STOCKHOLMS

STÄDSYSTEM
REN OMTANKE

Code of Conduct
Uppförandekod
Den viktigaste uppgiften för Stockholms Städsystem AB är att utveckla och upprätthålla en sund verksamhet med fokus på god
arbetsmiljö, kvalitet, miljö och ekonomi. Vi tar vårt ansvar som ett av Sveriges ledande städbolag. Vårt ansvar gäller i de miljöer
där vi är verksamma gentemot våra anställda, affärspartners och samhället i allmänhet. Med anledning av detta har vi definierat
ett antal grundregler för vårt agerande:

Allmänna principer och agerande på marknaden:









Vi bedriver vår verksamhet med hög integritet, seriositet och moral.
Vi följer Sveriges lagar och förordningar.
Vi följer för vår bransch framtagna kollektivavtal och allmänna rekommendationer.
Vi verkar aktivt för en sund bransch med seriösa villkor bland annat via Almega.
Vi ställer samma krav på våra leverantörer som vi ställer på oss själva.
Vi tar totalt avstånd från korruption, mutor, svartarbete och annan illegal verksamhet.
Vi redovisar alla finansiella transaktioner korrekt enligt god redovisningsed.
Vi har kontroller i våra IT-rutiner för att säkerställa adekvat dataskydd för våra kunder.

Relationer till anställda:
Att ha en stark och varaktig relation till alla anställda, vilken bygger på ömsesidig respekt och värdighet, är mycket viktigt för
Stockholms Städsystem AB.
















Vi har tecknat kollektivavtal och sedvanliga försäkringar för samtliga anställda.
Vi erbjuder en säker och sund arbetsmiljö och vi arbetar ständigt med förbättringar.
Vi har strikt förbud mot diskriminering samt trakasserier av alla de slag.
Vi har goda kommunikationsvägar inom företaget så att alla kan få delge sina åsikter.
Vi erkänner rätten till fackföreningsfrihet.
Vi erbjuder de anställda regelbunden vidareutbildning och vidareutveckling.
Vi verkar för trivsel och långa anställningar.
Vi arbetar med öppen och regelbunden information för god insikt och delaktighet.
Vi arbetar enbart med egen anställd personal.
Vi samarbetar med Fastighetsanställdas Förbund i kampen mot oseriösa arbetsvillkor.
Vi bryr oss genuint om våra anställda och fattar beslut med deras välfärd i åtanke.
Vi bedriver en jämställd verksamhet och erbjuder resurser och hjälpmedel för detta.
Vi säkerställer en alkohol- och narkotikafri arbetsmiljö.
Vi tar totalt avstånd från barnarbete, tvångsarbete, slavarbete, svartarbete och liknande.

Miljö, kvalitet och seriositet:
Stockholms Städsystem AB är övertygat om att vi kan bidra till en bättre arbetsmiljö för våra kunder via våra tjänster samt till ett
bättre samhälla via vårt miljöengagemang.





Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001.
Vi miljöcertifierade enligt ISO 14001.
Vi är auktoriserade av Almega Serviceentreprenörerna där även vår VD ingår i styrelsen.

Antaget av styrelsen i

STOCKHOLMS STÄDSYSTEM AB
den 19 september 2013:
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