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Upphandlings- och inköpsprocesserna ska bidra till goda affärer och att skattemedel används 
effektivt för att skapa nytta för kommunens invånare och näringslivets utveckling. Det bidrar 
till att på ett effektivt sätt uppfylla organisationens övergripande mål utifrån beslutade 
strategier. 

Tranås kommun upphandlar varor, tjänster och entreprenader för stora belopp varje år. 
Upphandlingar och inköp som kommunen genomför påverkar både invånare, besökare och 
medarbetare. Kommunens upphandlingar har även stor inverkan på leverantörsmarknaden 
och bidrar till ökad konkurrens. 

Hållbar upphandling 
Kommunens upphandlingar och inköp ska främja en hållbar social, ekologisk och ekonomisk 
utveckling och hållbarhet ska kravställas efter möjlighet och förmåga. 

Upphandling som strategiskt verktyg för den ekonomiska hushållningen  
Målet är att skapa förutsättningar för att kunna göra goda, långsiktiga och hållbara affärer. 
Upphandling och inköp ska användas som ett strategiskt verktyg för att uppfylla kommunens 
mål och uppdrag, samtidigt som det bidrar till kvalitet och effektivitet i verksamheten. 

Alla inköp som kommunen gör ska ske med beaktande av gällande lagar. Den nationella 
upphandlingsstrategin och dess sju inriktningsmål ska beaktas i kommunens upphandlings- 
och inköpsarbete. 

Effektiva offentliga inköp 
En hög kompetens och inköpsmognad i hela organisationen är en förutsättning för effektiva 
inköp. Berörda personer ska inneha god kunskap om kommunens styrdokument kopplade till 
upphandling och inköp. 

Leverantörsrelationer 
Affärsmässighet och konkurrens ska ligga till grund för kommunens affärsrelationer. I dialog 
med potentiella och nuvarande leverantörer ska kommunen agera likabehandlande och följa 
de fem grundprinciperna i lag (2016:1145) om offentlig upphandling. Alla kommunens inköp 
ska ske enhetligt och kännetecknas av objektivitet, öppenhet och transparens för att 
förebygga korruption och jäv. Alla leverantörer ska behandlas lika på ett likvärdigt och icke-
diskriminerande sätt. 
Leverantörerna ska kunna förvänta sig att kommunens affärsrelationer sköts med god 
affärssed och att vi förväntar oss seriösa och ansvarstagande leverantörer. 
Kommunen ska möjliggöra likväl för små företag som för stora genom att bland annat ställa 
krav som är proportionerliga, funktionella och inte är onödigt begränsande. 


