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Denna policy syftar till att stödja och säkerställa att vi lever upp till den
standard och de förväntningarna företag har på oss. Den har antagits för att
betona de värderingar och principer som styr vårt förhållande till medarbetare,
kunder, affärspartners och andra intressenter.
 
Uppförandekoden lyfter våra viktigaste affärsprinciper och grundläggande
värderingar som i sin tur baseras på vår värdegrund. Det är dessa principer,
värderingar och framförallt handlingar som definierar vår identitet. 

Uppförandekoden gäller alla anställda inom Högsbogruppen. Här klargörs vad
som kan förväntas av oss och vilket beteende som förväntas av alla som
arbetar hos oss. 

Vi föredrar att arbeta med kunder, leverantörer, konsulter och andra
affärspartners som delar vår uppförandekod. 

Våra grundläggande värderingar utgör en kompass för hur vi ska agera och
reagera, både internt och externt. 

Bakgrund och syfte
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Värdegrund

Medarbetarengagemang

Åtagande

Ledarskap

Arbetsglädje

Vi samarbetar och drar nytta av varandras olikheter och erfarenheter för
att hela tiden förbättras tillsammans.

Vi håller vad vi lovar och levererar hög kvalitet – från första kontakt och
offertskrivande till hantverksmässigt genomförande.

Vi tänker helhet, försöker att vara ett föredöme för andra och hugger i
när och där det behövs.

Vi brinner för vårt hantverk och tar gemensamt ansvar för att det ska
kännas roligt att gå till jobbet.
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Mänskliga rättigheter
och arbetsmiljö
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Vi respekterar de mänskliga rättigheterna och är medvetna om hur vår
verksamhet påverkar uppfyllandet av denna skyldighet. Vi tar ansvar för de
rättigheter i vår verksamhet som gäller våra anställda och det samhälle vi
verkar i. 

Jämlikhet och lika rättigheter 
Alla anställda hos oss ska behandlas med respekt. Vi tolererar inte
diskriminering, fysiska eller verbala trakasserier eller någon form av hot eller
våldshandling gentemot våra anställda. 

Vi ska alltid skydda arbetstagare från repressalier när de rapporterar
incidenter, faror, risker och möjligheter. 

Alla nuvarande och potentiella medarbetare ska behandlas rättvist och
fördomsfritt oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell
läggning, religion eller annan trosuppfattning, etnisk tillhörighet,
funktionsnedsättning eller ålder. Det innebär att vi inte diskriminerar vid
rekrytering, lönesättning, kompetensutveckling, befordran, uppsägning eller i
vårt dagliga möte med varandra. På motsvarande sätt behandlas kunder och
andra intressenter rättvist och fördomsfritt. 

Ingen medarbetare ska utsättas för kränkande särbehandling som t.ex.
mobbning, psykiskt våld, social utstötning, sexuella trakasserier eller andra
former av trakasserier. Rekrytering, utvecklingsinsatser och befordran sker på
grundval av kompetens, kvalifikation, meriter och prestation. 

Vi följer gällande lagar, kollektivavtal och branschstandard avseende
arbetstider och kompensation. 

 



Föreningsfrihet 
Vi respekterar alla anställdas rätt till föreningsfrihet för att representera sina
intressen som anställd, att organisera sig och förhandla kollektivt eller
individuellt. Vi respekterar rättigheten att bli medlem i, och organisera en
fackförening likväl som rättigheten att inte vara medlem i en fackförening utan
rädsla för repressalier, inblandning, hot eller trakasserier. 

Missbruk 
Vi vare sig tolererar eller tillåter missbruk av alkohol eller droger. Vår
målsättning är att bolaget ska hållas fritt från missbruk. En alkohol- och drogfri
arbetsplats är en nödvändig förutsättning för våra medarbetares trygghet,
arbetsklimat, hälsa och säkerhet. 

Arbetsmiljö 
Vi är varandras arbetsmiljö och ska sörja för en god arbetsmiljö och arbeta
proaktivt när det gäller att säkerställa de anställdas säkerhet och hälsa. En god
och säker arbetsmiljö är en strategiskt viktig del för vår och våra medarbetares
utveckling. Målsättningen är att skapa en fysiskt, psykiskt och socialt sund och
utvecklande arbetsplats för alla medarbetare. 

Alla medarbetare har ett arbetsmiljö- och egenansvar genom att följa skydds-
föreskrifter samt att påpeka risker och brister i arbetsmiljön.
Arbetsanpassnings- och rehabiliteringsfrågor ska ingå som en viktig och
naturlig del i arbetsmiljöarbetet. 
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Affärsetik 
Sunda affärsrelationer 
Våra affärsrelationer ska präglas av ärlighet och affärsmässighet med fokus på
kundens bästa. Det innebär att alla medarbetare inom företaget ska uppträda
på ett ansvarsfullt sätt och att ingångna avtal och givna löften hålls. Vi ska
behandla våra affärsrelationer med respekt. Vi följer lagar, regler och
branschkrav inom alla områden där vi verkar. 

Sund konkurrens 
Vi verkar för sund konkurrens vid upphandling och inköp. Vi motsätter oss
manipulerad konkurrens i form av prissamverkan, karteller och manipulation av
anbud. 

Antikorruption 
Vår verksamhet verkar utifrån rådande lagar, normer och interna riktlinjer för
antikorruption. Det innebär att vi varken stödjer eller tillåter någon form av
korruption. Representanter för företaget får inte lämna, utlova eller erbjuda en
förmån som strider mot gällande lagar, till kunder, leverantörer,
samarbetspartner eller myndighet och dess representanter. Förmånen är
otillåten även i det fallet den riktas till någon annan, till exempel mottagarens
närstående. Vad som har angetts avseende företagets möjligheter att lämna
förmåner gäller även omvänt i fråga om vad företag får tillåta
anställda/uppdragstagare att ta emot som förmåner. Det innebär att ingen
medarbetare får genom sin position eller roll i verksamheten kräva, acceptera
eller få personliga fördelar i form av gåvor, erbjudanden eller varor. 

Vi bedriver kundevents med kunder i syfte att skapa eller vidmakthålla goda
affärsrelationer. Detta skall bedrivas enligt interna riktlinjer och följa gällande
skattelagar på ett sätt som inte riskerar att inverka på mottagarens beslut eller
sätt att fullgöra sina arbetsuppgifter. 
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Intressekonflikter 
En intressekonflikt uppstår när något eller någon påverkar en anställds omdöme att
agera utifrån företagets bästa. Representanter för företaget ska aldrig fatta beslut
utifrån personliga intressen eller personliga relationer. Som anställd skall man vara
observant på möjliga intressekonflikter och undvika sådana där familjemedlem,
släkting eller nära vän är involverade. Vid tveksamheter ska den anställde alltid fråga
närmaste chef. Alla som representerar företaget ska sköta sina privata och externa
aktiviteter och finansiella intressen på ett sådant sätt som inte strider eller verkar
strida mot våra intressen. 

Redovisning och ekonomisk rapportering 
Vi för korrekt redovisning av ekonomiska transaktioner i enlighet med gällande lagar
och god redovisningssed. 

Företagets tillgångar och resurser 
Företagets tillgångar och resurser ska endast användas för bolagets
affärsverksamhet. Tillgångar som ägs av företaget, såsom handverktyg, maskiner,
arbetsfordon, kontorsmaterial, it-system, applikationer, mjukvara och andra tillgångar,
ska endast användas i företagets verksamhet. 
Medarbetare får inte ha en bisyssla som kan rubba förtroendet för medarbetaren eller
företaget, i relation till våra kunder och leverantörer. Medarbetare får inte utan särskilt
medgivande av närmaste chef för egen eller annans räkning driva rörelse av något
slag eller åta sig anställning eller uppdrag, som kan inverka menligt på arbetet inom
företaget. 



Ditt ansvar att inte sprida konfidentiell information om företaget, dess
leverantörer eller kunder. 
Du får inte kränka andra medarbetare, kunder, återförsäljare eller
affärspartners i din kommunikation. 
Du ska inte använda företagets varumärke eller logo på ett sätt som skulle
kunna vilseleda allmänheten. 

Alla som arbetar hos oss representerar företaget. Det gör vi såväl på arbetet
som utanför. Därför är all kommunikation vi skriver och pratar en del av
företagets varumärke. Vi alla representerar de värderingar, policyer och
riktlinjer som företaget står för. 

Endast utsedda personer på företaget har rätt att gå ut med officiell
information om företaget. 

Innehar du dator, telefon eller annan elektronisk utrusning som företaget äger,
ansvarar du som anställd för att du använder denna på ett ansvarsfullt sätt ur
ett kommunikationsperspektiv. 

Sociala medier 
Om du anger att du är anställd på företaget på sociala medier, ses den
information du skriver om ditt arbete eller om företaget, dess produkter
och/eller tjänster som officiell information om företaget. Om du skriver om
åsikter kring företaget, dess tjänster eller produkter, är det viktigt att du
förtydligar att det är dina personliga åsikter och att de inte är företagets. 

Du som anställd ska ta hänsyn till följande när du skriver om företaget på
sociala medier: 

Kommunikation och
sociala medier
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Hantering av konfidentiell information 
Det åligger varje anställd att följa vår policy och interna rutiner kring hantering
av konfidentiell information och GDPR. Anställda som har tillgång till
konfidentiell information, som ägs av oss eller tredje part ska skydda den från
obehöriga. Exempel på sådan information kan vara finansiell information,
affärsplaner, teknisk information, information om personal och/eller kunder
samt annan känslig information. 



Hållbarhet
Vi arbetar aktiv för att bidra till de globala hållbarhetsmålen med fokus på
sociala, miljö och ekonomiska målen. Se Högsbogruppens hållbarhetsrappport
2022 för mer information.

Gåvor och mutor
Företaget tolererar inte korruption eller mutor i någon form. Det är strikt
förbjudet att använda denna typ av metoder i någon form av affärsuppgörelser,
både inom privat och offentlig sektor. Rådgör med närmaste chef angående
gåvor till kunder, leverantörer eller myndigheter. Gåvor ska aldrig användas till
att skapa affärsfördel i något sammanhang. Du ska själv inte ta emot gåvor som
skulle kunna påverka din objektivitet eller ditt professionella beslutstagande i
affärer och du ska rådfråga din närmaste chef om frågor kring detta. 

Sponsring och gåvor 
Donationer till välgörenhetsorganisationer och andra organisationer och
föreningar som önskar sponsras av företaget, måste kunna bekräfta att de inte
under några omständigheter är del av någon form av korruption och att de kan
påvisa sig driva sin verksamhet på ett hållbart sätt både vad gäller ekonomi,
socialt arbete samt miljö. 
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Företaget är politiskt neutralt. Företagets namn, varumärke, produkter och
tjänster får inte användas i politiska syften av politiska partier, politiska
organisationer, partipolitiker eller kandidater. Vi sponsrar inte politiska
organisationer, partier eller kandidater/politiker. Önskar medarbetare engagera
sig politiskt på sin fritid ska detta inte påverka medarbetarens omdöme på
arbetsplatsen och företagets policyer och riktlinjer måste följas oavsett
politisk uppfattning. 

Pengatvätt
Företaget åtar sig att följa lagar mot pengatvätt och finansiering av terrorism
som finns stadgade i de flesta av världens länder. Pengatvätt uppstår i de
flesta fall när kriminell verksamhets tillgångar sätts i flöde på marknaden för att
börja få pengaflödet att ses som legal. Finansiering av terrorism uppstår när
betalning eller finansiering som kan leda till kriminella aktioner i form av
terrorism sker. Att göra sig skyldig till pengatvätt behöver inte per direkt
betyda att den person eller organisation som är inblandad per automatik vet
om var pengarna kommer ifrån. 

Politiska intressen
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Anställningsförhållanden, löner och förmåner ska vara rättvisa och enligt
marknadsspannet tillämpligt för den ort företaget finns på. Vi följer de lagar
och regler som finns för branschen i landet vi är verksamma i och eftersträvar
att följa exempelvis arbetstidsregler. Alla medarbetare, även deltidsanställda,
ska ha sina arbetsvillkor dokumenterade i ett avtal och vara medvetna om
såväl sina rättigheter som skyldigheter som anställda på företaget. 
Företaget tolererar inte barnarbete varken internt, hos leverantörer, kunder
eller partners, i någon form eller i något led i leverantörskedjan. Vi tolererar inte
påtvingat arbete i någon form, ej heller mänsklig trafficking eller någon som
helst form av slavhandel eller slavarbete, varken internt, hos leverantörer eller
partners i något led i leverantörskedjan. 

Hälsa och säkerhet
Alla medarbetare ska ha kännedom om företagets föreskrifter kring hälsa och
säkerhet, detta innebär utbildning och information kring hälsa och säkerhet vid
introduktion, men även regelbunden uppdatering och information under
anställning. Det är varje chef och medarbetares ansvar att alltid hålla sig
uppdaterad gällande information om hälsa och säkerhet. 
Användandet av droger och alkohol på arbetsplatsen är inte tillåtet. Intagande
av alkohol tillåts i speciella sammanhang som till exempel personalfest, då
enligt riktlinjer från företagets ledning. 

Rättvisa arbetsvillkor
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Personalansvarig är ansvarig för att informera de anställda om deras
rättigheter, skyldigheter och ansvar enligt denna kod. Vid nyintroduktion av
medarbetare informeras om uppförandekoden. Varje medarbetare förväntas
följa uppförandekod, gällande lagar, regler och andra policyer samt ta ansvar
för att efterleva dem i handling och uppförande. 

Om du är osäker om en handling eller ett beteende står i konflikt till vår
uppförandekod uppmuntrar vi till transparens och att be din chef om råd. 

Att rapportera avvikelser och brott mot uppförandekoden 
Alla anställda på företaget uppmuntras att rapportera om misstänkta brott
mot denna uppförandekod till sin närmaste chef. Om den anställde upplever
att chefen inte agerar på detta, eller om han/hon av annan anledning inte
känner sig bekväm med att rapportera till sin chef, så kan han/hon rapportera
till Högsbogruppens vd eller via vår anonyma visselblåsartjänst. 

Efterlevnad
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Undertecknande

Vi har tagit del av Högsbogruppens uppförandekod 2023 och delar de
värderingar som förmedlas. 

Företagsnamn.............................................................................................................

Datum...............................................................................................................................

Namnteckning.............................................................................................................

Namnförtydligande..................................................................................................



Mer info om
respektive
entreprenadbolag:

rusch.se
effektivmaleri.se
maleribolaget.se
kpmaleri.se


