
 

UPPFÖRANDEPOLICY 

Denna policy har upprä0ats för Sehlhall nedan kallat ”företaget”. Senast uppdaterad 30 
december 2021.  

Bakgrund 

Företagets Uppförandepolicy är framtagen på uppdrag av företagets styrelse och är e0 
dokument över den eEska standard och de principer som alla inom företaget förväntas följa, 
såväl anställda som styrelsemedlemmar. Vi förväntar oss också a0 våra kunder, beställare 
och samarbetspartners respekterar och följer dessa riktlinjer. 

Sy,e 

Uppförandepolicyn syIar Ell a0 Sehlhall ska ses som e0 företag som tar si0 samhällsansvar 
på största allvar där stort fokus ligger på människor, relaEoner och miljö. Vidare ska 
företaget vara e0 företag som står för integritet, Ellförlitlighet och ärlighet. 

Riktlinjer 

Alla medarbetare inom företaget har e0 ansvar a0 följa lagar, regler och interna policys. Om 
något i denna policy skulle strida mot naEonell lag så är det rådande lag i respekEve land 
som gäller framför principerna som beskrivs i företagets Uppförandepolicy. 

Interna relaEoner 

Företaget uppmuntrar Ell mångfald på alla nivåer inom koncernen. Företaget har en stark tro 
på a0 mångfald är något posiEvt. Ingen ska diskrimineras på grund av kön, 
könsöverskridande idenEtet eller u0ryck, etnisk Ellhörighet, religion eller annan 
trosuppfa0ning, funkEonsnedsä0ning, sexuell läggning eller ålder. Denna princip gäller såväl 
för hur vi behandlar våra medarbetare som förfarandet i rekryterings- och 
anställningsprocessen. 

Företaget ser varje medarbetare som en vikEg resurs och är mån om a0 behålla si0 
humankapital inom företaget. Förtaget strävar eIer a0 höja nivån på kompetensen hos 
medarbetarna och dra ny0a av individens fulla potenEal. Därför månar företaget om 
individens personliga utveckling genom a0 erbjuda vidareutbildningsmöjligheter och 
möjlighet Ell a0 utvecklas inom företaget. 

Som medarbetare inom företaget eIerlevs värdegrunder vilket innebär bland annat a0 inte 
avslöja känslig eller konfidenEell informaEon om bolaget.  
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Företaget värnar om medarbetarnas hälsa genom a0 Ellhandahålla en bra och säker 
arbetsmiljö. Vårt ISO-arbete sörjer för ständig förbä0ring av arbetsmiljö, hälsa och förebygga 
skador eller olyckor. 

Externa relaEoner 

Företagets leverantörer och samarbetspartners ska följa gällande lagar, regler, förordningar 
och föreskriIer samt kunna möta företagets miljökrav. Leverantörer och samarbetspartners 
ska förbinda sig a0 inte använda sig av tvångsarbete, barnarbete eller olegiEm 
affärsverksamhet så som penningtvä0 eller olovliga betalningar. Leverantörer och 
samarbetspartners ska också Ellåta föreningsfrihet och skapa en god och säker arbetsmiljö. 
Leverantörer och samarbetspartners ska kunna leva upp Ell företagets Uppförandepolicy. 
SamEdigt som företaget ställer krav på våra leverantörer och samarbetspartners strävar 
företaget eIer a0 bevara bra relaEoner med affärspartners för goda samarbeten i framEden. 

Alla medarbetare inom företaget förväntas uppträda på e0 korrekt sä0 i kontakten med 
affärspartners. Således accepteras varken mutor eller korrupEon av företaget. Företagets 
anställda och styrelsemedlemmar får inte acceptera gåvor, betalning eller andra förmåner 
som kan påverka affärsbeslut, strider mot lag, handelsbruk, sedvänja eller god affärssed. 

Miljö 

Företaget strävar eIer a0 ha en så liten miljöpåverkan som möjligt när det gäller den egna 
verksamhetens livscykel. I möjligaste mån används material och metoder som inte utgör 
miljö- och hälsorisker, vare sig för de anställda eller för allmänheten. 

Företaget arbetar för a0 resurser används effekEvt för a0 minska avtryck på miljö och 
klimat, samt fortsä0er verka för vidareutveckling av vårt miljöarbete i enlighet med 
företagets hållbarhetsmål.  

Ansvar 

Företagets chefer ansvarar för a0 alla anställda inom bolaget är förtrogna med företagets 
Uppförandepolicy, men det ligger på individens ansvar a0 följa den.  

Bro0 mot policyn 

Alla former av misstänkt bro0 mot uppförandekoden eller lagar och regler ska rapporteras. 
På vår hemsida finns kontaktuppgiIer.  
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