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INKÖPSRUTIN

Inköp av varor och tjänster sh ske utifrån funktionalket samt dessa fyra aspekter
Närproducernt miljömärkt etiskt producerat och inom ramen er budget

Vid inköp av varar och tjänster ska fä(jande beaktas:
• Är denna van eller tjänst nödvändig?

• Kan varan återanvändas, åteninnas eller är den biologiskt nedbytbar?

• Går vanns fbrpackning att återvinna eller är den biologiskt nedbtbar?

Specifika regler gäller för fällande områden:

Kontoramaterlal
Huvudansvarig: Sebastian Söderström
Vid inköp av kontorsmaterial skall i ersta hand miUömärkta produkter väljas. Om en produkt
inte finns som miljömädct efterfrågas alltid miljömärkning vid beställning ffir att påminna
producenterna om all produkten behövs.

Livsmedel och servering
Huvudansvarig: Cecilia Bmde
Vid inköp av livsmedel sh ekologiska och rättvisemärkta alternativ alltid väljas om möjlighet
finns. Inga små smör- och hffemjölbfbrpackninpr Mr användas ffirutom då det krävs pga. allergier.
Kaffe, te, mjölk. honung. kakao, ost. mannelad, ägg. potatis, paprika. vindmvor. äpplen och bananer
sh alkid köpas med rällvise- och/eller KRAV-märkning eller annan miljömärkning. KRAV
prioritens fnmtbr EU-mädcningen.
Säsongsperspektivet sh beaktas. Engångsaftiklar som pbstmuggar, tallrikar och bestick Mr endast
användas vid ut&der.

Kemiska produkter
Huvudansvarig: Cecilia Bmde
Om produkten inte finns som miljömärkt alternativ ska produktens kemiska innehåll jämifiras
med likvärdiga produkter. Varor som inte innehåller utfisnings- eller riskminskningsämnen
sh då i ersa hand väljas. Säkerhnblad ska finnas fbr alla kemiska produkter i samtliga
lokaler där de kemiska produkterna används. Säkerhetsdaablad skall förvaras i pärm på
anvisad plats. Se bilaga: Inköpsmdn kemiska produkter/f&s’aiinpplaa pärmar.

Möbler
Huvudansvarig: Magnus Evenseth
Hållbarhet och etisk produktion ska i första hand väljas. Vid större inköp av kontonunsming. såsom
bord och stolar, ska leverantören tillMgas om miljömädcning.
Innan beställning sker ska kontroll göras i Möbelbanken.
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Elektrisk utrustning
Huvudansvariga: Sebastian Söderström (köksutrustning, kaffebryggare, vitvaror mm) och
Magnus Evenseth (telefon, data. kopiering mm).

Elektriska produkter ska vara märkta med gällande TCO, Energy Star, Svanen. Blå Ängeln eller
likvärdig miljöklassificering.

Liturgiska förbrukningsvaror
Huvudansvarig: Sebastian Söderström
1 första hand välja etiska och miljövänliga alternativ av nattvardsvin, oblater och blommor.


