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Inledning 

Syfte och samband 

Svenska kyrkan ska enligt kyrkoordningen ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet 
och kyrkans medel ska förvaltas effektivt och på ett etiskt försvarbart sätt i enlighet med 
kyrkans grundläggande värderingar. 

När Svenska kyrkan gör inköp genom upphandling ska enligt kyrkoordningen de 
konkurrensmöjligheter som finns utnyttjas och inköpet ska även i övrigt genomföras 
affärsmässigt. Anbudsgivare, anbudssökande och anbud ska behandlas utan ovidkommande 
hänsyn. 

Denna inköpspolicy kompletterar kyrkoordningens bestämmelser om ekonomisk förvaltning. 
I policyn beskrivs de grundläggande principer som ska tillämpas på alla inköp som görs.  

 Kyrkoordningen 47/49/51 kap. 3 § 

När en upphandling görs ska man utnyttja de konkurrensmöjligheter som finns och även i 
övrigt genomföra den affärsmässigt. Vid upphandling ska alla anbudsgivare, anbudssökande 
och anbud behandlas utan ovidkommande hänsyn. 

 
Målgrupp 
Den primära målgruppen för policyn är beslutsfattare och medarbetare som gör inköp.  

Grundläggande principer  
Vid inköp ska följande principer tillämpas:  

Människovärdesprincipen  
Föreställningen om ett människovärde som är lika för alla människor är fundamental både för 
en kristen etik och för det demokratiska samhället. Ur människovärdesprincipen följer såväl 
negativa som positiva förpliktelser. De negativa plikterna sätter vissa bestämda gränser för 
vårt handlande. Varje människa ska behandlas med respekt och får inte utnyttjas på ett 
otillbörligt sätt. De positiva plikterna innebär krav på aktiva insatser för att främja andra 
människors väl. De positiva förpliktelserna är relaterade till ett krav på rättvis fördelning och 
likställdhet mellan människor. Människovärdesprincipen återspeglas idag i olika konventioner 
för mänskliga rättigheter.  
 
Principen om det goda förvaltarskapet  
Enligt förvaltarskapstanken uppfattas de tillgångar som vi människor förfogar över som gåvor 
som vi har fått av Gud för att brukas i våra medmänniskors tjänst. Människan är en förvaltare 
av Guds gåvor. Detta rymmer ett ansvar både mot andra människor och mot skapelsen i 
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övrigt. Det handlar om att utnyttja olika naturtillgångar för att tillgodose människors behov 
och om att vårda naturen med tanke på dess egenvärde och på framtida generationers behov.  

Affärsmässighet 

Kravet på affärsmässighet gäller vid alla inköp som sker genom upphandling och för alla 
delar i inköpsprocessen. . Svenska kyrkan omfattas normalt inte av lagen (2007:1091) om 
offentlig upphandling. Dock används bestämmelserna i lagen som vägledning för 
bedömningen av vilka upphandlingsförfaranden som är att anse som affärsmässiga och vilka 
som inte är det. I termen affärsmässighet ingår att leverantörer ska behandlas på ett likvärdigt 
och icke-diskriminerande sätt och att upphandlingar ska genomföras på ett öppet sätt. Vidare 
ingår i affärsmässigheten att principerna om ömsesidigt erkännande och proportionalitet ska 
iakttas.  

Särskilt om jäv 
En person får inte delta i handläggning av ett inköpsärende som rör denne eller dennes make, 
sambo, förälder, barn, syskon, någon annan närstående eller något personen närstående 
intresse. Detsamma gäller om det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att 
rubba förtroendet till personens opartiskhet i ärendet. 

Avrop från ett ramavtal  
Nationella nivån och stiften tecknar olika typer av ramavtal. Ramavtalen är framtagna på ett 
sätt som uppfyller kyrkoordningens krav vid upphandling. Ramavtalen syftar till att skapa 
förutsättningar för resurseffektivitet och funktionssäkring med beaktande av 
hållbarhetsfrågor. Om det finns möjlighet att göra inköp genom avrop från ett ramavtal ska 
detta göras, om det inte finns särskilda skäl. 

Uppförandekod för leverantörer 
Svenska kyrkan ska sluta avtal med företag som rättar sig efter internationella regelverk, vilka 
syftar till att skydda människor och miljö, och som uppträder ansvarsfullt mot sina anställda, 
det omgivande samhället och miljön. Kyrkan ska uppmuntra befintliga och potentiella 
leverantörer att kontinuerligt arbeta med miljö, mänskliga rättigheter och ansvarsfull styrning.  

Mot denna bakgrund ska, förutom denna policy, även den uppförandekod för leverantörer 
som kyrkostyrelsen har fastställt tillämpas vid inköp. Den handbok som utarbetats i 
samverkan mellan nationell nivå och stiften ska vara vägledande för inköpsarbetet.  
 


