
 

 

Inköpspolicy 
Kinnegrip ställer höga krav på den egna verksamheten och våra medarbetare vad 
gäller miljömässiga, sociala och affärsmässiga förhållanden. Vi ställer samma 
höga krav på våra leverantörer och deras underleverantörer. Våra samarbets-
partners ska bedriva sina verksamheter på ett säkert sätt och uppfylla alla krav 
som ställs av tillämplig lagstiftning, gällande branschbestämmelser och avtal. 

 

Vem omfattas av inköpspolicyn? 
Inköpspolicyn gäller alla företag som levererar produkter och/eller tjänster till Kinnegrip.  

Leverantören ansvarar för att alla som anlitas i samband med uppdraget har läst, förstått och 
accepterar att följa denna inköpspolicy. 

Leverantören ansvarar även för att eventuella underleverantörer följer inköpspolicyn. 

 

Kinnegrips krav på leverantörer 

Lagar och regler 
Leverantörer till Kinnegrip ska respektera och följa gällande lagar och regler i de länder där de 
bedriver verksamhet.  

Våra grundläggande krav är att våra leverantörer;  

 Lever upp till lagar och myndigheters förordningar. 

 Har etablerade och tillämpade policys gällande personal, arbetsmiljö och miljö. 

 Har ett väl etablerat och fungerande kvalitetsstyrningssystem. 

 Har ett affärsmässigt och etiskt arbetssätt. 

 

Kvalitet, hälsa, arbetsmiljö och säkerhet 
Leverantören skall vara certifierad enligt ISO 9001 eller uppfyller kraven i standarden, säkerställa 
att det i sin verksamhet finns ett väl fungerande kvalitetsledningssystem och kontinuerligt arbetar 
med att förbättra kvalitetsprestandan, säkerställa att system, mål och rutiner inom områdena 
kvalitet, hälsa, miljö och säkerhet ska finnas och leverantören ska ha identifierat eventuella risker 
vad gäller dessa områden i sin verksamhet.  

Leverantören skall känna till Kinnegrips Kvalitetpolicy.  

 

Miljö 
Leverantören skall vara certifierad enligt ISO 14001 eller uppfyller kraven i standarden samt 
kontinuerligt och i möjligaste mån förhindra och begränsa negativa effekter på miljön som kan 
uppstå till följd av leverantörens verksamhet. Leverantören ska analysera sina betydande 
miljöaspekter i sin verksamhet och eftersträva att arbetet utförs på ett för miljön hållbart sätt samt 
uppfyller gällande miljökrav.  

Leverantören skall känna till Kinnegrips Miljöpolicy. 

 

https://kinnegrip.se/Uploads/Dokument/Kvalitetspolicy%202022_2022-06-23.pdf
https://kinnegrip.se/Uploads//Milj%C3%B6policy.pdf


 

För att säkerställa vår och våra samarbetspartners 
fortsatta konkurrenskraft är följande nyckelvärden prioriterade vid 
upphandlingar: 

 Rätt och stabil kvalitet. 

 Konkurrenskraftigt total pris. 

 Hög leveranssäkerhet. 

 Hög servicegrad. 

 

För att säkerställa långsiktig utveckling är vår strategi och målsättning: 

 Att vi har leverantörer där vi kontinuerligt utvecklar produkter och tjänster i ömsesidigt 
samarbete. 

 Att våra samarbetspartners har en sund och stabil ekonomi, aktivt jobbar med ständiga 
förbättringar och utveckling av personal, hälsa och säkerhet, process, produkt, kvalitet 
och miljö. 

 Att på utvalda produkter och områden jobba med två eller fler leverantörer för att 
säkerställa tillgänglighet och konkurrenskraft. 

 att via samverkan med leverantörerna skapa synergieffekter gällande konkurrenskraft, 
kvalitet, leverans, servicegrad, innovation och utveckling. 

 

Överensstämmelse 
Kinnegrip förbehåller sig rätten att besöka leverantören för att kontrollera om inköpspolicyn 
efterlevs. Vid större brister kan kontraktet sägas upp. 

Leverantören förväntas: 

 Att följa Kinnegrips inköpspolicy för leverantörer och ställa motsvarande krav på sina 
underleverantörer 

 Att rapportera misstänkta överträdelser eller bristande efterlevnad av inköpspolicyn till 
Kinnegrip. 

 

 

Kinnegrip AB  den 3 december 2021 

 

 


