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LULEÅ ENERGIS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER 
 

Luleå Energi vill säkerställa att alla produkter, tjänster och entreprenader ska tillverkas och utföras på ett 

socialt, etiskt och miljömässigt ansvarsfullt sätt. Luleå Energis uppförandekod bygger på ett antal principer 

och klargör vad vi förväntar oss av våra leverantörer. Som leverantör måste du följa alla gällande lagar och 

bestämmelser, kraven i denna Uppförandekod samt dina avtalsförpliktelser gentemot oss. Luleå Energi 

säkerhetsföreskrifter ska efterlevas i samband med all tjänsteutövning hos eller på uppdrag hos oss. 

Luleå Energi stöder ILO:s åtta kärnkonventioner, FN:s vägledande principer för arbetsvillkor, mänskliga 

rättigheter, anti-korruption och klimat/miljö samt nationella lagar gällande arbetsskydd, arbetsrätt och 

miljöskyddslagstiftning i tillverkningslandet 

 

Luleå Energis företrädare och leverantören ska i alla situationer uppträda på ett affärsetiskt korrekt och 

opartiskt sätt som präglas genom ett bra samarbete, engagemang, ärlighet och öppenhet.  

Inom Luleå Energi-koncernen har vi etablerade kärnvärden – nära, attraktiv och trygg. Kärnvärdena ska 

spegla vårt sätt att arbeta i relation till leverantör och till varandra. 

 

ARBETSVILLKOR 

Du som leverantör till Luleå Energi 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 utan ges rättigheter 

och möjligheter oavsett nationellt ursprung, ras, kön, sexuell läggning, ålder, 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   

• alltid meddela oss om ytterligare underleverantör anlitas och denna underleverantör ska känna till 

vår uppförandekod 

• ha rutiner för att förebygga och hantera krissituationer 

  

MILJÖ  

Du som leverantör till Luleå Energi ska 

• visa miljöhänsyn 

• arbeta för att främja en hållbar utveckling 

• följa gällande miljölagstiftning 

• minimera risk för negativ miljöpåverkan, utsläpp och olägenheter för människors hälsa och miljö 

  

ANTI-KORRUPTION   

Du som leverantör till Luleå Energi 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 

Luleå Energi förbehåller sig rätten att kontrollera att denna uppförandekod efterlevs och kan komma att 

avsluta affärsrelationen om uppförandekoden inte uppfylls. 


