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Inköpspolicy
INTRODUKTION
Inköpspolicyn ska utgöra ett verktyg och inspiration för att göra ansvarsfulla inköp. Den omfattar
alla som gör inköp i KFUM Sveriges regi.

KFUM SVERIGES ÄNDAMÅL OCH VÄRDEGRUND
Alla policys tar avstamp i vår värdegrund. I KFUM Sveriges ändamålsparagraf står bl a att läsa att
vi med vår verksamhet vill:
 Skapa meningsfulla mötesplatser där unga människor utvecklas
 Stimulera till personligt ansvarstagande i samhället
 Verka för samarbete och gemenskap i ett mångkulturellt samhälle, som är baserat på
övertygelsen om människors lika värde.
 Verka för solidaritet och rättvisa
 Ta aktivt ansvar för kommande generationers livsvillkor.

VÄGLEDANDE PRINCIPER
Ovanstående värdegrundsuttryck ska även ligga till grund för de val vi gör i samband med inköp
inom ramen för KFUM Sveriges verksamhet. Därför ska följande principer vara vägledande när
vi gör inköp:






Vi använder oss inte av varor eller tjänster som producerats genom barnarbete.
Alla som gör inköp i KFUM Sveriges regi ska ta ansvar för att de varor vi konsumerar är
socialt, etiskt och miljömässigt hållbara.
Närproducerat, återvunnet, ekologiskt och/eller rättvisemärkt ska alltid väljas framför
andra alternativ.
På KFUM Sveriges arrangemang serveras alltid vegetarisk mat som standardalternativ.
Vi strävar efter att minimera konsumtionen. En dyr vara med lång livslängd ska som
princip väljas framför en billig med kort livstid. På detta sätt kan vi konsumera mindre.

Som enskild konsument kan det vara svårt att ha översyn över hela produktionskedjan. Därför
ingår i vårt ansvar att löpande ta del av andra organisationers kunskap inom området konsumtion,
och säkerställa att vi är uppdaterade på de märkningar som finns.
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Ibland står begränsade resurser i konflikt med att göra medvetna och värdegrundade val. Med att
bedriva verksamhet som bekostas med statliga medel kommer också ett ansvar att arbeta
kostnadseffektivt. Men vår strävan är att vi inte ska välja det billiga valet framför det hållbara, i de
fall när dessa två värden står i konflikt. Med framförhållning i våra inköp kan vi göra bättre
research och på så sätt finna bättre lösningar jämfört med om vi agerar utifrån tidsbrist. Vi ska
alltid sträva efter att bli mer ansvarsfulla konsumenter. I de fall där det inte finns något hållbart
alternativ utövar vi konsumentmakt genom att påpeka det för leverantörer och visa på att
efterfrågan av hållbara produkter finns.

ANDRA RELEVANTA STYRDOKUMENT
Vem som har ansvar för de olika budgetposterna och beslut kopplade till utgifter regleras i
KFUM Sveriges attest- och delegationsordning.
I KFUM Sveriges miljöpolicy står att läsa ” KFUM Sverige i all sin verksamhet sträva
efter att kontinuerligt minska sin miljö- och klimatpåverkan.” Detta omfattar även inköp.
KFUM Sveriges anti-korruptionspolicy stadgar att ”KFUM Sverige accepterar ej någon form av
korruption inom organisationen eller i projekt som stöds av KFUM Sverige”, vilket även reglerar
korruption i samband med inköp.
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