
Höglandets Affärsstrategiska Råd 
är ett samarbete mellan Höglandskommunerna, Aneby, Eksjö, Nässjö, 

Sävsjö och Vetlanda, inom området inköp och upphandling.  
Tillsammans vill vi vara 

- en attraktiv kund. 

Vi vill göra goda affärer

Höglandets Affärsstrategiska Råd  
- en attraktiv kund.



Vi vill...
...göra bra affärer
Vi använder möjligheten att både vara en stor och en liten kund genom att 
ibland upphandla tillsammans och ibland enskilt.

...vara en pålitlig kund
Vi arbetar för att vara köptrogna de avtal vi sluter.

...vara på ständig spaning
Vi bevakar marknaden och är måna om att ha en bra dialog med leverantörer. 

...utveckla offentliga affärer
Vi utvecklar metoder som gör offentliga affärer mer attraktiva.

...bidra till goda kunskaper kring offentlig upphandling
Vi genomför utbildningsinsatser inom kommunerna och för leverantörer. 

Våra annonserade upphandlingar hittar du på respektive kommuns webbsida.

Ta gärna kontakt med oss!

Höglandskommunerna upphandlar för mer än en miljard
Varje år gör vi Höglandskommuner tillsammans inköp för cirka 1,6 miljarder. 
Det handlar om varor, tjänster och bygg- entreprenader av alla de slag. 

Denna marknad är en stor möjlighet för intresserade leverantörer och företag. 
Vi vill vara en attraktiv kund att göra affärer med i regionen. 

Alla upphandlingar genomförs i enlighet med lagen om offentlig upphandling 
(LOU) som är till för att alla leverantörer ska ha en chans att konkurrera på lika 
villkor på marknaden.

Inköpssamarbete
För att göra det lättare för företag att göra affärer med oss  samarbetar vi inom 
inköp- och upphandlingsområdet genom ett affärsstrategiskt råd. På så sätt 
kan upphandlingsarbetet göras smidigare både för oss och för leverantörerna. 

Vi skapar förutsättningar för att höja kompetensen inom området och kan 
därmed bidra till att genomföra ”goda affärer”.

Under våren 2008 fattade kommunstyrelserna i Höglands-kommunerna beslut 
om att inrätta ett affärsstrategiskt råd för upphandlingssamverkan. Sommaren 
2008 undertecknades ett samarbetsavtal.

Syftet är att det fördjupade samarbete i upphandlingsfrågor ska leda till att 
kommunerna gemensamt, och var för sig, uppnår kvalitetsmässiga och eko-
nomiskt fördelaktiga upphandlingar. Vi har ett affärsmässigt, objektivt och 
konkurrensneutralt arbetssätt.

Johanna Evegren
0380-463 00 
johanna.evegren@aneby.se

www.aneby.se

Jörgen Frej
Telefon. 0382-154 11
jorgen.frej@savsjo.se

www.savsjo.se

Camilla Petersson
0380-51 80 10
camilla.petersson@nassjo.se  

www.nassjo.se

Leif Henriksson
Telefon. 0383-971 29
leif.henriksson@vetlanda.se

www.vetlanda.se 

Sven-Erik Johansson
0381-360 91 
svenerik.johansson@eksjo.se 

www.eksjo.se

Höglandets Affärsstrategiska Råd


