
 
 
  

 

Övik Energis uppförandekod för leverantörer 
 

Övik Energi är ett energi- och fibernätsföretag som finns till för, och ägs av, alla som bor i Örnsköldsvik. 

Vårt fokus är i vår kommun, men vi verkar också för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling ur ett 

nationellt och globalt perspektiv. Vi engagerar oss i både det lilla och det stora: för varje enskild kunds 

behov, stadens och kommunens utveckling, och för den globala miljön.  

Vi vill överträffa våra kunders förväntningar på oss och säkerställa att miljömässigt, socialt och 

ekonomiskt ansvar går hand i hand genom hela verksamheten. Hållbar utveckling ska vara en naturlig 

del av vår vardag och detta genomsyrar våra affärsrutiner och processer i organisationen. 

I arbetet agerar vi i linje med rådande lagar och regler samt våra intressenters förväntningar på 

öppenhet och etik. Vi ställer samma krav på våra leverantörer som på oss själva.   

Du som levererar varor eller tjänster till oss är en viktig partner när vi producerar och distribuerar 

elektricitet, värme, kyla och fiber till våra slutkunder. 

 

Allmänt 
Syftet med uppförandekoden är att presentera de grundläggande hållbarhetskrav som ställs på varje 

leverantör till Övik Energi. Uppförandekoden är baserad på FN:s Global Compacts vägledande 

principer och består av fyra delar: affärsprinciper, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och miljö.  

Övik Energi förväntar sig att leverantören och dennes underleverantörer följer innehållet i 

uppförandekoden. Leverantören ska upprätta lämpliga kontrollsystem och följa upp avvikelser mot de 

principer som anges. Vid avvikelser ska detta omgående rapporteras till beställaren och åtgärder vidtas.  

Det åligger också leverantören att säkerställa att dennes eventuella underleverantörer efterlever de krav 

som ställs i uppförandekoden.   

Vid arbete hos Övik Energi ska leverantören säkerställa att dennes personal och underleverantörer tagit 

del av gällande lokala säkerhetsföreskrifter och miljöregler.  

Övik Energi förbehåller sig rätten att utföra granskning/revision på plats hos leverantören eller dess 

underleverantörer för att bedöma efterlevnaden av uppförandekoden. 

Affärsprinciper 

Affärsetik 

Övik Energi förväntar sig att leverantören bedriver sin verksamhet i enlighet med gällande lagar, regler 

och förordningar i de länder leverantören är verksam. Affärsetiska regler ska följas genom att 



 
 
  

 

leverantören skyddar sekretessklassad information och respekterar immateriella rättigheter samt 

konkurrerar rättvist och etiskt. 

Korruption och mutor 

All form av förskingring, utpressning, bestickning, korruption och mutor är förbjuden. Leverantören 

får inte ge, lova eller erbjuda och inte heller acceptera något av värde i syfte att säkerställa ett beslut, 

säkra en fördel, undvika en nackdel eller för att upprätta eller vidmakthålla en affär. Sådana olämpliga 

förmåner kan bestå av gåvor, rabatter vid inköp, resor, nöjen, kontanter eller förmåner av annan natur. 

 

Mänskliga rättigheter 
Leverantören ska respektera internationellt erkända mänskliga rättigheter. Alla anställda och 

arbetstagare ska behandlas väl med värdighet och respekt. Krav i uppförandekoden som rör 

leverantörens personal ska gälla för all anställd personal hos leverantören. Vidare ska detta även gälla 

för den personal som leverantören anlitar. 

 

Leverantören ska bekämpa alla former av barnarbete. Leverantören ska inte delta i eller dra fördel av 

någon form av barnarbete. Leverantören ska inte anställa barn under vare sig minimiåldern för 

anställning eller åldern för slutförd obligatorisk utbildning i landet. Leverantören ska inte anställa 

arbetstagare under 18 år för att utföra arbete som i nationell lag fastställs vara farligt.  

 

Arbetsvillkor 

Löner och arbetstider  

Leverantören ska sträva efter att så långt som möjligt säkerställa hållbara medarbetare.  

 

När det gäller arbetstid, vila, semester, ledighet, ersättning och förmåner ska leverantören följa 

tillämplig lagstiftning, kollektivavtal eller motsvarande villkor.  

 

Leverantören ska se till att normal arbetstid och övertid ligger inom de gränser som är tillåtna enligt 

tillämpliga lagar och förordningar eller vad som har överenskommits i relevanta kollektivavtal.  

 

Föreningsfrihet och rätten till kollektiva förhandlingar 

Leverantören ska erkänna och respektera medarbetarnas rätt att, om de så önskar, fritt organisera sig 

och att förhandla kollektivt.  I situationer där rätten att organisera sig och förhandla kollektivt är 

begränsad i lag ska leverantören låta arbetstagare fritt välja egna representanter. 

  

Icke-diskriminering och kränkande särbehandling  

Alla människor har lika värde och därför råder nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och 

kränkande särbehandling. Olikheter som kön, könsöverskridande identitet och uttryck, etnisk 

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

andra variationer får inte utgöra grund för diskriminering. 

  



 
 
  

 

Arbetsmiljö 

Leverantören ska erbjuda en säker och hälsosam arbetsplats oavsett var arbetet utförs. Arbetsmiljön ska 

hålla en nivå som överensstämmer med internationella riktlinjer. Arbetstagare ska informeras om de 

eventuella hälsorisker som arbetet kan medföra samt tillhandahållas lämplig arbetsmiljöutbildning. 

Alla arbetstagare ska ha tillgång till och använda relevant skyddsutrustning. 
 

Kanaler för synpunkter och åtgärdsmekanismer  

Leverantören ska tillhandahålla lämpliga tillvägagångsätt för personal och berörda parter så att de kan 

lämna synpunkter, rekommendationer, rapporter eller klagomål som rör arbetsplatsens förhållanden.   

 

Leverantörens synpunkter till Övik Energi lämnas till avtalets kontaktperson. 

 

Miljö 

Generellt                    

Övik Energi förväntar sig att leverantören sköter sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt i förhållande 

till miljörisker och miljöpåverkan och agerar utifrån en försiktighetsprincip samt har ett 

livscykelperspektiv i sin affärsverksamhet. Produkter och tjänster ska väljas utifrån ett långsiktigt 

hållbarhetsperspektiv.  

 

Miljölagstiftning   

Leverantören ska följa de regler och miljölagar som är aktuella för utförandet av arbetet hos beställaren. 

Leverantören ska inneha och upprätthålla alla nödvändiga tillstånd, licenser och efterleva verksamhets- 

samt rapporteringskrav. 

  

Miljöskydd  

Leverantören ska sträva efter att undvika eller minska avfall och utsläpp till följd av sin 

affärsverksamhet. Leverantören ska använda effektiv teknik som syftar till att minska miljöbelastningen 

så mycket som möjligt. Övik Energi förväntar sig att leverantören agerar utifrån försiktighetsprincipen 

och respekterar principen om att förorenaren betalar. Leverantören ska hantera farliga ämnen på 

ett ansvarsfullt sätt och där så är möjligt byta ut farliga ämnen mot mindre farliga.  

  

Miljöledningssystem   

Leverantören ska ha ett strukturerat och systematiskt tillvägagångssätt för att ta hänsyn till den 

miljöpåverkan som dess verksamhet kan ge upphov till.  

 

 


