
 

   
Stiftelsen Göteborgs kyrkliga stadsmission 

Uppförandekod  
 

Göteborgs Stadsmissions uppförandekod är ett övergripande styrdokument. Uppförandekoden utgår 

ifrån Göteborgs Stadsmissions ändamål, vision, verksamhetsidé och värdegrund. Den beskriver på 

vilket sätt man ska uppträda internt och extern och är en sammanställning av övriga styrdokument.  

Omfattning 
Koden gäller för anställda, förtroendevalda, volontärer, praktikanter och andra som i någon form 

representerar Göteborgs Stadsmission (medarbetare).  

Arbetsmiljö 

Göteborgs Stadsmission ska i alla lägen sträva efter att uppfylla rättigheten till en sund, säker och 

stimulerande arbetsmiljö. Hur Göteborgs Stadsmission arbetar med frågan beskrivs i den av styrelsen 

antagna arbetsmiljöpolicyn.    

Arbetstider & löner  

Göteborgs Stadsmission har kollektivavtal. I övrigt följer Göteborgs Stadsmission tillämpliga lagar, 

avtal och branschstandarder avseende arbetstider och löner.  

Diskriminering  

Göteborgs Stadsmissions samtliga medarbetare, brukare, klienter och besökare ska ha samma 

möjligheter och rättigheter. Detta oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, ålder, funktionshinder, 

sexuell läggning, nationalitet, politisk åsikt, fackföreningstillhörighet, social bakgrund eller etniskt 

ursprung. Hur diskrimineringsärenden hanteras beskrivs i Göteborgs Stadsmissions handlingsplan vid 

diskriminering. 

Droger  

Göteborgs Stadsmissions olika arbetsplatser ska vara helt fria från alkohol och andra droger. Detta 

regleras i den av styrelsen antagna drogpolicyn.   

Etiskt ansvar 

Göteborgs Stadsmission är en diakonal och idéburen organisation, vars drivkraft är en kristen- och 

humanistisk värdegrund. Göteborgs Stadsmission ska värna om den enskilda människan och se till 

hennes behov och rättigheter.  

Gåvoinsamling  

Göteborgs Stadsmission har en Insamlingspolicy som reglerar gåvohantering. 

Inköp 

Göteborgs Stadsmission ska arbeta strategiskt, professionellt och etiskt i inköpsfrågor. En 

inköpspolicy är antagen.  



 

   
Intressekonflikter & jäv 

Göteborgs Stadsmissions medarbetares privata intressen ska inte påverka deras omdöme eller 

agerande när de utför sina arbetsuppgifter. Man ska inte heller fatta beslut som medför personlig 

nytta, vare för sig själv eller nära anhörig. Detta regleras i policyn mot oegentligheter och i den 

arbetsordning som reglerar styrelsearbetet.  

 

Jämställdhet   

Göteborgs Stadsmission verkar för att främja kvinnors och mäns lika rätt i fråga om arbete, 

anställnings- och andra arbetsvillkor. En jämställd arbetsplats är en attraktiv arbetsplats. Detta 

regleras i den av styrelsen antagna jämställdhetspolicyn.    

Kapitalförvaltning 

Göteborgs Stadsmission ska följa tillämpliga lagar avseende finansiering och placering av kapital. 

Göteborgs Stadsmission har en finanspolicy som främst reglerar hur placeringar får göras, etiska 

regler, placeringsslag och omfattning, riskfördelning etc. Den följer Svenska kyrkans finans- och 

placeringspolicy.  

Kommunikation 

Göteborgs Stadsmission ska inte göra falska uttalanden eller ge missvisande information om sina 

verksamheter. 

Krishantering  

Göteborgs Stadsmission har en handlingsplan för krislägen.  

Miljö  

Göteborgs Stadsmission strävar efter att bli en långsiktigt miljöanpassad organisation och arbetar 

medvetet för en hållbar utveckling inom verksamheterna. Miljöarbetet finns reglerat i Miljöpolicyn.  

Oegentligheter 

Göteborgs Stadsmission ska i alla lägen arbeta för att förhindra oegentligheter, oavsett om de är 

direkta eller indirekta. Styrelsen har antagit en attest & delegationsordningen samt policy mot 

oegentligheter.      

Organisationens egendom och resurser  

Göteborgs Stadsmissions egendom och resurser ska användas för yrkesmässig verksamhet och ska 

inte användas för personlig vinning, i bedrägligt syfte eller på annat otillbörligt sätt.  

Penningtvätt   

Göteborgs Stadsmissions ska inte acceptera, underlätta eller stödja penningtvätt. Detta regleras i den 

antagna Insamlingspolicyn.  

Politiskt engagemang  

Göteborgs Stadsmission är en partipolitiskt obunden organisation.  



 

   
Redovisning och rapportering  

Alla ekonomiska transaktioner ska alltid redovisas enligt allmänt vedertagna redovisningsprinciper. 

Redovisningen ska visa transaktionernas beskaffenhet på ett korrekt och icke missvisande sätt. 

Stiftelsens årsredovisning ska finnas tillgänglig för allmänheten och ge en sann bild av 

organisationens resultat och verksamhet.  

Skatter 

Göteborgs Stadsmission följer svensk skattelagstiftning.  

Värdegrund  

Göteborgs Stadsmission är en diakonal och idéburen organisation. Vår drivkraft är en kristen och 

humanistisk värdegrund. Alla medarbetare inom Göteborgs Stadsmission ska i sitt arbete i mötet 

med människor utgå ifrån värdegrundens två huvudfrågor - Vem är du och Vad behöver du?  
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