
 
  

 
Dokumentnamn Godkänd av 

Uppförandekod för leverantörer Styrelsen SkiStar AB 
Upprättad av Senast reviderad Sida 

Hållbarhetsansvarig 2020-06-10 1 
 

UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER 

1 OMFATTNING 

SkiStars Uppförandekod för leverantörer omfattar bolagets samtliga leverantörer och 

samarbetspartners. Bolagets leverantörer förväntas att agera utifrån rutiner och bestämmelser i 

denna uppförandekod. Vid eventuella avvikelser från uppförandekoden kommer SkiStar att vidta 

åtgärder som kan innebära att leverantörens affärsrelation med SkiStar upphör.  

SkiStars leverantörer åtar sig att stå bakom samt respektera de tio principer i FN:s Global Compact 

gällande mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och anti-korruption samt ILO:s åtta 

kärnkonventioner gällande minimistandard för arbetsvillkor.  

2 UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER I RELATION TILL NATIONELL LAGSTIFTNING 

Utöver att uppfylla bestämmelserna i uppförandekod för leverantörer ska SkiStars leverantörer 

tillämpa nationella lagar. Vid de situationer där uppförandekod för leverantörer och nationella lagar 

anger bestämmelser avseende samma område ska den med högst standard tillämpas. Skulle 

uppförandekod för leverantörer stå i direkt konflikt med gällande lagar och utgöra ett brott mot 

tillämplig lagstiftning ska de högsta standarder gälla som överensstämmer med rådande lagstiftning.   

3 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER  

Internationellt erkända mänskliga rättigheter ska respekteras och efterlevas av leverantören. 

Leverantören åtar sig att inte medverka, orsaka eller vara kopplad till någon affärsverksamhet som gör 

avkall på mänskliga rättigheter.  

4 ARBETSVILLKOR 

4.1 Barnarbete och tvångsarbete 

Leverantören motsätter sig all rätt av tvångsarbete, barnarbete och alla former av ofrivilligt arbete. 

Arbetsrelationen mellan arbetstagaren och leverantören ska vara fritt vald och fri från hot. 

Leverantören har inte rätt att kräva att arbetstagaren ska vara skyldig att deponera pengar, 

identitetshandlingar eller liknande för att få/behålla en anställning.  

4.2 Diskriminering  

Leverantören åtar sig att arbetsmiljön är fri från diskriminering och trakasserier på grund av kön, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning och/eller 

ålder.  

4.3 Anställningsvillkor 

Leverantören åtar sig att i enlighet med rådande nationell lagstiftning gällande minimilön ersätta 

arbetstagare. 
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4.4  Arbetsmiljö 

En trygg och säker arbetsmiljö ska garanteras av leverantören i enlighet med internationellt erkända 

normer. Leverantörens anställda ska erbjudas tillräckligt med information och utbildning för att 

minimera arbetsrelaterade risker för den anställde. Leverantörerna ska göra en riskbedömning i de fall 

då det  bedöms vara nödvändigt samt arbeta för att förebygga alla arbetsrelaterade risker som den 

anställde kan utsättas för.  

5 MILJÖ 

Leverantören åtar sig att uppfylla relevanta miljökrav i enlighet med internationellt erkända 

miljöstandarder. Proaktivt och systematiskt miljöarbete ska bedrivas genom god kunskap om 

verksamhetens miljöpåverkan för att minimera påverkan.  

6 AFFÄRSETIK OCH ANTI-KORRUPTION  

6.1 Anti-korruption och mutor 

Leverantören åtar sig att avstå från all form av korruption inklusive givande och tagande av mutor samt 

utpressning.  

6.2 Penningtvätt 

Leverantören ska förhindra och motverka att leverantörens verksamhet kan använda i syfte för 

penningtvätt. 

7 PERSONUPPGIFTER 

I samband med parternas samarbete kommer respektive part att behandla personuppgifter. I de fall 

parterna bedömt att parterna är självständigt personuppgiftsansvariga för sin respektive behandling 

av personuppgifter åtar sig bägge parter att behandla sådana personuppgifter i enlighet med GDPR 

och annan tillämplig dataskyddslagstiftning. I de fall parterna bedömt att den ena parten agerar såsom 

personuppgiftsbiträde åt den andra parten, i dennes egenskap av personuppgiftsansvarig, ska parterna 

ingå ett separat personuppgiftsbiträdesavtal. 

 

 

 

 


