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Information om hur du kan lämna synpunkter gällande våra etiska

riktlinjer

Hej!

Våra etiska riktlinjer är framtagna i ett gemensamt arbete och som medlemsbolag förväntas

man efterleva dem. Om du upplever att ett annat medlemsbolag inte efterlever våra etiska

riktlinjer kan du kontakta oss. Även du som inköpsansvarig kund/huvudman är välkommen

att höra av dig. Vi tar inte emot  anonyma synpunkter eller klagomål och du måste vara

beredd på att ha ett möte med den/det bolag du har synpunkter kring, för att vi ska kunna

hantera dem. Synpunkter tas emot via föreningens info-mail:

info@swedishedtechindustry.se. Mer information om våra etiska riktlinjer finns här.

Att svara på - uppgifter vi behöver för att hantera dina synpunkter:

1. Kontaktuppgifter (namn, bolag, e-post, tel.nr etc)

2. Vilket av de fyra områden våra etiska riktlinjer innehåller, gäller din synpunkt?

(Öppenhet och kunskapsdelning, Professionalism, Kvalitet, Interoperabilitet och

standarder, Integritet och informationssäkerhet).

3. Gäller dina synpunkter ett företags hantering av upphandling och kravställningar?

- Om svaret är ja, ska du i första hand ta kontakt med företaget i fråga för dialog

och följa de strukturer som finns gällande LOU, Konkurrenslagen eller

Integritetsskyddmyndigheten.

4. Rör dina synpunkter en situation som uppstått i ett sammanhang i en enskild

kundkontakt eller enskilt mellan två företag?

- Om svaret är ja, tar du i första hand kontakt med företaget i fråga för dialog.

5. Är dina synpunkter gällande ett av våra medlemsbolag så pass allvarliga att de

riskerar att misskreditera föreningen och/eller hela eller delar av branschen?

- Om svaret är nej, tar du i första hand direktkontakt med företaget i fråga för

dialog.

- Om svaret är ja, beskriv vad det är som har hänt och på vilket sätt du upplever

att ett av våra medlemsbolag inte efterlever våra etiska riktlinjer. Ange

vilket/vilka områden och beskriv situationen så noga som möjligt. Ge också

förslag på åtgärder du ser behövs. Skicka ditt underlag till

info@swedishedtechindustry.se så kontaktar vi dig med besked om hur vi går

vidare.
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