
 

 

 

 

 
 
 
 
RIKTLINJER 
INKÖPSORGANISATION 
GÖTEBORGS STIFT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Innehållsförteckning 
1 Sammanfattning ............................................................................................................................ 3 

2 Grundläggande förutsättningar ................................................................................................... 3 

3 Mål .................................................................................................................................................. 3 

3.1 Resurseffektivitet .................................................................................................................. 3 

3.2 Funktionssäkring ................................................................................................................... 3 

3.3 Hållbarhet (miljö och etik) .................................................................................................... 4 

4 Regelverk för Inköpsorganisation ............................................................................................... 4 

4.1 Inköpspolicy ........................................................................................................................... 4 

4.2 Uppförandekod ...................................................................................................................... 4 

4.3 Inköpshandbok ...................................................................................................................... 4 

4.4 Verksamhetsplan .................................................................................................................. 4 

4.5 Upphandlingsplan ................................................................................................................. 4 

4.6 Efterlevnadsregelverk .......................................................................................................... 5 

5 Roller och ansvarsfördelning ...................................................................................................... 5 

5.1 STYRA - Strategiskt övergripande nivå ............................................................................ 5 

5.2 LEDA - Strategiskt och övergripande taktisk nivå ........................................................... 5 

5.3 KÖPA - Taktiskt och övergripande operativ nivå ............................................................. 5 

6 Avtalshantering ............................................................................................................................. 6 

7 Avtalsförvaltning ............................................................................................................................ 6 

8 Kommunikationsplan för inköpsorganisationen ....................................................................... 6 

 

 

  



 
 

1 Sammanfattning 
Göteborgs stift ska internt inneha en tydlig, transparent och säker inköpsorganisation. Dessa riktlinjer 

ska säkerställa att inköp genomförs i enlighet med fastställda styrdokument. Dokument beslutas av 

Göteborgs stifts stiftsdirektor i samråd med ledningsgrupp.  

Syfte är att tydliggöra regelverk, struktur, roller och ansvar för Göteborgs stifts inköpsaktiviteter. 

Göteborgs inköpsorganisation innefattar dels stiftskansliets interna inköpsorganisering och dels stiftets 

stöd till församlingar och pastorat att upprätta regionala ramavtal och erbjuda specialistkompetens och 

rådgivning inom inköpsområdet.  

Dokumentet bygger på Samverkande inköp som syftar till att genom samverkan inom inköpsområdet 

frigöra resurser för kyrkans grundläggande uppgift (gudstjänst, undervisning, diakoni och mission), 

säkerställa att inköpta varor och tjänster lever upp till verksamhetens krav på funktion, leverans, 

säkerhet etc. samt att ur ett inköpsperspektiv bidra till att kyrkans mål för etik, hållbarhet och god 

förvaltning uppnås. Samverkande inköp bygger på ett gemensamt ramverk med en gemensam metodik 

och en styrmodell med tydliga roller och beslutsmandat.  

 
2 Grundläggande förutsättningar 
Göteborgs stift ska främja och stötta församlingar och pastorat i sitt uppdrag att utföra kyrkans 

grundläggande uppgift. Genom att erbjuda regionala ramavtal och specialistkompetens och rådgivning 

vid inköp kan stiftet frigöra resurser för den grundläggande uppgiften. Svenska kyrkan ska ha en 

affärsmässig och ansvarsfull inköpsverksamhet som tillför reellt värde till verksamheten i linje med de 

övergripande målen och värderingarna. Svenska kyrkans inköp ska vila på de tre grundläggande 

principerna människovärdet, det goda förvaltarskapet och affärsmässighet. Inköpsverksamheten ska 

stötta den grundläggande uppgiften och bedrivas enligt vad som anges i Kyrkoordningen. 

 
 
3 Mål 
Alla inköp ska präglas av tre mål: 

3.1 Resurseffektivitet 
Frigöra resurser för den grundläggande uppgiften genom att upphandla och köpa in professionellt där 

vi drar nytta av gemensam kompetens och samlade inköpsvolymer. Genom beteendeförändringar kan 

vissa inköp elimineras eller reduceras. Optimalt utnyttjande av personella resurser, både med avseende 

på antal och kompetens. Att utföra ett arbete en gång med en resurs med hög kompetens istället för 

flera gånger med resurser som har otillräcklig tid och kompetens för uppgiften. 

 

3.2 Funktionssäkring 

Säkerställa att inköp/upphandlingar lever upp till verksamhetens krav på funktion, leverans, säkerhet 

etc. 

 



 
 

3.3 Hållbarhet (miljö och etik) 

Aktivt bidra till och ur ett inköpsperspektiv säkerställa att Svenska kyrkan lever upp till sina mål och 

åtaganden avseende miljö, socialt ansvar och etik. 

 
4 Regelverk för Inköpsorganisation  
 

4.1 Inköpspolicy 

Inköpspolicyn är ledningens viktigaste verktyg för styrning av inköpsverksamheten. Inköpspolicyn 

formar inköpspolitiken och den övergripande inköpsstrategin. I en decentraliserad inköpsorganisation 

får denna policy stor betydelse, eftersom det handlar om att få en mängd olika enheter och individer att 

gå i samma riktning. Inköpspolicyn beskriver principerna för hur inköp ska göras. Den utvecklar 

Kyrkoordningens formuleringar om människovärde, gott förvaltarskap och affärsmässighet. 

 

4.2 Uppförandekod 

Uppförandekoden innehåller de krav vi ska ställa på våra leverantörer utifrån Svenska kyrkans syn på 

hållbarhet, socialt ansvar och etik. Den har en viktig roll i valet av leverantörer. Den spelar också en 

viktig roll i hur Svenska kyrkan upplevs utifrån som en ansvarsfull organisation. Kraven kan verka 

höga och kan uppfattas som svåra att leva upp till, men de ska ses som en tydlig ambition och 

viljeinriktning. Uppförandekoden ska ge ett stöd för alla att förhålla sig till i kontakten med 

leverantörer.  

 

4.3 Inköpshandbok 

Inköpshandboken beskriver på vilket sätt inköp (med fokus på upphandlingar) ska genomföras med 

planering, beloppsgränser, utvärdering, leverantörsval, dokumentation mm. Den är ett praktiskt stöd 

för alla som gör upphandlingar, oavsett roll och i vilken enhet det görs. 

 

4.4 Verksamhetsplan 

Verksamhetsplanen, som är en del av Göteborgs stift styrmodell för inköp, ska precisera 

verksamhetens kortsiktiga mål och konkret beskriva vart vi vill att inköpsorganisationen ska vara inom 

ett år. Den ska även beskriva hur vi ska uppfylla målen och vilka konkreta aktiviteter som 

organisationen behöver genomföra för att nå målen. Ett strategiskt inköpsarbete behöver arbeta 

faktabaserat och verksamhetsmålen vara kopplade till en årliga analys av leverantörsreskontran där 

besparingar, upphandlingsmöjligheter och beteendemönster kan urskiljas. 

 

4.5 Upphandlingsplan 

Upphandlingsplanen är en årlig prioriteringslista över de regionala och lokala upphandlingsprojekt 

som stiftskansliet kommer att prioritera för verksamhetsåret. I grunden ligger en kostnadsanalys, d.v.s. 

en sammanställning av de totala inköpsvolymerna. Den utgör ett mycket viktigt underlag för att få ett 

grepp om de totala inköpskostnaderna och hur de fördelar sig på olika områden och leverantörer. Den 

är en nödvändig del i arbetet med prioriteringar. Utöver kostnadsanalysen behöver 



 
 

upphandlingsplanen även hantera inkommande förfrågningar av upphandlingar från stiftskansliets 

medarbetare och församlingar och pastorat. I upphandlingsplanen ska även nationella 

upphandlingsmöjligheter lyftas fram till den nationella arbetsgruppen för samverkande inköp. 

 

4.6 Efterlevnadsrutiner 
Efterlevnad av inköpspolicy, uppförandekod och inköpshandbok utgör en viktig del i 

inköpsorganisationen. Från ett internt perspektiv behöver beslutsfattare känna att fattade beslut 

verkställs och efterlevs. Från ett externt perspektiv utgör affärsmässighet, opartiska 

leverantörsrelationer en väsentlig del av inköpsorganisationens förtroendekapital. 

Efterlevnadsrutinerna utgörs av regelbundna interna och externa utbildningsinsatser om affärsmässig 

upphandling, etik och mutor. Stiftskansliets inköp ska även systematiskt mäta avtalstrohet, 

affärsmässiga upphandlingar, efterlevnad av uppförandekod mot leverantörer och opartiska 

affärsrelationer.  

 
 
5 Roller och ansvarsfördelning 
 
 

5.1 STYRA - Strategiskt övergripande nivå  

 
Stiftsstyrelsen har i enlighet med stiftsfullmäktiges delegation fattat beslut om inköpspolicy, 

uppförandekod för leverantörer och inköpshandbok, S2018-0184. Dessa styrande dokument är 

framtagna av samverkande inköp på nationell nivå och ger Svenska kyrkan ett gemensamt arbetssätt 

och tydligt regelverk och process av vår inköpsorganisering. Dessa styrande dokument bildar basen för 

Samverkande inköp och möjliggör en tydlig samverkan av inköp inom Svenska kyrkan. Dokumenten 

baseras på Kyrkoordningen 47/49/51 kap. 1-3§. 

 

5.2 LEDA - Strategiskt och övergripande taktisk nivå 

 
Stiftsdirektorn med delegation till enhetschefer ska verkställa beslut fattade i stiftsstyrelsen om 

Inköpspolicy, Uppförandekod och Inköpshandbok. Stiftsdirektor i samråd med ledningsgrupp ska i sitt 

strategiska ansvar fastställa en årlig verksamhetsplan för inköp. Verksamhetsplanen ska innehålla mål 

och prioriteringar av både lokala och regionala insatser. Utöver verksamhetsplanen ska stiftsdirektor i 

samråd med ledningsgrupp även fastställa en årlig upphandlingsplan och efterlevnadsregelverk för 

inköpsorganisationen.  

 

5.3 KÖPA - Taktiskt och övergripande operativ nivå  

 
Det taktiska inköpsarbetet samordnas av en inköpssamordnare som tillsammans med en inköpsgrupp 

bereder förslag till beslut av årlig verksamhetsplan, upphandlingsplan och efterlevnadsregelverk. 

Inköpsgruppen ska också arbeta för att sprida kunskapen om alla lokala och regionala ramavtal och 

tillsammans arbeta för att utveckla inköpsorganisationen. Gruppen ska årligen rapportera till 



 
 

ledningsgruppen kring måluppfyllnad och behov av övergripande strategiska beslut. Vid regionala 

upphandlingar ska inköpsgruppen tillsätta en referensgrupp. Referensgruppen för en viss upphandling 

ska utifrån specialistkunskap eller koppling till verksamhet ha stort intresse och kunskap om det för 

upphandlingen gällande området. Det kan vara deltagare från både församlingar, pastorat och stift. 

Referensgruppens medlemmar spelar en viktig roll för att säkerställa bred representation och att fånga 

upp kunskapen inom ett specifikt område i samband med kartläggning, analys, kravställande och 

utvärdering.  

Inköpsamordnaren tar löpande beslut om prioriteringar, genomför planerade upphandlingar samt 

genomför inköpsaktiviteter som t.ex. analyser, uppsägningar samt förändringar och tillägg i samråd 

med beslutsfattare. Inköpssamordnaren tar det övergripande ansvaret att tillsammans med 

miljösamordnare ta fram en plan för uppföljning av uppförandekoden av samtliga leverantörer. 

Inköpssamordnaren tar även ansvar för samordningen av avtalsförvaltningen genom ett systemstöd. 

 
6 Avtalshantering 
 
Avtal som tecknas inom ramen för Samverkande inköp ska ha Göteborgs stift som avtalspart.  

Signering av avtal ska ske enligt given delegationsordning och firmatecknare. Ramavtal ska även 

innehålla signatur av inköpare i egenskap av kontaktperson och enhetschef som signerar i egenskap av 

granskare. Alla ramavtal ska granskas av jurist innan avtal tecknas. Varje avtal ska ha en tydligt 

angiven avtalsägare och kontaktperson. 

 
7 Avtalsförvaltning 
Avtalsförvaltning är en mycket viktig funktion för att möjliggöra effektiv samordning. Samtliga lokala 

och regionala avtal inom Stiftskansliet ska registreras i ett avtalssystem. Det ger tydlig kontroll över 

uppsägnings- och/eller omförhandlingsdatum. 

Avtalssystemet: 

 stödjer inköparen i sitt arbete genom automatiska påminnelser via e-post och sms när avtal 

närmar sig förfallodatum 

 ger överblick över avtalen 

 ger möjlighet att skanna och ladda upp dokument 

 ger möjlighet att kategorisera avtalen 

 ger statistik och uppföljning 

 underlättar implementering 

 underlättar informationsspridning 

 underlättar användandet av avtalen brett i verksamheten 

 
 
8 Kommunikationsplan för inköpsorganisationen 

 Kommande, pågående och avslutade regionala upphandlingar ska kommuniceras på den 

externa webben för att bjuda in externa leverantörer att delta i upphandlingar. 

 Dokumentation kring gällande ramavtal, uppförandekod och inköpshandbok ska 

kommuniceras på den interna webben på ett planerat, tydligt och målgruppsanpassat sätt. 

 En kommunikationsplan för inköpsorganisationen ska uppdateras årligen. 


