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1 Förutsättningar
Ånge kommun bedriver en omfattande verksamhet. För att säkerställa en bra
verksamhet med hög servicenivå krävs ett ständigt inflöde av varor och
tjänster. Därför är det betydelsefullt att varor och tjänster köps in på ett
korrekt sätt, med rätt kvalité till rätt kostnad och med minsta möjliga
miljöpåverkan inom ramen för gällande lagstiftning. Denna policy gäller för
kommunens styrelse, nämnder, förvaltningar och helägda bolag. Alla
anställda och förtroendevalda inom kommunens styrelse, nämnder,
förvaltningar och bolag omfattas av policyn. Policyn gäller alla inköp och all
upphandling, det vill säga även vid direktupphandling. Upphandling
definieras som köp, leasing, hyra eller hyrköp av varor, tjänster eller
entreprenader. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för
upphandlingsfrågor inom kommunkoncernen och beslutar utifrån policyn om
riktlinjer.

2 Policy
Upphandlingar och inköp ska genomföras i syfte att anskaffa
nödvändiga varor och tjänster med rätt kvalitet och till lägsta möjliga totala
kostnad. Att förhålla sig till har kommunen EU-direktiv, svensk lagstiftning,
samt interna beslut, policys samt riktlinjer.
Upphandling och inköp i Ånge kommun genomförs med en helhetssyn där
kommunens gemensamma bästa ska beaktas. Upphandling och inköp ska
användas som ett verktyg för att uppnå kommunala mål och beslut.
Upphandlingar och inköp ska präglas av effektivitet, affärsmässighet och
fokus på hållbarhet – lokalt, ekologiskt, socialt och ekonomiskt.
Ånge kommun ska uppfattas som en attraktiv och kompetent affärspartner.
Upphandlingar och inköp ska i största möjliga mån utformas på ett sådant
sätt att även små- och medelstora samt sociala företag kan svara på anbudet.
Företag och organisationer ska inte endast betraktas som leverantörer av
varor och tjänster, utan som samarbetspartners och medskapare av välfärd.
Ånge kommun ska bidra till en hållbar utveckling vad gäller miljö, hälsa och
sociala villkor, vilket ska beaktas vid upphandling.
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