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Politiskt beslutad 
Policyn är beslutad av regionstyrelsen 2017-10-11,§169, och av regionfullmäktige 2017-10-
25,§65.  
 

Inledning 
Region Hallands uppdrag är att verka för en positiv samhällsutveckling och inom ramen för detta 
arbeta för en hållbar tillväxt. Det tillväxtskapande arbetet innebär bland annat att regionen ska ta 
ansvar för en konkurrenskraftig Infrastrukturplanering, kollektivtrafik, hälso-och sjukvård, 
folkhögskole- och naturbruksutbildningar samt erbjuda en aktiv kulturverksamhet i Halland.  
 

Definition 
Med inköp avses här hela inköpsprocessen från analys inför upphandling, upphandling och 
beställning till uppföljning av dessa delar.  
 
Policy och riktlinjer 
Inköpspolicyn fastställs av regionfullmäktige och gäller för Region Halland med helägda bolag. 
 
Riktlinjer för vägledning och komplement till inköpspolicyn fastställs av regionstyrelsen. 

 
Ansvarsfördelning vid inköp för Region Halland med bolag  
 
Regionfullmäktige 
Regionfullmäktige fastställer inköpspolicyn för Region Halland med helägda bolag. 
 
Regionstyrelsen  
I regionstyrelsens ledningsfunktion ligger att styra, leda och koordinera bland annat 
inköpspolitiken. Regionstyrelsen ansvarar för tillämpning av policyn genom att fastställa 
riktlinjer för nämnderna och bolagsstyrelser, fastslår styrmodell för inköp och upphandling 
och genomför regionövergripande uppföljning och utvärdering av policyn. Vid målkonflikter 
ger Regionstyrelsen vägledning. 
 
Driftnämnden för Regionservice  
Driftnämnden för Regionservice ansvarar på regionstyrelsens uppdrag att genomföra 
beslutade behov av upphandling. Driftnämnden ansvarar vidare för att hela inköpsprocessen 
sker på ett affärsmässigt och juridiskt korrekt sätt. Nämnden ska bistå övriga nämnder i 
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deras behov av tjänster inom inköp och upphandling. Driftnämnden har också möjlighet att 
besluta vid regionövergripande upphandlingar.  
 
I de av regionstyrelsen antagna riktlinjerna beskrivs roller och ansvar för olika typer av 
upphandlingsbeslut. 
 
Nämnder  
Nämnder ansvarar för att regler och policys följs och att all upphandlingsverksamhet sker 
genom den centrala upphandlingsfunktionen. Nämnden ansvarar för att beskriva det 
förväntade resultatet av upphandlingen och beslutar om upphandling där avtalet endast 
utnyttjas inom det egna ansvarsområdet.  
 

 
Inriktning 
Inköpsverksamheten är av strategisk betydelse och bidrar till Region Hallands vision Halland 
– Bästa livsplatsen. Den har sin utgångspunkt i och stödjer Tillväxtstrategin och Hälso- och 
sjukvårdsstrategins genomförande. Inriktningen är att skapa värde för Hallands invånare, 
främja hållbar utveckling och bidra till att Region Hallands gemensamma resurser används 
på bästa sätt.   
 
Inköpsområdet styrs av strategier som ligger på både samhällspolitisk och organisatorisk nivå. 
Grundläggande för Region Hallands inköpsverksamhet är de tre hållbarhetsprinciperna, det vill 
säga att sociala, ekologiska och ekonomiska hänsyn tas vid köp av varor, tjänster och 
entreprenader.  
 
Inköpsverksamheten ska därför bedrivas enligt följande strategier: 

 
Samhällspolitiska strategier för inköpsverksamheten 
 
Hållbarhet 
Ekologiskt, socialt och etiskt perspektiv ska alltid beaktas vid inköp- och upphandling. 
Inköpsverksamheten ska bidra till att minska sociala skillnader, främja integration samt stimulera 
utvecklingen av socialt medvetna marknader för en ansvarsfull samhällsstyrning. 
Upphandlingsmyndighetens kriterier för miljökrav och sociala krav i upphandling bör användas. 
 
Inköpsverksamheten ska främja konkurrens och struktureras på ett sätt som underlättar för små 
och medelstora leverantörer att delta i upphandlingar. 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. Region Halland bidrar på så sätt till en långsiktigt sund 
utveckling av marknad och näringsliv. 
 
 

Organisatoriska strategier för inköpsverksamheten 
 
En organisation med helhetssyn - Kvalitet och Kostnadseffektivitet  
Region Halland ska ha en sammanhållen, ändamålsenlig och väl fungerande inköps- och 
upphandlingsverksamhet. All inköpsverksamhet ska baseras på en helhetssyn för Region 
Halland som koncern. Region Halland ska med fokus på kvalitet, effektivitet och kostnad bidra till 
en ekonomi i balans och skapa möjligheter till hållbar utveckling.  
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Utgångspunkten är patientens och invånarens valfrihet, men inom det ska sortimentsbegränsning 
vara en vägledande princip. 
 
Region Halland ska eftersträva samverkan inom upphandling med andra offentliga myndigheter 
och organisationer. 
 
Affärsmässighet 
Inköpsverksamheten ska bedrivas affärsmässigt vilket innebär, att utifrån regionens mål använda 
de egna och marknadens resurser på bästa sätt.  
 
Inom Region Halland ska inköp och upphandling samordnas.  
 
Region Halland ska i alla sammanhang ha ett affärsetiskt förhållningssätt. Regionens 
företroendevalda och anställda ska handla på ett sådant sätt att de inte kan misstänkas för att 
påverkas av ovidkommande hänsyn eller intressen. 
 
Tydlig uppföljning  
Region Halland ska bedriva inköpsverksamheten så att en tydlig uppföljning kan ske. Detta sker 
exempelvis genom att det redan vid kravställandet tas hänsyn till hur uppföljningen ska 
genomföras och bedrivas och hur allmänhetens insyn kan tillgodoses.  
 
Verksamheterna ska följa upp och utvärdera gjorda inköp och upphandling utifrån förväntat 
resultat. Med hjälp av analysverktyg och stödsystem ska övergripande avtalsuppföljning för 
kostnadskontroll och avtalstrohet genomföras. En sådan inköpsanalys ska ligga till grund för 
framtagning av framtida inköpsstrategier.   
 
Lean och Kategoristyrning 
Region Halland ska tillämpa Lean som verksamhetsstrategi och kategoristyrning som metod. 
Lean innebär att kontinuerligt arbeta med förbättringar för att nå största möjliga 
flödeseffektivitet. Kategoristyrning är en struktur som utgår från övergripande inköpsbehov 
och som bidrar till att alla viktiga aktörer är involverade för största möjliga nytta och 
måluppfyllelse. 
 
 
 
 

Uppdaterat från föregående version 
 
Uppdaterad med nytt innehåll enligt beslut i regionstyrelsen och regionfullmäktige.   

 
 


