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Uppförandekod för hållbar utveckling 

Produkter, tjänster och entreprenader som levereras till Hultsfreds kommun ska 

vara framställda under förhållanden som är förenliga med vår uppförandekod. 

Vi förutsätter att våra leverantörer (avtalspartners) uppfyller tillämplig lagstift-

ning i tillverkningslandet samt utifrån de internationella konventioner och för-

klaringar som uttrycks i FN:s Global Compact (www.globalcompact.org) re-

spekterar minst följande grundläggande principer: 

 

• Mänskliga rättigheter 

• Rättigheter i arbetslivet 

• Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen 

• Minimering av miljöpåverkan 

• Etiska och moraliska affärsregler 

 

Mänskliga rättigheter 

Leverantören ska respektera de mänskliga rättigheterna enligt FN:s definition. 

 

Principer och anställdas rättigheter 

Nationell lagstiftning 

Lagstiftningen i de länder där leverantören är verksam ska efterlevas och utgör 

alltid en miniminivå för de anställdas villkor. Ställer nationell lagstiftning 

högre krav än ILO:s konventioner, eller FN:s deklaration om mänskliga rättig-

heter, ska alltid denna ha företräde. 

 

Ingen förekomst av barnarbete (ILO 138 och 182 samt FN:s barnkonvention, ar-

tikel 32) 

Barnarbete, enligt definitionen i ILO-konventionen, får inte förekomma. 

Barn får inte ha tvingats till skadligt arbete som skadar eller hindrar barnets 

skolgång eller hälsa. 

 

Ingen förekomst av tvångsarbete (ILO 29 och 105) 

Att utnyttja någon form av tvångs- eller straffarbete accepteras inte. 

 



  

Fel! Hittar inte referenskälla. 

Uppförandekod 

 2018-01-17 

 

2 (3) 

Ingen förekomst av diskriminering (ILO 100 och 111) 

Diskriminering på grundval av etnisk tillhörighet, kön, religion, socialt ur-

sprung, funktionshinder, politiska åsikter eller sexuell orientering får inte före-

komma. 

 

Löner och arbetstider 

Lön ska betalas direkt till den anställde på överenskommen tid och till fullo. 

Den nationellt lagstadgade minimilönen är lägsta accepterad lönenivå. Lev-

nadslön är alltid eftersträvansvärd. Veckoarbetstiden får inte överstiga den lag-

liga gränsen och övertid ska vara kompenserad. Skatter och avgifter ska betalas 

och redovisas korrekt. 

 

Vid upphandling av entreprenader eller tjänster ska den utförande parten till-

lämpa villkor i svenska kollektivavtal för de anställda. 

 

Vid upphandling av entreprenader eller tjänster ska meddelarfrihet gälla för 

entreprenörens eller underentreprenörens personal. 

 

Föreningsfrihet och organisationsrätt (ILO 87 och 98) 

I länder där föreningsrätten är begränsad eller under utveckling, ska leverantö-

ren medverka till att anställda får möta företagsledningen för att diskutera löne- 

och arbetsvillkor utan negativa konsekvenser. 

 

Jämställdhetsarbete 

Leverantörer med mer än 25 anställda ska ha en jämställdhetsplan som uppfyll-

ler gällande lagkrav. Leverantören har samma ansvar för att säkerställa och 

främja jämställdhet i sitt uppdrag som om kommunen själv hade tillhandahållit 

tjänsten. 

 

Miljö 

Leverantören ska ha mål och handlingsplaner för att minska såväl sin energi- 

och resursförbrukning som sitt avfall och utsläpp till mark, atmosfär och vat-

ten. Kemikalier ska hanteras på ett för människan och naturen säkert sätt. 

 

Hälsa och säkerhet 

Arbetsmiljön ska hålla en nivå som överensstämmer med internationella rikt-

linjer samt det arbetarskydd, den arbetsrätt och det socialförsäkringsskydd som 

gäller i tillverkningslandet. Anställda ska informeras om de eventuella hälso-

risker som arbetet kan medföra. Alla anställda ska ha tillgång till och använda 

relevant skyddsutrustning. 
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Etiska och moraliska affärsregler 

Hög etisk standard 

Vi kräver oss att våra leverantörer uppvisar hög affärsetik, att de följer gällande 

nationella lagar, och att de inte på något sätt medverkar i korruption, bestick-

ning, bedrägeri eller utpressning.  

 

Transparenta affärsrelationer 

Våra leverantörer ska varken erbjuda eller ta emot gåvor, betalningar eller 

andra förmåner som kan vara ägnade att förleda mottagaren att handla mot sin 

plikt. 

 

Uppföljning 

Hultsfreds kommun förbehåller sig rätten att på egen hand, eller genom tredje 

part, genomföra uppföljning och kontroller på plats i produktionen.  

 

Uppföljningarna är vid förfrågan enligt avtal obligatoriska att besvara. Vid 

kontroll ska leverantören kunna visa verifikat eller annan dokumentation som 

styrker att kraven efterlevs. Finns behov av komplettering av uppgifterna, ex-

empelvis då uppgifter saknas, dokumentationen ej är tillräcklig eller är av 

tvivelaktig äkthet, är leverantören skyldig att vara behjälplig med dessa för att 

samarbetet ska kunna fortgå.  

 

Skulle avvikelser upptäckas vid revisionstillfället ska leverantören vidta lämp-

liga åtgärder. Bedömer Hultsfreds kommun bristerna allvarliga nog förbehåller 

sig även kommunen rätten att vidta åtgärder så som exempelvis begära vite el-

ler avbryta samarbetet.  

 

Genom att leverantören skriver under dokumentet intygas att leverantören, och 

eventuella underleverantörer, följer de krav som är formulerade i detta doku-

ment.  

 

 

FÖRETAGETS NAMN………………………………………….....  

 

SIGNATUR…………………………………………………………  

 

NAMNFÖRTYDLIGANDE………………………………………..  

 

DATUM…………………………………………………………….  

 


