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DEROMES UPPFÖRANDEKOD 
 

Deromes uppförandekod utgår från principerna om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och 
korruption enligt FN’s Global Compact. Uppförandekoden syftar till att säkerställa att Derome och 

våra leverantörer har säkra arbetsvillkor, att anställda respekteras och behandlas med värdighet och 
att tillverkningsprocesser sker med hänsyn tagen till såväl yttre som inre miljö. 

 

Affärsprinciper och antikorruption 
Derome följer tillämpliga lagar, föreskrifter och regler och har i flera avseenden en ambition att 
gå längre än vad lagen kräver inom hållbarhetsområdet.  

Affärs- och myndighetskontakter ska hanteras på ett korrekt sätt. Vi håller oss till god affärssed 
och tar avstånd från varje form av korruption, inklusive givande och tagande av muta samt 
annan otillåten påverkan. Vi deltar inte i karteller, prissamverkan eller annat som begränsar 
konkurrensen på ett otillåtet sätt. 

 

Arbetsrätt och mänskliga rättigheter 
Derome ska efterleva FN’s konventioner om mänskliga rättigheter.  

Anställda, såväl inom koncernen som hos våra leverantörer, ska ha ett anställningsavtal. Allt 
arbete ska vara frivilligt och anställda ska ha rätt att säga upp sin anställning i enlighet med 
gällande anställningsavtal. Vi accepterar inte någon form av mental eller fysisk bestraffning eller 
hot om bestraffning.  

Vi accepterar inte barnarbete. Gällande nationella och internationella lagar om minimiålder ska 
följas. 

Vi accepterar endast arbetstider, löner och andra anställningsvillkor som är förenliga med 
nationell och lokal lagstiftning och relevanta ILO-konventioner. Arbetstagares rätt att organisera 
sig i och ansluta sig till valfri arbetstagarorganisation samt att förhandla kollektivt ska 
respekteras. Vi främjar goda relationer med arbetsorganisationer, fackföreningar och företrädare 
för arbetstagarna. 

Derome verkar för mångfald och jämlikhet. Likabehandling och samma möjligheter ska gälla för 
alla oavsett etnicitet, nationalitet, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, 
religion eller annan trosuppfattning, politisk åsikt, socialt ursprung, funktionsnedsättning, ålder 
eller andra särskiljande egenskaper som har rättsligt skydd. Vi accepterar inte någon form 
kränkande särbehandling, trakasserier eller diskriminering.  
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Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet 
Deromes arbetsplatser ska vara trygga och säkra. Genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete ska 
vi skapa förutsättningar för att alla anställda har en fysiskt, organisatoriskt och socialt sund 
arbetsmiljö. Varje medarbetare har ett ansvar för sin och andras säkerhet. Deromes medarbetare 
ska ges möjlighet att utvecklas och ska behandlas med respekt för sina åsikter, kunskaper och 
erfarenheter. En god ledare inom Derome involverar, utvecklar och skapar engagemang hos 
medarbetarna.  

 

Miljö och ansvarsfullt skogsbruk 
Deromes miljöarbete ska utgå från de allmänna hänsynsreglerna och bedrivas för att uppnå 
ständiga förbättringar som minskar företagets miljöbelastning. Som träförädlande industri och 
förbrukare av skoglig råvara ska vi följa de regelverk, principer och kriterier som ställs enligt 
PEFC™ och FSC® på ett certifierat skogsbruk, samt förvissa oss om att råvaran inte kommer från 
nyckelbiotoper, skogar med höga naturvärden eller olagliga eller av samhället icke auktoriserade 
avverkningar.  

 

Efterlevnad och uppföljning 
Varje chef är skyldig att säkerställa att medarbetare är informerade om innehållet i 
uppförandekoden samt om Deromes policyer inom de områden som koden omfattar. Alla 
medarbetare inom Derome har ett ansvar att följa riktlinjerna i sitt dagliga arbete. Chefer ska 
alltid föregå med gott exempel. Överträdelser av Deromes uppförandekod kan leda till 
disciplinära åtgärder, inklusive uppsägning. Om något brott mot vår uppförandekod skulle 
inträffa, uppmuntrar vi våra anställda att rapportera ett sådant brott till: 
https://derome.trumpet-whistleblowing.eu/. Informationen behandlas konfidentiellt.  
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