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SHAB:s leverantörer ska: 
• Visas respekt för och tillämpa mänskliga rättigheter och lika möjligheter oavsett 

anställningsform, kön, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, könsöverskridande identitet 
eller uttryck, trosuppfattning, funktionsvariation eller ålder.  

• Aktivt motverka och förebygga diskriminering och kränkning i alla former. 
• Följa tillämpliga lagar, avtal och andra bindande krav avseende arbetstid, lön, 

förmåner, befordran och rekrytering. 
• Ha nolltolerans mot slaveri, tvångsarbete, människohandel och barnarbete. 
• Respektera föreningsfrihet för varje anställd.  
• Bidra till en säker arbetsmiljö som verkar förebyggande mot ohälsa och olycksfall 

genom proaktiva och direkta åtgärder. 
• Följa gällande arbetslagstiftning, hälso- och säkerhetslagar eller internationella 

arbetsstandarder som har fastställts av ett internationellt erkänt organ.  
• Erhålla tillfällen för relevant säkerhetsutbildning för anställda. 
• Aldrig förbise säkerhetsanordningar på arbetsplatser eller personlig skyddsutrustning.  
• Uppmuntra transparens och due diligence i leverantörskedjan för att identifiera faktiska 

och potentiella negativ social påverkan samt vidta rimliga förebyggande åtgärder. 

SHAB:s leverantörer ska: 
• Erhålla resurseffektivitet och arbeta för att minimera användning av skadliga ämnen. 
• Ha ett integrerat fokus på klimat, energi, material och avfall för att bl.a. öka 

medvetenhet om energikonsumtion, vattenkonsumtion samt kvalitet av vatten och luft.  
• Kontinuerligt arbete för att ständigt förbättra sitt miljöarbete i organisationens alla led. 
• Uppmuntra transparens och due diligence i leverantörskedjan för att identifiera faktiska 

och potentiella negativ miljömässig påverkan samt vidta rimliga förebyggande åtgärder. 

Uppförandekod för leverantörer 
Smålandshamnar AB (SHAB) har förutom vår egen code of conduct även skapat en 
uppförandekod särskilt för våra leverantörer. Syftet är att ge våra leverantörer riktlinjer för beslut 
och agerande men även klargöra för vissa krav vi har på dig som leverantör.  
 
De som omfattas av vår uppförandekod för leverantörer är samtliga organisationer som förser 
SHAB med produkter, personal eller tjänster, inklusive direkta och indirekta leverantörer i hela 
kedjan. Leverantörer behöver agera utifrån de riktlinjer och krav som anges i SHAB:s 
uppförandekod för leverantörer samt visa att de efterlevs.  
 
Socialt ansvarstagande 
SHAB stödjer och följer internationella konventioner om mänskliga rättigheter och arbetar 
kontinuerligt för jämställdhet, mångfald och inkludering. Samtliga medarbetare har 
föreningsfrihet och vi tar aktivt avstånd från slaveri, tvångsarbete, människohandel och 
barnarbete. Vi ska säkerställa trygga arbetsförhållanden med hjälp av vårt systematiska 
arbetsmiljöarbete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miljömässigt ansvarstagande 
För oss är det centralt att undvika och mildra negativ miljöpåverkan under hela livscykeln för vår 
organisations aktiviteter i alla led. Därför arbetar vi proaktivt och systematiskt för en hållbar 
miljö.  
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SHAB:s leverantörer ska: 
• Som minst erhålla god affärsetik genom att följa de lagar, regler och förordningar som 

gäller i den jurisdiktion som de är verksamma inom. 
• Inte använda mineraler såsom tenn, tantal, volfram, guld med ursprung från 

högrisk/konfliktdrabbade områden enligt EU:s konfliktmineralförordning (EU 2017/821). 
• Se till att alla ekonomiska transaktioner redovisas enligt vedertagna 

redovisningsprinciper, lagar och normer och att samtlig ekonomisk rapportering är 
tillförlitlig.  

• Vara aktivt avståndstagande från korruption, mutor, utpressning och penningtvätt i alla 
led. 

• Undvika situationer som kan leda till intressekonflikt med SHAB. 
• Respektera och använda informationssäkerhet och inte utnyttja, sprida eller avslöja 

känslig eller konfidentiell information om varken SHAB eller den enskilde. 
• Uppmuntra transparens och due diligence i leverantörskedjan för att identifiera faktiska 

och potentiella negativ affärsetik och ekonomisk påverkan samt vidta rimliga 
förebyggande åtgärder. 

Hållbar och etisk upphandling samt ekonomiskt ansvar  
SHAB ska erhålla god moralisk affärsetik inom vår verksamhet samt i relationer med 
intressenter i hela upphandlingskedjan, där mutor och korruption inte får förekomma. Vi 
genomför inga upphandlingar av varor innehållande konfliktmineraler med ursprung från högrisk 
eller konfliktdrabbade områden i enlighet med EU 2017/821. Vi ska uppfattas som en 
ansvarsfull och tillförlitlig partner där informationssäkerhet och vedertagna redovisningsprinciper 
är integrerat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Namn, leverantör:   Datum: 
_________________________  _______________________ 
 
Namn, ansvarig SHAB:   Datum: 
_________________________  _______________________ 
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