Tjänstedeklaration
Hållbart företagande och entreprenörskap
i Sveaskog

Sveaskog
Tjänstedeklaration
Vi har tagit fram ett dokument, Sveaskogs Tjänstedeklaration, som beskriver våra
förväntningar på dig som företagare och affärspartner till Sveaskog. Syftet är att
underlätta i affärssamarbetet och göra det tydligt vad Sveaskog förväntar sig av dig
som företagare. Tjänstedeklarationen gäller för alla affärssamarbeten inom skoglig
entreprenad, logistik och anläggning.
Här nedan kan du läsa lite mer om Tjänstedeklarationen, hur den används, vad den
innehåller, hur vi gemensamt kan b
 idra till en hållbar utveckling och vad den innebär
för dig som företagare.

Hur används Tjänstedeklarationen?

Du som företagare, dina underleverantörer
och underentreprenörer förväntas förstås följa
alla lagar och föreskrifter i de länder där du är
verksam. Vi förväntar oss även att innehållet i
Tjänstedeklarationen följs av både ditt företag och
dina underentreprenörer. Vi förväntar oss också att
du, liksom vi, strävar efter ständiga förbättringar.
Som entreprenör ansvarar du för att säkerställa
och kontrollera att de underentreprenörer som
du anlitar uppfyller de skyldigheter och krav som
är relevanta. Om de inte uppfylls kommer det att
leda till åtgärder och kontraktet kan komma att
förhandlas om.

Sveaskog kan godkänna underentreprenad i ett
led. Våra krav i Tjänstedeklarationen är desamma
oavsett entreprenörens, underentreprenörens
eller de anställdas hemland. Det är bara
underentreprenör som godkänts av oss som får
utföra arbete som omfattas av det avtal vi tecknat.
Sveaskog har ett etablerat samarbete med
Skatteverket och UC (Upplysningscentralen) mot
osunda leverantörer och ekonomisk brottslighet.
Samarbetet ska underlätta för seriösa företag som
vill göra affärer med Sveaskog. Konkurrens ska ske
på lika villkor.

Ekonomi och företagsform
Som anlitad entreprenör ska du alltid:
• Vara registrerad i aktiebolags- eller handelsregister (i handelsregister
registreras HB, enskild firma som utövar näringsverksamhet)
• Vara registrerad som arbetsgivare hos Skatteverket, när anställd
personal finns
• Vara godkänd för Svensk F-skatt
• Vara registrerad för Svensk moms, där verksamheten är momspliktig
• Ha gällande yrkestrafiktillstånd, i de fall uppdraget gäller
yrkesmässig trafik
• Vara fri från restförda skulder på skatter och avgifter hos
kronofogdemyndigheten
• Följa arbetsmarknadens regler i Sverige för anställd personal
• Säkra att din personal har relevant utbildning för uppdragets
genomförande.

Arbetsmiljö
Du som företagare ansvarar för att verksamheten
bedrivs i en säkerställd arbetsmiljö så att ohälsa
och olycksfall undviks. För att vara godkänd som
entreprenör i Sveaskog ska du, om du har anställd
personal, bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete
(SAM) enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Arbetets utförande
Kompetens och utbildning

Säkerheten främst

Du ska arbeta långsiktigt på ett sätt
som utvecklar personalen. Dina anställda ska ha relevant utbildning för
arbetets genomförande. Det ska finnas
kompetens- och utvecklingsplaner för
varje medarbetare och all utbildning ska
dokumenteras. Tillsvidareanställda och
återkommande säsongsanställda ska
erbjudas medarbetarsamtal varje år.

Som entreprenör ska du hålla grundliga
säkerhetsgenomgångar med anställda
och underentreprenörer, för riskmoment
som de kan komma i kontakt med i sitt
arbete. Du ansvarar också för att berörd
personal varje år tar del av de utbildningar som Sveaskog kräver.
Miljön viktig
Om biodrivmedel finns praktiskt tillgängligt ska det användas med så stor
inblandning som möjligt.

Avtalspaket för skoglig entreprenad (APSE)
När det gäller skoglig entreprenad (avverkning och skogsvård) tillämpar Sveaskog
”Allmänna bestämmelser för skogsentreprenad ABSE 09” med tillhörande APSE
avtalspaket.

PEFC
Du som arbetar med skogliga uppdrag åt Sveaskog ska vara PEFC-certifierad
entreprenör.

Uppföljning av företag och verksamhet
Sveaskog och/eller tredje part kommer att genomföra löpande uppföljningar av ditt
företag i förhållande till Tjänstedeklarationens krav samt av kvalitet på utfört arbete.
Kontrollerna sker i form av stickprov och riktade kontroller.

Sanktioner
Det viktigaste är att alltid agera när
brister påtalas för att förhindra att
allvarliga händelser inträffar eller att
brister upprepas. Om de regler som

gäller inte följs kan det få konsekvenser
i form av åtgärder som ytterst
kan innebära skadestånd eller att
affärsavtalet hävs.

Underskrift
När du som entreprenör skriver under ett avtal
med oss skriver du också under på att du tagit del
av, accepterar och tar ansvar för att Sveaskogs
Tjänstedeklaration uppfylls av dig, dina anställda
och dina underentreprenörer. Du förbinder dig
att varje år informera/utbilda dina anställda och
underentreprenörer om Tjänstedeklarationens
innehåll.
Underskriften innehåller: ort och datum, företagets
namn, organisationsnummer, underskrift,
namnförtydligande och titel. I förekommande
fall ska du också ange PEFC certifieringsorgan,

certifikatnummer, medlem i arbetsgivareförbund,
antal anställda, anställda från annat EU/EESland, underentreprenör och underentreprenörens
organisationsnummer.
Om du har frågor angående Sveaskogs Tjänste
deklaration är du välkommen att kontakta: Mats
Oja, inköpschef, mats.oja@sveaskog.se och
om du vill läsa den i sin helhet så finns den på
www. sveaskog.se/upphandling

Detaljerad information hittar du på:
Sveaskogs Uppförandekod: http://www.sveaskog.se/Om-Sveaskog/uppforandekod/
United Nations Global Compact: https://www.unglobalcompact.org/
Arbetsmiljöfrågor och systematiskt arbetsmiljöarbete på Arbetsmiljöverket: http://www.av.se
SLA Skogs- och Lantarbetsgivarförbundet: http://www.sla-arbetsgivarna.org/
Skatteverket: http://www.skatteverket.se
APSE avtalspaket för skogsentreprenad: http://www.apse.se/
Skötselskolan: http://www.skotselskolan.se
Migrationsverket: http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner.html

Vi i Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag. Vi säljer timmer, massaved och biobränsle. Vi gör också
markaffärer och arbetar med jakt, fiske och andra naturupplevelser. I allt vi gör värnar vi en hållbar utveckling.
Skogen är kärnan för oss och därför driver vi utvecklingen av dess värden.

