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Uppdatering av Riktlinje Inköp
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Förslag till beslut
Regionstyrelsen fastställer Riktlinje Inköp, enligt bilagt förslag.

Sammanfattning
Regionstyrelsen antog vid sitt sammanträde den 13 november 2019 § 230 en
riktlinje för Region Norrbottens inköp. Inköp är ett strategiskt viktigt område
för regionen och utgör hälften av regionens kostnader. Riktlinjen anger på
vilket sätt regionen ska genomföra sina inköp samt vem som ansvarar för
olika delar av inköpsprocessen. Riktlinjen ska årligen ses över och vid behov
uppdateras. Senaste uppdatering skedde i maj 2021. Riktlinjen är nu i behov
av en rad uppdateringar så som förändring av ansvar och organisation till
följd av omorganisation, nya och uppdaterade styrdokument samt förändringar i beloppsgräns för direktupphandling.

Beslutsunderlag
Samtliga behov av uppdatering framgår som kommentarer i bilaga Riktlinje
Inköp.

Ärendet
Bakgrund
Regionfullmäktige antog 2022 en hållbarhetsstrategi som anger regionens intention med miljö- och hållbarhetsarbete. Strategin realiseras genom årliga
handlingsplaner. Region Norrbotten är en betydande aktör för utvecklingen
av ett hållbart Norrbotten. Strategin med tillhörande handlingsplan fastslår
att avdelnings- och divisionsledningarna ska ta ett tydligt ansvar för sina områden för en hållbar hälso- och sjukvård samt hållbar regional utveckling. En
av de största påverkansmöjligheter regionen har för att realisera sin målsättning är att ställa krav på leverantörsmarknaden genom krav i upphandlingarna. Regionens inköp omfattar årligen cirka 3,7 mdkr och utgör således en
stor påverkansmöjlighet. Avtalsägarna (divisions- och avdelningschefer) är
de som ansvarar för budget och kravställan på upphandlingsföremålet, vilket
i dagsläget framgår av riktlinjen. Avtalsägarna har också ansvar för att fastställa målsättning för miljö- och hållbarhetskraven på de varor, tjänster och
byggentreprenader som ska upphandlas. Målsättningen realiseras sedan genom upphandlingsprocessen. Detta framgår inte i den nuvarande riktlinjen
och därför finns behov av att komplettera den.
Övriga behov av uppdateringar utgör ingen förändring av riktlinjens innehåll
och behöver därför ingen närmare beskrivning.
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Konsekvenser
I den handlingsplan som konkretiserar hållbarhetsstrategins målsättning
framgår redan att verksamhetsplanering ska genomföras med ett tydligt hållbarhetsperspektiv. Tid ska ägnas åt att granska och rannsaka beteenden och
målsätta ambitioner. Dessa målsatta ambitioner behöver kommuniceras till
upphandlingsenheten då en upphandling ska genomföras. Divisionernas hållbarhetsarbete måste således synkroniseras med deras ägarskap av avtal så att
målsättningen ligger i fas med det skede en ny upphandling ska genomföras.
Eftersom ett avtal i regel löper under minst 4 års tid så är det viktigt att i god
tid innan upphandlingstillfället tänka över de krav som divisionen har för att
nå önskad målsättning och effekt av det avtal som sedan tecknas. Konsekvensen blir således ett förtydligande i riktlinjen av avtalsägarnas ansvar att
vid deras kravställning på upphandlingsföremålet också kommunicera upphandlingens hållbarhetsmålsättning så att även tillämpbara hållbarhetskrav
kan ställas i upphandlingen.
I övrigt utgör resterande uppdateringar inga konsekvenser för någon verksamhet.
Jämställdhetsperspektiv och barnrättsperspektiv
Alla upphandlingar inom Region Norrbotten, där det är tillämpbart, omfattas
av uppförandekoden vilket kravställer leverantörer avseende socialt och miljömässigt ansvar. Uppförandekoden för leverantörer är gemensam i samtliga
regioner. Koden utgår från FN-initiativet Global Compact och dess principer
för företagens sociala och miljömässiga ansvar. Koden omfattar områdena
mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljö och anti-korruption. Region Norrbotten ska verka för att de varor, tjänster och byggentreprenader
som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.
Regionen förväntar att leverantören respekterar uppförandekoden och gör
sitt yttersta för att uppnå kraven inom den egna organisationen och i leverantörskedjan. Varor och tjänster som levereras till regionen ska vara framställda under förhållanden som är förenliga med:








FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948)
ILO:s åtta kärnkonventioner nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182
FN:s barnkonvention, artikel 32
det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet
den arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön, och det socialförsäkringsskydd som gäller i tillverkningslandet.
den miljöskyddslagstiftning som gäller i tillverkningslandet
FN:s konvention mot korruption.

Protokollsutdrag skickas till:
Avdelningschefer regionstab
Divisionschefer
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