
Checklista inköp: 
1. Är inköpet absolut nödvändigt?
2. Kan inköpet ersättas med ett mindre 

miljöbelastande alternativ, t ex begagnat?
3. Är leverantören miljöcertifierad alternativt 

miljödiplomerad?
4. Ökar eller minskar våra inköp av denna vara 

eller tjänst?
5. Är det affärsmässigt motiverat att dra ned på 

inköp av denna resurs?
6. Sker leverans med minsta möjliga miljöbelast-

ning?

• Inköpsverksamheten skall präglas av objektivitet och affärsmässighet med beaktande av pris, kvalitet och 
miljöbelastning i kombination för att alltid uppnå bästa resultat.

• I första hand välja leverantörer som har ett etablerat och strukturerat miljöarbete på plats.
• WaterCircles skall uppträda som en enhet genom att samordna och koordinera inköpsverksamheten.
• För att uppnå bästa möjliga totalekonomi skall WaterCricles eftersträva standardisering av såväl produkter 

som leverantörer.
• WaterCircles utvalda leverantörer skall anlitas.
• Vid inköp skall transporter samordnas och utföras med minsta möjliga belastning på miljön.

Inköpspolicy
Omfattning
Alla anställda med inköpsansvar omfattas av inköpspolicyn, som styr planering, inköp och genomförande av inköp för 
WaterCircles Sverige ABs räkning. 

Syfte
Denna policy syftar till att förbättra vår miljöprestanda från inköp. 

Rutin
Vi väljer leverantörer och affärspartners utifrån främst två kriterier: Förmågan att leverera tjänster och varor på 
affärsmässigt riktiga grunder samt förmågan att leva upp till våra högt ställda krav på miljö. Vi skall samordna våra 
inköp och upphandlingar så att vi tar vara på vår totala inköpsstyrka och får den bästa totalekonomin med hänsyn till 
pris, kvalitet och miljöbelastning. Vi motsätter oss alla former av försök till otillbörlig påverkan från leverantörer och 
samarbetspartners gentemot våra chefer och medarbetare. Ingen medarbetare eller chef får acceptera någon form av 
ersättning som kan uppfattas som muta, bestickning eller penningtvätt. Vi får på motsvarande sätt inte göra oss 
skyldiga till handlingar som kan uppfattas som försök till att otillbörligt påverka mottagarens beslut. All representation 
måste vara i enlighet med den affärspraxis och lagstiftning som gäller för de marknader vi agerar på. 

WaterCircles Sverige ABs strävan skall alltid vara att verka proaktivt för att:

Riktlinjer för inköp:
Kaffe:  Ekologiskt och Fairtrade
Te:  Rainforest Alliance
Kontorspapper:  Svanen
Kontorsmaterial: Svanen, EU ecolabel eller FSC. 
Livsmedel:  Ekologiskt och/eller Fairtrade
Trycksaker:  Svanenkriterier eller Bra Miljöval
IT-utrustning och elektronik:  EnergyStar RoHS eller 
TCO Development
El:  Bra Miljöval eller motsvarande
Kontorsmöbler:  Begagnat i första hand. 

Denna miljöpolicy antogs av WaterCircles Sverige AB den 22 juni 2011 och uppdaterades den 12 augusti 2019. 
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