Uppförandekod för leverantörer
De leverantörer som tillhandahåller varor, tjänster eller byggentreprenader till Falkenbergs
kommun med bolag (nedan kommunen) ska respektera grundläggande sociala krav i sin
verksamhet. Produkter som levereras skall vara framställda under förhållanden som är förenliga
med:
•
•
•
•

ILO: s åtta kärnkonventioner (nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182).
FN: s barnkonvention, artikel 32.
Det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet.
Den arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön, och det socialförsäkringsskydd som
gäller i tillverkningslandet.

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
förklaring om mänskliga rättigheter, ska denna alltid ha företräde.
Ingen förekomst av barnarbete (ILO 138 och 182)
Inga barn får arbeta som inte slutfört den obligatoriska skolgången. Generell minimiålder för arbete
är 15 år. Åldersgräns på 18 år för arbeten som är särskilt hårda och farliga och riskerar att skada
hälsa, säkerhet och moralen hos unga personer.
Ingen förekomst av tvångsarbete (ILO 29 och 105)
Tvångs- och straffarbete får inte förekomma. Lön ska utbetalas regelbundet och arbete för
avbetalning av skuld är inte tillåtet. Anställda ska inte arbeta under hot utan av egen fri vilja.
Ingen förekomst av diskriminering (ILO 100 och 111)
Diskriminering på grundval av etnisk tillhörighet, kön, religion, socialt ursprung, handikapp,
politiska åsikter eller sexuell orientering får inte förekomma.
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Löner och arbetstider
Lön ska betalas direkt till den anställde på överenskommen tid och till fullo. Den nationellt
lagstadgade minimilönen är lägsta accepterade lönenivå. Veckoarbetstiden får inte överstiga den
lagliga gränsen och övertid ska vara betald.
Förenings- och förhandlingsfrihet (ILO 87 och 98)
Huvudregeln är att arbetstagarna har rätt att associera sig och har rätt till kollektiva förhandlingar. I
länder där föreningsrätten är begränsad eller under utveckling ska leverantören medverka till att
anställda får möta företagsledningen för att diskutera löne- och anställningsvillkor utan negativa
konsekvenser.
Miljö
Leverantören ska sträva efter att minska såväl sin energi- och resursförbrukning som sitt avfall och
utsläpp till mark, atmosfär och vatten. Kemikalier ska hanteras på ett för människan och naturen
säkert sätt.
Hälsa och säkerhet
Leverantören skall uppfylla krav på arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i
tillverkningslandet. Arbetstagare ska informeras om de eventuella hälsorisker som arbetet kan
medföra. Alla anställda ska ha tillgång till och använda relevant skyddsutrustning.
Uppföljning
Leverantören är skyldig att på anmodan från kommunen redovisa att kraven ovan uppfylls.
Redovisningen skall ske på det sätt och inom den tid som kommunen begär om detta inte är
oskäligt. Leverantören är även skyldig att möjliggöra för kommunen att själv eller genom ombud
kontrollera på plats att kraven uppfylls.
Skulle kommunen ha befogad anledning att misstänka att kraven inte uppfylls är leverantören
skyldig att genom egen utredning visa att den uppfyller dessa krav. Uppfylls ej kraven får
kommunen begära rättelse. Sker ej rättelse, eller rättelsen är bristfällig, har kommunen rätt till
prisavdrag, uppsägning eller hävning av avtalet.
Genom att leverantören, VD/ansvarig firmatecknare, skriver under detta dokument intygas att
leverantören, och eventuella underleverantörer, följer de krav som är formulerade i detta dokument.
Underskriften ger kommunen rätt att genom inspektioner, eller på annat sätt, undersöka att
dokumentets krav efterlevs.
Ort och datum:
Företagets namn:
Behörig firmatecknare:
Namnförtydligande firmatecknare:
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