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Riktlinjer för inköp (inköpspolicy) 

Bakgrund & syfte 
Förbundet önskar ta till vara möjligheterna till kostnadsfördelar och bibehållet gott anseende genom 

att all upphandling och inköp sker med en enhetlig grundsyn. För att säkertälla denna goda 

inköpsverksamhet,  har förbundet antagit policyn,  som tar hänsyn till förbundets och dess 

medlemmars krav på kostnadsmedveten-, jämlik- och hållbarhet. 

Genom denna policy kommuniceras förbundets mål och riktlinjer för inköp av varor, tjänster och 

sponsring. Utifrån förbundets grundläggande värderingar ska förbundets inköp präglas av gott 

affärsmannaskap och värna om förbundets varumärke. 

Omfattning 
Riktlinjerna för inköp och upphandling omfattar köp, leasing, hyra eller hyrköp av varor, tjänster och 

sponsring för förbundets hela organisation inklusive sektioner och kommittéer.  

Upphandling och inköp 
Upphandlingsavtal samt avtal om inköp och sponsring tecknas av ansvarig firmatecknare (styrelsen, 

och/eller två ledamöter i förening). Styrelsen har möjlighet att delegera upphandling och inköp till 

kansliet. Sådan delegering sker årsvis vid konstituerande styrelsemöte. Inköpsbeslut ska vara 

objektiva, sakliga och enkla att förstå. 

Om det uppskattade värdet på den planerade upphandlingen av vara eller tjänst är:  

• Mindre än ett prisbasbelopp kan inköpet genomföras hos lämplig leverantör. 

• Mellan ett prisbasbelopp och 99 999 kronor är kravet att fler än en (1) leverantör får en 

förfrågan. 

• Från 100 000 kronor är kravet att minst tre leverantörer får en förfrågan 

 

Genom samordnade inköp ska Förbundet ska sträva mot lägsta möjliga kostnad. 

Hållbarhet 
Alla inköp ska möta relevanta krav på miljö och etik. Produkter och tjänster som levereras till 

förbundet ska vara framställda under förhållanden som är förenliga med FN:s barnkonvention och de 

kärnkonventioner som har utfärdats av ILO. Leverantörerna ska respektera de mänskliga 

rättigheterna enligt FN:s definition.  
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Uppföljning och implementering 
Innehållet i denna policy revideras och följs upp årligen i samband med styrelsens konstituerande 
sammanträde. Samtliga styrelsens ledamöter ansvarar för säkerställande att medarbetare och 
samtliga verksamma i förbundet känner till den och säkerställer att den efterlevs. Policyn finns 
publicerad på förbundets webbsida https://sgdf.se/sgdf/sgdf-verksamhet/om-sgdf/. 

 

Antagen av SGDF styrelse 2021-10-14 
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