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Förvaltningsnamn  

 

 

Landstingsstyrelsen 

Revidering av Landstingets uppförandekod 
för leverantörer 
Landstingsstyrelsen antog 2009-02-24 en uppförandekod för leverantörer vilken 

är gemensam för Sveriges landsting och regioner.  

 

Uppdatering av uppförandekod 

Styrgruppen för det nationella samarbetsprojektet Socialt Ansvar i Offentlig 

Upphandling har nu uppdaterat uppförandekoden. Arbetet har skett i samverkan 

med experter på området, landstingsjurister och landstingens miljöchefer.  

En remissrunda har genomförts med branschorganisationer som Teko, Lif, 

Swedish Medtech och FGL. Dialog har även förts med FMV, 

Upphandlingsutredningen, SL, SKL samt SKL Kommentus. 

 

De väsentligaste tilläggen i den föreslagna uppdaterade koden är FN:s deklaration 

mot korruption samt att kraven även omfattar tjänsteleverantörer.  

I övrigt har följande tillägg gjorts: 

 

 Tydlighet vad gäller landstings- och regioners intention med koden 

 Tydligare skrivning om mänskliga rättigheter 

 Leverantörer ska verka för levnadslöner 

 Möjlighet att rapportera överträdelse 

 

I den föreslagna koden framgår det tydligt att verksamhet i landsting och regioner 

ska bedrivas så att den främjar en hållbar utveckling. I enlighet med det vill 

landstinget också verka för att de varor och tjänster som köps in är producerade 

under hållbara och ansvarsfulla förhållanden. Den nuvarande koden togs fram 

med hänsyn till framställning av produkter.  

 

Risker för brott mot internationella konventioner förekommer även vid 

tjänsteupphandlingar och därför är det viktigt att även tjänsteleverantörer ingår i 

den förslagna koden. En förstärkning av koden har också gjorts genom att 

inkludera FN:s deklaration mot korruption. 

 

I bilaga 1 redovisas det uppdaterade förslaget till uppförandekod. 

 

  



 

      2(2) 

2013-03-14 LJ2013/496 

 
 

 

Prioriterade områden för krav på uppförandekod i upphandlingar föreslås vara: 

 Instrument och rostfria sjukvårdsartiklar 

 Operations- och engångsartiklar 

 Handskar, sprutor och kanyler 

 Förbandsartiklar 

 Textilier 

 Läkemedel 

 IT 

 

Förslag till beslut  
Landstingsstyrelsen föreslås besluta 

 

att anta uppdaterad Uppförandekod för leverantörer 

att anta förslag till prioriterade områden för krav på Uppförandekod 

 

LANDSTINGETS KANSLI  

 

 

Agneta Jansmyr Arne Andersen 

Landstingsdirektör Inköpsdirektör 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

Planeringsdelegationen §§ 59-75 

Tid: 2013-04-16, kl 09:00-11:35 
 

 

Plats: Landstingets kansli, sal A 

§ 68 

Dnr 

LJ2013 

/496  

Revidering av Landstingets uppförandekod för 

leverantörer 
Landstingsstyrelsen antog 2009-02-24 en uppförandekod för 

leverantörer vilken är gemensam för Sveriges landsting och 

regioner. Föreligger förslag till revidering.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta 

 

att anta uppdaterad Uppförandekod för leverantörer 

 

att anta förslag till prioriterade områden för krav på 

Uppförandekod.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen 

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 

Håkan Jansson   

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist   


