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INKÖPSPOLICY 

Omfattning  

Inköpspolicyn  gäller för Öresundskraft och dess helägda dotterbolag. Policyn utgår ifrån Helsingborgs stads 
policy för inköp och upphandling. Till policyn har Öresundskraft riktlinjer som förtydligar hur policyn ska 
tillämpas.  
 
I policyn beskrivs förhållningssättet inom fem områden: Strategiska och effektiva inköp, Affärsmässighet, 
Innovation och kreativitet, Miljö- och social hänsyn samt Ansvar och organisation. Sammantaget möjliggör 
dessa områden för Öresundskraft att använda våra inköp som strategiskt verktyg för att nå våra mål och 
ambitioner. Då upphandling är en del av inköpsprocessen så anses detta begrepp ingå i ”inköp” nedan.  
 

Strategiska och effektiva inköp  

Den övergripande målsättningen vid inköp är att skapa förutsättningar för Öresundskraft att kunna göra goda 
och långsiktigt hållbara affärer. Inköp används som ett strategiskt verktyg med syftet att uppfylla våra mål inom  
ekonomi, miljö och hållbarhet samt för att uppnå förnyelse och effektivitet i verksamheten.  
Våra inköp ska bidra till en kostnadseffektiv verksamhet och att våra ekonomiska resurser används effektivt.  
För att säkerställa den strategiska effekten och en kostnadseffektiv verksamhet är avtalsuppföljning nödvändig 
och en del i det strategiska inköpsarbetet. 

 

Affärsmässighet  

Öresundskraft är en god affärspartner. Affärsmässighet, god affärsetik och en väl fungerande konkurrens ska 
prägla våra leverantörsrelationer. 
Vi ska ha ett öppet, enhetligt och objektivt agerande. Vi tar tillvara på konkurrensen på marknaden och ställer 
proportionerliga och funktionella krav. Vi uppfattas som en professionell beställare och avtalspart. Vi 
respekterar våra avtal och är avtalstrogna gentemot de leverantörer som vi ingått avtal med.  
 

Innovation och kreativitet  

Klimatomställningen tillsammans med ett behov att ställa om i energibranshen gör att vi behöver arbeta 
tillsammans med andra för att hitta lösningar. Vi är öppna för dialog- och intresserade av nya lösningar på 
marknaden som bättre kan möta morgondagens behov och utmaningar i vår verksamhet.  
 

Miljö- och social hänsyn  

Vi genomför inköp så att de bidrar till intentionerna i vår strategi och den omställning som vi syftar till att 
åstadkomma. Våra inköp genomförs ansvarsfullt och medvetet för att bidra till utveckling och en hållbar 
produktion med miljö- och social hänsyn. Lagstiftning som adresserar miljö- och social hänsyn ses som 
en miniminivå för vår kravställning och uppföljning. 
 

Ansvar och organisation  

Vid varje inköp ska EU:s fem grundprinciper följas:  

• Principen om icke-diskriminering  

• Principen om likabehandling  

• Proportionalitetsprincipen  

• Principen om öppenhet  

• Principen om ömsesidigt erkännande  
 

Respektive bolag/ansvarsområde ansvarar för att inköpsverksamheten följer policyn och antagna riktlinjer för 
inköp. 
Inköp är dokumentansvarig inom Öresundskraft och ansvarar för att kommunicera och revidera policyn. 


