Upphandlingspolicy för Region Gotland
Antagen av fullmäktige 2009-09-14, § 115. Reviderad 2010-11-29, 2012-10-15 och
2015-09-07 § 223.

Mål
Upphandling och anskaffning är en strategisk uppgift med ett regiongemensamt intresse.
Uppgiften innebär ett övergripande ansvar för att tillgodose en helhetssyn på
materialflöde och resursanskaffning inom Region Gotland. Målet är att tillgodose
regionens behov av varor och tjänster med rätt funktion och kvalitet till lägsta möjliga
totalkostnad omfattande hela livslängden och med minsta möjliga miljöpåverkan.
Upphandling ska ske genom samverkan och koncernnyttan ska beaktas vid varje
upphandlingsärende.

Konkurrens
All upphandling ska göras med utnyttjande av konkurrensmöjligheter.
Förfrågningsunderlag ska i möjligaste mån utformas på ett sådant sätt att även små och
medelstora företag har möjlighet att konkurrera om regionens uppdrag. För att sprida
information om Region Gotlands upphandlingar, ska kompletterande annonsering ske när
det är lämpligt. Förhandsannonsering ska ske på regionens hemsida när det är möjligt.
För att underlätta för små och medelstora företag att lämna anbud ska centrala
upphandlingsfunktionen regelbundet hålla informationsträffar om upphandling riktade till
företag.

Miljö, etiska och sociala krav
Regionen ska verka för en god livsmiljö och en långsiktig hållbar utveckling genom att, när
det är lämpligt, välja varor och tjänster som är miljöanpassade både med avseende på
den yttre miljön och på arbetsmiljön samt tar hänsyn till etiska och sociala krav. Region
Gotlands övergripande miljöpolicy ska beaktas. Särskilda mål och strategier rörande
miljökrav vid upphandlingar och inköp ska följas.
Krav på social och etisk hänsyn ska beaktas i upphandlingsarbetet.

Ramupphandling
Regionstyrelsen har övergripande ansvar för att tillgodose en helhetssyn på materialflöde
och resursanskaffning och har ansvar för regionens övergripande ramavtal. Ramavtal ska
alltid tecknas för varor och tjänster som nyttjas regelbundet av verksamheter inom
regionen. Region Gotlands medarbetare och nämnder är skyldiga att känna till och
använda de ramavtal som finns.
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Samordnad upphandling
Samordnad upphandling används då två eller flera nämnder samordnar upphandling, men
det inte avser en ramupphandling. Regionstyrelsen ansvarar för upphandlingen. Avtal
tecknas för Region Gotland. Det ligger på berörda nämnder att komma överens om vilken
nämnd som ska vårda ingånget avtal.

Direktupphandling
Direktupphandling får endast användas då ramavtal saknas. Direktupphandling ska ske
enligt de regler som gäller och varje nämnd ska ha ett tydligt regelverk som beskriver hur
och av vem direktupphandling ska utföras inom nämndens ansvar.

Regionstyrelsens ansvar
Regionstyrelsen ansvarar för och beslutar om upphandling som berör hela regionens
behov, upphandling av ramavtal och samordnade upphandlingar. Beslutsrätten kan
delegeras till tjänsteman på ledningskontoret med rätt att vidaredelegera.

Nämnds ansvar
Nämnd ansvarar för och beslutar om upphandling som berör endast nämndens egen
verksamhet eller behov inom nämndens förvaltningsområde. Beslutsrätten kan delegeras
till förvaltningschef med rätt att vidaredelegera. Avtal tecknas för Region Gotland.
Centrala upphandlingsfunktionen kan på uppdrag stödja upphandlingsarbetet.

Upphandlingskompetens
Regionstyrelsen svarar för att det inom Region Gotland finns en central
upphandlingsfunktion med upphandlingskompetens. Upphandlingsfunktionen ska
samordna och effektivisera regionens samlade inköp för att sänka den totala kostnaden.
Centrala upphandlingsfunktionen har rätt att väcka ärende om upphandling hos
regionstyrelsen eller nämnd.

Information till regionstyrelsen
Regionstyrelsen ska informeras om upphandlingar av särskild betydelse eller när
upphandlingsprinciper av större vikt frångås i jämförelse med tidigare upphandlingar.

Riktlinjer
Regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen att meddela riktlinjer utifrån denna policy.
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