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Upphandlingspolicy  
-En kommun 

• Hallstahammars kommuns inköpsprocess ska, genom att utbilda sina inköpare, införa 

och därefter inneha ett strategiskt förhållningssätt som ska stärka och stödja 

välfärdsuppdraget samt medverka till att Hallstahammars kommun växer och utvecklas 

till ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart samhälle till nytta för kommunens 

invånare i enlighet med Agenda 2030.  

 

• Vår gemensamma policy - ”En kommun”, ska vara ett principiellt och normerande 

förhållningssätt i inköpsprocessen i alla kommunens verksamheter. ”En kommun” är ett 

organisatoriskt värde som ska skapa trygghet i affärsrelationerna och säkerställa bästa 

kvalitét och pris samt ger mervärden för kommunen som helhet och för de vi är till för. 

• Ett ekologiskt, socialt och etiskt perspektiv ska alltid beaktas vid inköp- och 

upphandling. Inköpsverksamheten ska bidra till att minska sociala skillnader samt 

stimulera utvecklingen av socialt- och etiskt medvetna marknader likväl för människor 

som för djur och natur.  

  

• Hallstahammars kommuns inköp ska grundas på affärsmässighet, en aktiv och sund 

konkurrens samt söka innovativa lösningar på nuvarande och förväntade utmaningar.  

 

• Hallstahammars kommuns miljöpolicy och upphandlingsmyndighetens kriterier för 

miljökrav och sociala krav i upphandling ska alltid användas. Inköpsverksamheten ska 

främja konkurrens och struktureras på ett sätt som underlättar för små och medelstora 

leverantörer att delta i upphandlingar såväl lokalt som regionalt. Genom att tillvarata 

mångfald skapas valfrihet till fördel för invånare och bidrar även till en positiv utveckling 

av näringslivet. Inköpsprocessen ska därför utformas så att innovationslösningar, 

företags- och näringslivsutveckling stimuleras.  

Hallstahammars kommun bidrar på så sätt till en långsiktigt sund utveckling av marknad 

och näringsliv.  

 

 


