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Sammanfattning





Inköpspolicyn riktar sig till Västra Götalandsregionens samtliga nämnder,
styrelser och i tillämpliga delar Västra Götalandsregionens majoritetsägda
bolag. Policyn omfattar alla inköp som görs för Västra
Götalandsregionens räkning enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).
Det övergripande inköpsmålet är ett effektivt och hållbart nyttjande av
resurser vid varje inköp.
Till denna inköpspolicy finns riktlinjer som förtydligar och ger vägledning
kring hur anställda och förtroendevalda inom Västra Götalandsregionen
ska agera i inköpsfrågor.
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Följande gäller för alla inköp
Inköpspolicyn ska säkerställa att alla som handhar någon form av inköp för Västra
Götalandsregionen har samma grundsyn.
Det övergripande inköpsmålet är ett effektivt och hållbart nyttjande av resurser vid varje
inköp. Det uppnås genom att alla inköp:






sker enligt gällande lagstiftning och Västra Götalandsregionens riktlinjer.
främjar ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
har som utgångspunkt att de är regiongemensamma, eftersom de kan ha en
påverkan även utanför egen förvaltning. Helhetssyn och Västra
Götalandsregionens gemensamma bästa har företräde framför enskild
verksamhets intresse.
stödjer genomförandet av andra måldokument och policyer som regionfullmäktige
beslutar om

Ansvar för upphandling
Regionstyrelsen ansvarar för att styra och följa upp inköpsprocessen inom Västra
Götalandsregionen. Beslutanderätten för upphandling regleras i reglementen eller
ägardirektiv till samtliga nämnder, styrelser och bolagsstyrelser. Regionstyrelsen ansvarar
för all upphandling av varor och tjänster som inte ryms inom Fastighetsnämndens, hälso‐
och sjukvårdsnämndernas, hälso‐ och sjukvårdsstyrelsens eller Västtrafiks styrelses
ansvar.
Fastighetsnämnden ansvarar för upphandling och har avtalsansvaret för fastighets‐
förvaltning och byggande. Västtrafiks styrelse ansvarar för upphandling och avtalsansvar
för trafik och trafikrelaterade tjänster. Hälso‐ och sjukvårdsnämnderna och hälso‐ och
sjukvårdsstyrelsen ansvarar för vårdavtal med externa vårdgivare inom sitt uppdrag och
sin budget samt för avtal om insatser som främjar hälsa.

Ansvar för avrop
Alla nämnder och styrelser ska avropa från upphandlade avtal. Beslutanderätten för
avrop regleras i styrelsers och nämnders delegeringsordning.

Begrepp
Inköp ‐ används i detta dokument som ett samlingsbegrepp för alla upphandlingar och
avrop.

Upphandling ‐ med offentlig upphandling menas de åtgärder som Västra
Götalandsregionen genomför för att ingå ett avtal avseende varor och tjänster eller
byggentreprenader med en extern leverantör. Med upphandling avses här även
direktupphandling.
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Avrop – ett avrop av en vara eller en tjänst från ett upphandlat avtal.

