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Upphandlingspolicy 

Inledning 

Region Jämtland Härjedalen ska vara en region att längta till och växa i. Regionens 

verksamheter ska präglas av effektivitet och långsiktig hållbarhet. Upphandling ska 

genomföras i enlighet med gällande lagstiftning och regelverk och ge god hushållning med 

organisationens resurser.  

Värdering 
Alla inköp är upphandling och upphandling ska utgå från Region Jämtland Härjedalens 

behov av varor och tjänster. Policyn omfattar alla som verkar inom Region Jämtland 

Härjedalen och utgår från ett regiongemensamt perspektiv. Helhetssyn har företräde 

framför enskild verksamhets intresse. 

 

 Upphandling ska ske med fokus på affären och vara ett verktyg i arbetet med att 

uppnå en socialt och miljömässigt hållbar utveckling till nytta för medborgarna.  

 

 Upphandling ska genomföras i enlighet med gällande lagstiftning och regelverk och 

med iakttagande av organisationens politiska beslut, inriktningsdokument och 

policys. 

 

 Upphandling ska präglas av professionalism och ske på ett öppet sätt. Alla 

anbudsgivare ska behandlas på ett likvärdigt och ett icke-diskriminerande sätt. Små 

och medelstora företag ska ges möjlighet att konkurrera om Region Jämtland 

Härjedalens uppdrag när så är möjligt. Region Jämtland Härjedalen ska vara öppen 

för att delta i och driva innovativa upphandlingar. 

 

 Upphandling ska, där så är möjligt, ske med krav och villkor i tillämpliga delar med 

hänsyn till bl.a. ekonomi, funktion, kvalitet, miljö, patient- och personalsäkerhet, 

jämställdhet, tillgänglighet, icke-diskriminering, arbetsrättsliga villkor samt sociala 

hänsyn. Exempel på sociala hänsyn är arbetsrättsliga villkor och 

antidiskrimineringsklausuler. Krav och villkor ska även ske med särskilt fokus på 

hållbar utveckling i främjande av närproducerade, ekologiska och rättvist 

producerade produkter. Djurskyddskrav ska ställas i all upphandling gällande 

animaliska produkter till regionen. 

 

 I organisationens verksamhet som, efter upphandling enligt Lagen om offentlig 

upphandling (2016:1145) eller efter godkännande enligt Lagen om valfrihetssystem 

(2008:92), bedrivs i enskild regi ska meddelarfrihet för anställda och förbud mot 

efterforskning gälla enligt Lagen om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter 

(2017:151). 

 


