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SÖDERENERGIS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER  

 

Söderenergi arbetar för god affärsetik, långsiktiga och förtroendefulla relationer samt upphandlar enligt 
offentlighetsprincipen. Vi förväntar oss att du som leverantör respekterar denna uppförandekod och att du tar 
ditt ansvar för att uppnå kraven inom den egna organisationen och i din leverantörskedja. Detta bör ske genom 
samarbete, engagemang, ärlighet, öppenhet och respekt mellan Söderenergi och leverantören. Du som leverantör 
ska ha rutiner som syftar till att de varor eller tjänster som levereras är framställda under förhållanden som är 
förenliga med kraven nedan.  

Varor och tjänster som levereras till Söderenergi ska vara framställda under förhållanden som är förenliga med 
ILO:s åtta kärnkonventioner, FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter, FN:s barnkonvention, FN:s 
deklaration mot korruption, FN:s Global Compact, FN:s Agenda 2030 samt nationella lagar gällande arbetarskydd, 
arbetsrätt och miljöskyddslagstiftning i tillverkningslandet.  
 

   ARBETSVILLKOR  
Du som leverantör till Söderenergi ska  
 

 stödja och respektera internationellt erkända mänskliga rättigheter 

 följa nationella lagar i tillverkningslandet gällande arbetstid och minimilön 

 garantera att inget barnarbete sker 

 tillgodose att alla anställda respekteras i sin yrkesutövning och inte diskrimineras på grund av nationellt 
ursprung, ras, kön, sexuell läggning, religion eller politisk åsikt 

 säkerställa att alla anställda har frihet att bilda föreningar och rätten att organisera sig efter eget val  

 garantera att alla anställda frivilligt valt att arbeta  

 tillgodose en säker och sund arbetsmiljö för alla anställda  
 

   MILJÖ 
Du som leverantör till Söderenergi ska  
 

 agera enligt försiktighetsprincipen för att aktivt minska miljöbelastning i hela din verksamhet samt ta 
initiativ för att stärka ett större miljömedvetande 

 säkerställa att avfallshierarkin tillämpas i affärsverksamheten samt aktivt arbeta för att öka återvinningen  

 där så är möjligt använda och utveckla miljövänlig teknik  
 

   ANTI-KORRUPTION   
Du som leverantör till Söderenergi ska  
 

 bedriva din verksamhet i enlighet med gällande mutlagstiftning och aldrig erbjuda eller själv ta emot mutor, 
eller på annat vis utöva någon form av otillbörlig påverkan i affärsrelationerna.  
 

   UPPFÖLJNING  
Söderenergi förbehåller sig rätten att kontrollera att denna uppförandekod efterlevs och kan komma att avsluta 
affärsrelationen om uppförandekoden inte uppfylls.  
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