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1. Syfte 
 
Varför har vi en Uppförandekod? 
 
Uppförandekoden är ett uttryck för vilka vi är och hur vi gör affärer i ACRE. Vi vill 
skapa värde för våra intressenter och skapa goda relationer till våra medansvariga, 
kunder, affärspartners och samhället.  
Vår uppförandekod ger oss en vägledning i hur vi förväntas uppföra oss i vårt 
dagliga arbete. Koden förklarar också vad du som medansvarig kan förvänta dig av 
ACRE.  
 
Uppförandekoden täcker inte alla de situationer som kan uppstå men den 
beskriver de principer som vi alla måste förstå och känna till för att vi skall kunna 
bedriva vår verksamhet på ett så korrekt och ansvarsfullt sätt som det är möjligt.  
Är man osäker på hur koden skall tillämpas så kan man rådfråga sin närmsta chef.  
 
2. Omfattning 
 
2.1 Verksamheter 
Policyn gäller för samtliga av ACRE:s verksamheter och affärsområden.  
 
2.2 Medansvarig, chefen och andra aktörer 
Uppförandekoden gäller för alla ACRE:s medansvariga och affärspartners.  
Alla dessa har en viktig roll att verka för att skydda vårt företag och dess rykte.  
ACRE:s chefer har dessutom ett utökat ansvar genom sitt uppträdande för att 
påvisa vikten av efterlevnad. Alla chefer skall också vara tillgängliga för 
medansvariga som har frågor angående policyn eller vill göra en anmälan.  
Varje chef är också ansvarig för tillämpning och att nödvändig information når alla 
medansvariga.  
 
Affärspartners, såsom leverantörer, konsulter och andra entreprenörer knutna till 
ACRE förväntas följa liknande principer som de som finns i Uppförandekoden i sin 
egen verksamhet. Efterlevnaden samlat med andra bedömningar kommer ligga till 
grund för ett beslut om att samarbeta med en affärspartner eller inte.  
Om en affärspartner gör något som strider mot principerna i vår Uppförandekod 
kommer en dialog att föras om korrigering och åtgärder.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

3. Principer 
 
Uppförandekoden skall upprätthålla ett antal grundläggande principer som 
ACRE:s verksamhet bygger på, såsom:  
 

• God affärsetik 
• Säkerhet och hälsa 
• Rättvis och respektfull behandling av medansvariga 
• Miljöhänsyn 
• Hög kvalitet 
• Grundläggande mänskliga rättighter 

       
4. Policyns innehåll 

 
4.1 Affärsetik 

 
ACRE bygger sin affärsverksamhet på långsiktighet och ansvarsfullt 
företagande.  

• Vi måste följa alla tillämpliga lagar, föreskrifter och interna policys.  
• Mutor annan form av korrupt verksamhet är förbjuden. Alla som 

verkar inom företaget har ansvar för att ingen får erbjuda, främja eller 
ta emot betalningar, gåvor eller andra förmåner som kan uppfattas 
påverka objektiviteten i affärs- eller myndighetsbeslut.  

• All finansiell måste redovisas korrekt enligt vårta principer  och de får 
inte vara missledande. Exempel på det är att alla betalningar bokförs 
korrekt eller lämna missledande uppgifter om en transaktion.  
 

Rättvis konkurrens 
 
ACRE gör alltid sitt yttersta för att nå framgång i sin verksamhet men det får 
inte innebära att vi gör avkall på konkurrenslagstiftning. Lagen förbjuder 
generellt sett avtal och överenskommelser mellan konkurrenter. Detta 
innebär att vi bara får använda allmänt kända källor om våra konkurrenter 
eller ta kontakt med densamma för att tex. dela upp marknaden sinsemellan.  
 
Gåvor och underhållning 
 
På ACRE får vi endast erbjuda eller ta emot gåvor, måltider eller underhållning  
om det står i propertion till affärsförhållandet. Det får heller inte ge intryck av 
att påverka ett affärsbeslut eller som tex tack för ett nytt kontrakt.  
 



 
                          
 
                          Intressekonflikter 

 
Du som medansvarig skall alltid handla i ACRE:s intresse och undvik 
intressekonflikter. En intressekonflikt uppstår när personliga relationer, 
privata intressen kan påverka hur du utför dina arbetsuppgifter. Man skall tex 
inte göra affärer med företag som ägs eller drivs av familjemedlem. 

 
 
Informationssäkerhet 
 
Alla som arbetar inom ACRE skall skydda konfidentiell information mot 
otillåten användning och spridning. Konfidentiell information är sådan 
information som inte är allmänt känd såsom ACRE:s företagshemligheter, 
affärsplaner, marknadsplaner uppgifter om affärsutveckling, uppgifter om 
medansvariga och löner, medicinsk information samt finansiell information.  
Därför skall vi vara försiktiga när vi diskuterar frågor som rör ACRE eller 
arbetar med bärdator på allmän plats.  
Vi skall även tillse att utomstående ej vistas i ACRE:s lokaler utan tillstånd.  
 
 
Integritet 
 
ACRE ska endast samla in och hantera personuppgifter från kunder, 
medansvariga eller tredje parter enligt gällande lagar.  
Konfidentiella uppgifter om medansvariga skall lagras på ett säkert sätt och 
endast lämnas ut till personer som är behöriga att få del av sådan information 
 
Företagets tillgångar 
 
ACRE:s tillgångar är avsedda att användas i företagets verksamhet och i 
enlighet med våra policys. Dessa får inte användas för personlig vinning, 
bedrägliga beteenden eller andra olämpliga syften. Detta gäller både fysisk 
egendom samt immateriella tillgångar såsom varumärken och 
informationssystem.  
 
Penningtvätt 
 
ACRE ska följa gällande penningtvättslag där man bedriver verksamhet.  
Penningtvätt är olika arrangemang för att dölja brottsliga handlingar eller för 
att få dem att framstå om lagliga.  
 



 
                           
                          Marknadsföring 

 
Alla de tjänster och produkter som ACRE erbjuder måste presenteras och 
marknadsföras på ett korrekt och rättvist sätt. Informationen måste vara saklig 
och informativ och skall godkännas utav någon i ledningen innan den tas i bruk. 

 
 
Hälsa och Säkerhet 
 
ACRE sätter hälsa och säkerhet högst på sin agenda 
 
ACRE strävar efter att erbjuda alla medansvariga, entreprenörer och andra 
aktörer knutna till ACRE en säker och hälsosam arbetsplats. Vi arbetar för att ha 
noll arbetsrelaterade olyckor och en ständigt förbättring inom hälsa och 
säkerhet. Vi genomför förebyggande åtgärder i våra största riskområden samt 
övervakar och följer upp resultaten.  
Varje medansvarig ska känna till och följa gällande regler, policys och processer 
för hälsa och säkerhet inom respektive arbetsområde. Det är varje 
medansvarigs ansvar att anmäla olyckor, riskfyllda arbetsmoment, 
arbetsrelaterade skador och sjukdomar. Det är även varje medansvarigs 
skyldighet att föreslå förbättringar av sin arbetsmiljö. ACRE skall som 
arbetsgivare, se till att alla anställda har rätt utbildningar och skyddsutrustning.  
Vi får aldrig strunta i säkerhetsanordningar på maskiner eller kravet att bära 
personlig skyddsutrustning.  
 

4.2 Relationen till medansvariga 
 
ACRE skall behandla alla anställda med rättvisa och respekt. 
En öppen och ärlig kommunikation är en grundprincip för att bygga förtroende 
mellan alla medansvariga och ACRE. Alla medansvariga är alltid välkomna att 
framföra synpunkter om sin arbetsplats till närmsta chef. ACRE skall tillse att 
alla medansvariga får tydlig information om sina anställningsvillkor samt annan 
relevant information.  
 
Mångfald och icke-diskriminering 
 
Alla medansvariga ska behandlas med respekt och värdighet och ges möjlighet 
till utveckling.  
ACRE värdesätter och arbetar för att utveckla mångfalden bland personalen. 
Alla medansvariga som ska rekryteras ska bedömas oberoende av kön, sexuell 
läggning, etnisk och nationellt ursprung, religion, politisk tillhörighet eller andra 
kategorier som skyddas enligt lag.  

 
 



 
 
Trakasserier 
 
Som representant för ACRE skall vi alltid behandla andra med respekt.  
Hot, trakasserier eller andra olämpliga beteenden är inte tillåtna. Om man som 
medansvarig blir medveten om att detta förekommer skall det rapporteras så 
att åtgärder kan vidtas.  
 
 
 
 
Föreningsfrihet 
 
ACRE erkänner alla medansvarigas rättigheter att besluta om de vill 
representeras av fackföreningar och respekterar rätten för medansvariga och 
deras fackföreningar att förhandla om kollektivavtal. Vi respekterar även rätten 
att avstå från att ingå i en fackförening.  
 
Löner och förmåner 
 
ACRE ska betala rättvisa löner och förmåner enligt gällande kollektivavtal och 
lagstiftning.  
 
Tvångsarbete 
 
Tvångsarbete är inte tillåtet Ingen medansvarig ska behöva lämna ifrån sig sina 
identitetshandlingar eller betala in depositioner vid en anställnings påbörjan.  
 
4.5 Miljö 
 
ACRE ska ta ansvar för miljön i sin verksamhet. 
Att värna om miljön är en del i ACRE:s affärsmodell och är även en viktig del i 
vårt ledningssystem. Vi ska verka för att ha en så liten miljöpåverkan i vår 
verksamhet som möjligt. Detta gör vi bland annat genom att: 

• utveckla hållbara lösningar som baserar sig på resurseffektiva och 
miljöanpassade inköp där en mindre miljöpåverkande produkt alltid ska 
väljas främst. Förbehållet att det är ekonomiskt hållbart. 

• minimera vår miljöpåverkan genom effektivitet  
• minska vår miljöpåverkan genom tydliga och mätbara mål 
• värna om biologisk mångfald  

 
 
  
 



 
 
4.6  Samhälle 
 
ACRE vill och ska bidra positivt i samhället där vi bedriver verksamhet.  
ACRE:s samhällsengagemang ska bedrivas med organisationer med mål och 
syften som stämmer överens med våra egna kärnvärden.  

• Ha godkännande för donationer i ACRE:s namn till föreningar  
 

 
Kommunikation  
 
ACRE strävar efter att föra en öppen och transparent dialog med beaktande av 
affärsmässig sekretess. Vi vill skapa en konstruktiv och givande dialog.  
  

  
 
 
Du ska 

• Rådgöra med företagsledningen innan du diskuterar frågor om företaget 
med en reporter 

• Rådgöra med företagsledningen innan bilder och texter publiceras på 
sociala medier som tillhör ACRE Skogstjänst AB. 

 
 

5. Roller och ansvar 
 

5.1 Följder vid överträdelse av Uppförandekoden 
 
Överträdelser av uppförandekoden kommer alltid att att tas på största allvar 
och kan leda till disciplinära åtgärder inklusive uppsägning. Därutöver kan brott 
mot relevanta lagar innebära att du och ACRE blir föremål för rättsliga påföljder 
som böter, fängelse eller skadestånd.  
 

5.2 Anmälan av potentiell överträdelse 
 
Om du blir vittne till handlingar som gör dig oroad eller bekymrad eller rent av 
ett brott som bryter mot uppförandekoden ska du genast anmäla detta.  
Genom det så hjälper du dina kollegor samt skyddar ACREs rykte och 
varumärke.  
 
ACRE tar varje anmälan om överträdelse på allvar och utreder ärendet för 
lämpliga åtgärder.  
De uppgifter du lämnar är konfidentiella och lämnas bara ut till de personer 
som måste informeras enligt ACREs regler för anmälningar.  



 
 
 

5.3 Hur man gör en anmälan 
 
I allmänhet är det din chef som har bäst förutsättningar att hantera ditt ärende. 
Om det av någon anledning inte känns bekvämt att prata med chef, eller om 
din anmälan inte tagits på allvar, kan du kontakta vd eller bolagets jurist.  
 
 

5.4 Vad händer när en anmälan gjorts? 
 
Om du rapporterat en misstänkt överträdelse av Uppförandekoden kan du 
förvänta dig att: 
 

• Anmälan kommer att behandlas skyndsamt, professionellt och 
konfidentiellt  

• Om man kan påvisa att en överträdelse inträffat kommer 
ledningsgrupp att granska ärendet och besluta om relevanta åtgärder 

• Få information om hur din anmälan har behandlats 
 

Om någon medansvarig i god tro anmäler en misstänkt överträdelse måste  
inte påståendet vara korrekt, men du måste uppriktigt tro att du lämnat 
fullständiga och sanningsenliga uppgifter. En repressalie är en allvarlig 
överträdelse av Uppförandekoden, och den som får tillräckligt allvarliga 
repressalier riktade på sig kommer bli föremål för disciplinära åtgärder som kan 
inkludera avsked.  
 
På motsvarande sätt kan den som medvetet gör falsk anmälan att bli föremål 
för lika allvarliga disciplinära åtgärder. 

 
 

 
 
 
 
 
 

          
 
 
 


