
 

 

 

 

 

 

 

VÄRMEKs Upphandlingskoncept  
”HÅLLBAR UPPHANDLING” 

 

 

  

VÄRMEK vill att man  
vid användande av 
VÄRMEK-avtal ska 
känna sig säker på att 
man engagerar 
leverantörer som tar 
ansvar för sina 
produkter miljömässigt, 
etiskt och socialt, hela 
vägen från 
framställande till 
slutanvändning 

Upphandlings-
lagstiftning 

Miljö-, CSR-, 
och CoC-krav 

Medlemsdialog 

-teknik 

-ekonomi 

Uppföljning 



Hållbar upphandling -  
VÄRMEK tar samhällsansvar med koncept för Hållbar 
upphandling 
 
VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man 
engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt, etiskt och socialt hela 
vägen från framställande till slutanvändning.  
 
VÄRMEK ligga i frontlinjen när det gäller miljömässigt, etiskt och socialt ansvarstagande. Vi 
tar vårt samhällsansvar genom att bland annat säkerställa hållbarhet i vår värdekedja. Det 
gör vi med ett koncept för Hållbar upphandling som omfattar uppförandekoder både för intern 
verksamhet och för våra leverantörer, krav i upphandlingarna samt uppföljningar under 
avtalstiden. 
 

VÄRMEKs metodik: 
 
Hållbarhetskrav vid upphandling 
En uppförandekod för våra leverantörer är framtagen, huvuddragen i den finns bifogat detta 
dokument. Den bygger på FN:s Global Compact och FN:s vägledande principer om företag 
och mänskliga rättigheter, samt specifika krav inom hållbarhet från våra medlemmars 
uppförandekoder/etiska inköpsriktlinjer. Uppförandekoden används vid upphandlingar 
tillsammans med övriga hållbarhetskrav där leverantörernas hållbarhetsarbete utvärderas.  
 
Uppförandekod för VÄRMEK 
Även en uppförandekod för vårt interna arbete har tagits fram. Den omfattar vår affärsetik, 
vårt förhållningssätt och våra åtaganden enligt de unionsrättliga principerna samt FN:s 
Global Compact & FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter och är 
utformad på likartade sätt som uppförandekoden för leverantörer. Hållbarhetsarbetet ska 
genomsyra allt vi gör och alla beslut som fattas.  
 
Uppföljning 
Vi kommer att följa upp både oss själva och våra leverantörer. Uppföljning av leverantörer 
kommer ske genom självutvärdering, frivilliga åtaganden, revisioner/företagsbesök samt i 
dialog. Uppföljning av oss själva kommer att ske bland annat genom hållbarhetsredovisning 
på vår webb. 
 
Utveckling under 2015  
Vi kommer under 2015 att implementera rutiner för uppföljning. 
 
Förbättring och dialog 
Konceptet är levande och kommer hela tiden att utvecklas. Dialog med medlemmar och med 
leverantörer är en förutsättning för att lyckas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VÄRMEKs uppförandekod för leverantörer - huvuddrag 
 

VÄRMEKs verksamhetsidé 
VÄRMEK är en inköpscentral som på uppdrag av medlemmarna sluter ramavtal i enlighet 
med Lag om Upphandling inom försöringssektorn (LUF 2007:1092). Syftet är att förenkla 
upphandlingsförfarandet för medlemmarna och säkerställa försörjning av teknik och tjänster 
till bästa möjliga villkor. VÄRMEKs långsiktiga målsättning är att verka för i alla aspekter 
hållbara affärer i syfte att säkerställa att medlemmarna alltid har tillgång till bästa möjliga 
affärslösningar för sin verksamhet.    
 

Syfte med uppförandekod för leverantörer 
För VÄRMEK är det grundläggande att vår verksamhet drivs på ett etiskt korrekt sätt och att 
det vi gör bidrar till en hållbar värld, det är en hävstång för vår framgång. Det gäller oavsett 
om det gäller VÄRMEK eller de avtal som vi tecknar på uppdrag av våra medlemmar. 
 
Grunden för VÄRMEKs Uppförandekod för leverantörer är framförallt FN:s Global Compact, 
medlemmarnas etiska koder samt medlemmarnas önskemål. 
 
Det är självklart att vi bedriver vår affärsverksamhet i enlighet med gällande lagar, regler och 
förordningar och strävar efter att ständigt förbättra vårt sociala och miljömässiga arbete 
genom hela värdekedjan. 
 
Vi tar ansvar för våra handlingar, och vi förväntar oss att våra leverantörer gör detsamma. I 
vår uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga 
rättigheter och arbetsvillkor, miljö samt affärsetik. Uppförandekoden baseras på FN:s Global 
Compact. VÄRMEK förväntar sig att företagets leverantörer tillämpar de principer som 
beskrivs i denna uppförandekod i sin egen affärsverksamhet eller att leverantörerna har 
antagit motsvarande standarder och bedriver sin verksamhet i enlighet därmed. VÄRMEK 
kommer löpande se till att de regler och principer som återfinns i denna uppförandekod 
efterlevs. Detta görs genom dialog med leverantörer och potentiella leverantörer, att be 
leverantörerna att tillhandahålla relevant information samt genom att genomföra revisioner 
och granskningar av leverantörerna. 
 
 



VÄRMEKs uppförandekod för leverantörer  

Mänskliga rättigheter och arbetsvillkor 
VÄRMEKs leverantörer ska respektera, stödja och skydda de mänskliga rättigheterna, enligt 
FN:s definition, både på arbetsplatsen och i hela sin affärsverksamhet. Alla anställda och 
arbetstagare ska behandlas väl, med värdighet och respekt.  
 
De rubriker avsnittet avhandlar är: 

 Nationell lagstiftning 

 Barnarbete och unga arbetstagare (ILO 138 och 182) 

 Ingen förekomst av tvångsarbete (ILO 29 och 105)   

 Ingen förekomst av diskriminering (ILO 100 och 111)  

 Löner, förmåner och arbetstider 

 Föreningsfrihet och rätten till kollektiva förhandlingar (ILO 87 och 98) 

Miljö 

Miljölagstiftning 
Leverantörerna måste skaffa och upprätthålla alla nödvändiga tillstånd och licenser och 
efterleva verksamhets- och rapporteringskrav enligt dessa tillstånd och licenser. 
 
De rubriker avsnittet avhandlar är: 

 Avfallshantering och förebyggande av föroreningar 

 Miljöledningssystem 

 Hälsa och säkerhet 
 

Affärsetik 
VÄRMEK förväntar sig att leverantörerna bedriver sin verksamhet i enlighet med gällande 
lagstiftning samt följer internationellt överenskomna affärsetiska regler. 
 
De rubriker avsnittet avhandlar är: 

 Juridisk efterlevnad 

 Anti-korruption 

 Anti-kartell 

 Intressekonflikter 

 Skydd av tredje parts rättigheter och information 
 



Förpliktelse 
VÄRMEK förväntar sig att dess leverantörer åtar sig att följa de principer som anges i denna 
uppförandekod. Leverantörerna ska ha lämpliga kontrollsystem för att säkerställa 
efterlevnaden av denna uppförandekod eller likvärdiga standarder. Kontrollsystemet 
tillämpas också på leverantörens underleverantörer och leverantörer som direkt eller indirekt 
har med tillhandahållandet av varor och tjänster till VÄRMEK eller VÄRMEKs medlemmar att 
göra.  

Konsekvenser vid överträdelser 
Vid eventuella överträdelser kommer lämpliga åtgärder att vidtas. Beroende på hur allvarlig 
överträdelsen är kan lämpliga åtgärder vara att begära korrigerande åtgärder men även att 
avsluta samarbetet med leverantör, underleverantör eller entreprenör som givit uppdrag om, 
underlättat eller tillämpat oacceptabla metoder. 
 

Inspektioner 
Genom att leverantören, VD/ansvarig firmatecknare, skriver under avtalet intygas att 
leverantören, och eventuella underleverantörer, följer de krav som är formulerade i detta 
dokument. Underskriften ger VÄRMEK rätt att genom inspektion, eller på annat sätt, 
undersöka att dokumentets krav efterlevs. 
  



Global Compact 
 
FN:s Global Compact ber företag att anta, stödja och genomdriva tio principer 
kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljön och korruption inom den sfär de kan 
påverka.  
Principerna i FN:s Global Compact har universell konsensus och bygger på FN:s allmänna 
förklaring om de mänskliga rättigheterna, ILO:s deklaration om grundläggande principer och 
rättigheter i arbetslivet, Riodeklarationen om miljö och hållbar utveckling, samt FN:s 
konvention mot korruption. 

Global Compacts 10 principer: 
Mänskliga rättigheter 
Princip 1: Företag ska stödja och respektera skydd för internationella mänskliga rättigheter 
inom den sfär som de kan påverka; och 
Princip 2: Försäkra sig om att deras eget företag inte är delaktigt i brott mot mänskliga 
rättigheter. 
 
Arbetsvillkor 
Princip 3: Företag ska upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva 
förhandlingar; 
Princip 4: Avskaffa alla former av tvångsarbete; 
Princip 5: Avskaffa barnarbete; och 
Princip 6: Inte diskriminera vid anställning och yrkesutövning. 
 
Miljö 
Princip 7: Företag ska stödja förebyggande åtgärder för att motverka miljöproblem; 
Princip 8: Ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande; och 
Princip 9: Uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik. 
 
Korruption 
Princip 10: Företag ska arbeta mot alla former av korruption, inklusive utpressning, muta och 
bestickning. 
 
 
  



Hållbarhetspolicy 
VÄRMEK är en inköpscentral som gör LUF-upphandlingar på uppdrag av våra 
medlemsföretag. Syftet är att förenkla upphandlingsförfarandet för medlemmarna och 
säkerställa försörjning av teknik och tjänster till bästa möjliga villkor. VÄRMEKs långsiktiga 
målsättning är att verka för i alla aspekter hållbara affärer i syfte att säkerställa att 
medlemmarna alltid har tillgång till bästa möjliga affärslösningar för sin verksamhet.  
 
Begreppet hållbarhet omfattar för VÄRMEK miljömässig, etisk och social hållbarhet men 
också lagefterlevnad, ekonomisk och teknisk hållbarhet.  
 
Diskriminering accepteras aldrig vid anställningar eller vid anställningsförfaranden, detta 
omfattar tillgång till utbildning, befordran och belöningar, baserade på ras, hudfärg, religion, 
kön, sexuell läggning, ålder, fysisk förmåga, hälsotillstånd, handikapp, funktionshinder, 
politiska åsikter, nationalitet, socialt eller etniskt ursprung, medlemskap i fackförening, 
civilstånd eller annan orsak.  
 
Vi ska i all vår verksamhet ta hänsyn till hållbarhet, i alla beslut, alla inköp samt alla 
upphandlingar. Vi eftersträvar att alltid göra de bästa hållbarhetsvalen i den dagliga 
verksamheten och vår verksamhet ska genomsyras av hållbarhetsfrågorna. 
 
Vi arbetar för ett hållbart samhälle genom att:  

 Följa FNs initiativ Global Compact, både internt och i samarbete med våra 
leverantörer. Detta innebär att vi i allt vi kan påverka i vår affärsverksamhet: 

o Respekterar mänskliga rättigheter 
o Verkar för goda arbetsvillkor 
o Verkar för minskad miljöpåverkan 
o Tar avstånd från alla former av korruption, mutor och bestickningar och i vår 

verksamhet verka mot kartellbildning 

 Ställa tydliga hållbarhetskrav i våra upphandlingar som sedan följs upp under 
avtalstiden 

 Leva upp till eller överträffa tillämplig lagstiftning och andra krav 

 Ständigt sträva efter förbättringar genom att i samverkan med våra leverantörer 
minska miljöpåverkan, förebygga förorening och förbättra hållbarheten hos de 
produkter som omfattas av våra ramavtal.  
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