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Bakgrund
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet (nedan Myndigheten) är sedan den
1 januari 2012 Sörmlands läns regionala kollektivtrafikmyndighet enligt lag (2010:1065) om
kollektivtrafik och har det samlade ansvaret för kollektivtrafiken i länet.
Myndigheten är organiserad i form av ett kommunalförbund och har Landstinget Sörmland och
länets nio kommuner (Eskilstuna, Nyköping, Oxelösund, Katrineholm, Vingåker, Flen, Trosa,
Gnesta och Strängnäs) som medlemmar.
Landstinget Sörmland och Landstinget Västmanland (nedan Landstingen) beslutade 2011 att
samordna inköpsverksamheten och inrätta en gemensam enhet för inköp (nedan Inköp).
Myndigheten har sedan den bildades anslutit sig till Inköps samlade inköpsverksamhet på så sätt
att Inköp utgör Myndighetens inköpscentral. Myndigheten är dock upphandlande myndighet
och ingår samtliga avtal i eget namn. Inköp är således endast ombud för Myndigheten i
inköpsprocessen, medan Myndigheten är ansvarig och även part i en eventuell domstolsprocess.

Syfte
Denna policy med tillhörande riktlinjer ger vägledning för hur inköp ska genomföras för att
uppfylla dels Myndighetens verksamhets- och kvalitetsmål samt finansiella mål, dels säkerställa
att gällande lagstiftning efterlevs.

Omfattning
Denna policy med tillhörande riktlinjer gäller vid alla inköp som genomförs av Myndigheten
samt dess helägda bolag.
Verksamhets- och kvalitetsmål samt finansiella mål
Vid inköp ska Myndighetens övergripande verksamhets- och kvalitetsmål samt finansiella mål
beaktas. Detta åstadkommer Myndigheten genom att fokusera på ett antal inköpsrelaterade
åtaganden.

Inriktning
Inköpen ska genomföras i enlighet med Myndighetens inköpsprocess ”Hantera inköp” och därtill
hörande underprocesser, vilka finns dokumenterad i den så kallade ”Kartan” som utgör
Myndighetens samlade processkartläggning av lednings-, kärn- och stödprocesser. I
inköpsprocessen ingår analys och planering, strategiskt inköp, operativt inköp samt
leverantörsutveckling.
Myndigheten ska använda sig av Landstingens samordnade inköp genom Inköp i syfte att
tillvarata synergier.
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Riktlinjer
Denna policy kompletteras med riktlinjer som fastställs av Myndighetschefen.

Uppföljning och styrning
Myndighetens inköpsrelaterade åtaganden ska regelbundet följas upp och rapporteras till dels
förbundsdirektion, dels Myndighetens ledningsgrupp.

Ansvar
Myndigheten ansvarar för förvaltning och utveckling av inköpsprocessen, policy och riktlinjer
samt uppföljning och rapportering av Myndighetens inköp och framtida behov. I detta arbete
ska Myndigheten kartlägga och hämta inspiration från Landstingens motsvarande arbete.
Det sätt på, och i vilken omfattning, myndigheten respektive Inköp ska ansvara för de olika
ansvarsområdena i inköpsprocessen såsom projektledning, administration, kravställning,
affärsmässighet och juridik överenskoms inför varje upphandling och sker utifrån
upphandlingsföremålet.
Myndigheten respektive Inköp ansvarar för att, utifrån överenskommen ansvarsfördelning,
avsätta tid och resurser för att delta i arbetet.
Myndigheten ansvarar för att göra upphandlade avtal tillgängliga inom organisationen via en
avtalsdatabas. Myndigheten ansvarar vidare för att upprätthålla en hög avtalstrohet gentemot
upphandlade avtal. Vad gäller uppföljningen av Myndighetens kärnverksamhet i form av allmän
och särskild kollektivtrafik finns särskilt avsatta resurser i form av trafik- och kvalitetsutvecklare
respektive kvalitetsuppföljare.
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