknadsfrämjande krav kan ställas där så är rimligt och möjligt 

 Vad gäller socialt hänsynstagande kan särskilda kontraktsvillkor, t ex 
antidiskrimineringsklausuler, användas 
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Miljömässigt hållbara krav 
 Målbeskrivningen ska följa den pedagogiska modell som upprättats av ansvarig myndighet. 

Modellen bygger på nivåerna ”baskrav”, ”avancerade krav” och ”spjutspetskrav” 

Ekonomiskt hållbara krav 
 Totalekonomi ska vara basen för att åstadkomma en bra affär. Livscykelkostnadsanalys 

(LCC) ska, där så är möjligt och rimligt, genomföras och utgöra utvärderingskriterium 

 Kvalitet i balans med kostnad, rätt kvalitet till rätt pris, ska säkerställa att offentliga medel 
nyttjas optimalt 

 Totalekonomisk nytta ska eftersträvas i alla affärsuppgörelser så att inte resursförbrukning 
förskjuts till andra delar av processen 

Krav som främjar tillväxt 
 För att främja tillväxt och sysselsättningsökning bör små och medelstora företags perspektiv 

tillgodoses där så är ekonomiskt och lagligt möjligt 

 Uppdelning av kontrakt för att främja tillväxt och underlätta för små och medelstora företag 
med lokal anknytning att lämna anbud ska ske där så är möjligt och rimligt   

Utveckling 

 Innovativa upphandlings- och affärsmodeller ska främjas inom områden där utvecklande 
hållbarhetsmål kan nås 

Arbetsmaterial till policyn 
 Processbeskrivning  

 Konsekvensanalys 
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