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Chalmers Studentkårs Inköpspolicy
Denna policy gäller Chalmers Studentkår, alla dess enheter och andra organisationer som via
Chalmers Studentkår uppbär rätten att använda sig av Chalmers namn. Fortsättningsvis hänförs till
dessa med beteckningen Chalmers Studentkår.
För definitioner av begrepp som används i texten hänvisas till dokumentet Chalmers Studentkår
definitioner.

Bakgrund
Chalmers Studentkårs inköpspolicy ska ligga till grund för ekonomiska beslut som fattas inom
organisationens verksamhet med särskild hänsyn till vad som ligger i Chalmers Studentkårs
medlemmars intresse. Detta är för att se till att ekonomiska beslut tagna av Chalmers Studentkår som
organisation är i linje med vad organisationen anser vara de viktigaste faktorer att ta hänsyn till, och
att det råder en konsekvens och transparens inom Chalmers Studentkår och mot dess medlemmar.
Chalmers Studentkår skall vid både val av inköpt tjänst eller vara samt vid val av leverantör beakta
och i första hand ta hänsyn till och följa de aspekter som lyfts under Riktlinjer. Om, mot förmodan,
medvetna avvikelser från denna policy sker skall detta vara väl motiverat.

Riktlinjer
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Medlemsnytta
I alla aspekter av Chalmers Studentkårs verksamhet, och framförallt vid ekonomiska beslut, skall
medlemsnyttan kunna motiveras. Vid utförande av exempelvis representation och teambuilding skall
kostnader som uppstår i samband med dessa ha ett tydligt syfte, som kan motivera att medlemmarnas
pengar används på det sättet.

Lagenlighet
Vid val av leverantör måste det säkerställas att leverantören inte är svartlistade samt följer bland
annat skattemässiga lagar och krav som ställs. Detta för att motverka brottslighet samt att inte
associeras med leverantörer som skadar Chalmers Studentkårs varumärke.

Hållbarhet
Vid val av leverantör ska miljöpåverkan beaktas. Aspekter som är viktiga att ha i åtanke vid val av
leverantör är fysisk avstånd, att det är en leverantör som arbetar med hållbarhetsaspekten samt välja
produkter och tjänster med ekologisk hållbarhet i åtanke.
För resor ska val av transportmedel särskilt beaktas. Flygresor skall i första hand undvikas. Vid fall då
det sker skall det kunna motiveras väl.

Internt
Vid de fall där det är praktiskt och ekonomiskt möjligt skall tjänster och produkter i första hand hittas
internt inom Chalmers Studentkårs koncern. Detta medför att Chalmers Studentkår kan säkerställa
att medlemsnyttan som skapas genom produkter och tjänster inom verksamheten är efterfrågad och
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kan anpassas, samt att detta på sikt gynnar Chalmers Studentkår ekonomiskt och kan bland annat
medföra större utvecklingsmöjligheter.

Samordning av leverantörer
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Inköp från olika leverantörer med samma produkt eller tjänst ska undvikas. En prioritering av lika
leverantörer mellan olika verksamheter inom Chalmers Studentkår möjliggör kostnadsreduktion,
säkerställande av kvalitet samt minskat administrativt arbete för hantering av olika leverantörer.
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