
  

Code of Conduct - Uppförandekod 

National Högsäter Performance Polymers AB strävar efter att vara en ansvarsfull arbetsgivare. Vi 
ska bedriva en ekonomiskt sund verksamhet med respekt för och hänsyn till mänskliga rättigheter, 
människors säkerhet och hälsa samt miljö. 
Vår ”Code of Conduct” (uppförandekod) skall vara vår guide till hur vi ska uppföra oss i olika 
situationer. Koden visar var gränsen går mellan lämpligt och olämpligt uppförande.  

Grundläggande lagar och regler 
National Högsäter Performance Polymers AB respekterar lagar och förordningar som gäller i de 
länder vi verkar. Vi respekterar grundläggande mänskliga rättigheterna och internationella 
arbetsstandarder såsom dessa framställs i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och i 
den Internationella Arbetsorganisationens (ILO:s) kärnkonventioner. 

• Vi accepterar inte barnarbete i någon form.  
Vi anställer inte personer som ännu inte uppnått åldern för slutförd obligatorisk grundskola, 
eller är yngre än 15 år.  

• Vi accepterar inte tvångsarbete, slavarbete eller andra former av ofrivilligt arbete. 

• National Högsäter Performance Polymers AB värdesätter mångfald! 
Vi rekryterar och behandlar medarbetare på ett icke-diskriminerande sätt. 
Vi främjar rättvis behandling och lika villkor hos anställda oavsett hudfärg, kön, religion, 
politisk uppfattning, ålder, sexuell läggning, socialt eller etniskt ursprung eller andra 
särskiljande egenskaper.  

• Vi tillåter inga kroppsliga bestraffningar eller fysiska, sexuella, psykologiska eller verbala 
trakasserier eller övergrepp. 

• Vi respekterar rätten att organisera sig fackligt.  
Alla anställda har rätt att bilda, gå med i eller avstå från att gå med i fackliga organisationer. 
Vi accepterar inte att det vidtas disciplinära eller diskriminerande åtgärder mot arbetstagare 
som organiserar sig eller ansluter sig till en organisation för att på ett fredligt sätt tillvarata 
sina rättigheter. 

Hälsa och arbetsmiljö 
National Högsäter Performance Polymers AB värnar om att anställda och övriga som vistas i våra 
lokaler ska ha en säker och hälsosam arbetsmiljö.  

• Vi ska vidta lämpliga åtgärder för att förebygga arbetsplatsolyckor och arbetsrelaterade 
sjukdomar och vi arbetar med ständiga förbättringar. 

• Vi är observanta på vår arbetsmiljö och uppmanar alla anställda att rapportera olyckor, 
tillbud och risker. 

• Arbetsvillkor, arbetstider och lön för minderåriga med rätt att utföra visst arbete ska vara 
ändamålsenliga med hänsyn till ålder.  

• Det ska föreligga en hälsosam balans mellan arbete och fritid för alla anställda. 
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Relationer med affärspartners 
National Högsäter Performance Polymers AB:s kontakter med affärspartners skall följa god 
affärssed och kännetecknas av opartiskhet, integritet och moral.  
• Vi ska inte, direkt eller indirekt, erbjuda eller ge någon belöningar eller fördelar i övrigt som 

syftar till att förmå våra affärspartners att agera i strid med sina skyldigheter.   

• Vi ska inte, direkt eller indirekt, begära eller acceptera någon form av otillbörlig betalning 
eller annan ersättning vars syfte är att förmå oss att agera i strid med våra skyldigheter.  

• Vi värnar om våra affärspartners integritet i fråga om affärshemligheter och sekretessbelagda 
affärsrelaterade uppgifter som vi tar del av i affärsverksamheten.   

• Inom de områden vi har inflytande strävar vi efter att våra leverantörer, underentreprenörer, 
agenter och partners följer principerna i vår uppförandekod. 

Miljö 
För oss på National Högsäter Performance Polymers AB är det systematiska miljöarbetet enligt 
ISO14001 ett verktyg för att systematiskt säkerställa att vi gör vad vi kan, inom rimliga ekonomiska 
ramar, för att påverkan på den omgivande miljön och våra produkters påverkan på miljön 
minimeras. Genom att aktivt välja och investera i modern tillverkningsteknik och slutna system får 
vi lite spill och en god intern arbetsmiljö utan hälsorisker för våra medarbetare. 

Under lång tid har vi bevisat att vi lever upp till de höga krav på hållbar utveckling som ställs av 
våra kunder. Rapportering i IMDS, lagkrav såsom REACH & RoHS, samt många kunders substanslistor 
är vardag för oss att leva upp till. 
 
Vår långsiktiga miljömålsättning är att: 
• Låta vårt interna laboratorium driva ett aktivt avvecklingsarbete där vi strävar mot tidigast 

möjliga avveckling av ämnen som kan medföra miljö- och hälsorisker.  

• Minska avfallsmängder årligen i alla led. 

• Använda energi som producerats från hållbara källor samt minska användningen av energi i 
vår verksamhet. 

Brott mot uppförandekoden 
Det är ledningens och de anställdas gemensamma ansvar att trygga efterlevnaden av denna 
uppförandekod.  
Alla uppmanas och förväntas rapportera eventuella brott, eller misstanke om brott, mot denna 
uppförandekod. Lämpligen rapporteras till närmaste chef, HR ansvarig eller annan person i 
ledningsgruppen. 

__________________________________________ 
Magnus Arkholm, VD
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