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Uppförandekod för underentreprenörer, leverantörer och konsulter
B. Bodin Bygg & Byggledning vill bidra till ett samhälle där vi och andra företag och
organisationer tar ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvar.
Vi har formulerat en uppförandekod för att beskriva våra värderingar och de krav vi ställer på
våra affärspartners i syftet att skapa långsiktiga och förtroendefulla relationer.
Koden är baserad på Global Compact-principerna om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö
och motverkande av korruption.
I uppförandekoden använder vi det sammanfattande namnet ”leverantörer” som omfattar
alla underentreprenörer, leverantörer och konsulter anlitade av oss.
Vi förväntar oss att alla våra leverantörer delar vårt bolags värderingar och efterlever
innehållet i uppförandekoden. Vi förväntar oss också att de ställer motsvarande krav i
nästföljande led.
Lagar och förordningar
Leverantörer ska följa gällande lagar, förordningar, föreskrifter och standarder. De som är
anställda hos eller arbetar under anställningslika förhållanden för företaget ska ha
arbetsvillkor motsvarande de som gäller enligt relevanta kollektivavtal. Företaget ska ha alla
de tillstånd, licenser och registreringar som krävs för att bedriva verksamheten.
Affärsetik
Leverantörens verksamhet ska bedrivas enligt god affärssed, främja fri konkurrens och hålla
en hög etisk standard. Verksamheten ska vara fri från korruption, mutor, penningtvätt och
otillåten konkurrensbegränsning. Representation och gåvor ska präglas av öppenhet och
måttfullhet och alltid ha ett naturligt samband med affärsrelationen.
Skatter
Leverantörer ska följa gällande lagstiftning och principer för skattehantering och betalning av
skatt samt kunna beskriva de principer som styr denna.
Informationshantering
Konfidentiell information som rör vår eller våra kunders verksamhet får bara användas för det
ändamål den är avsedd. Leverantörer ska skydda konfidentiell information genom att säkra
den mot missbruk, stöld, bedrägeri eller otillbörligt röjande.

Miljö
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Våra leverantörer ska bedriva sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt i förhållande till
miljörisker och miljöpåverkan och alltid tillämpa försiktighetsprincipen.
Leverantörer ska arbeta aktivt för att minimera avfall och utsläpp till följd av verksamheten.
Naturresurser ska användas på ett effektivt och långsiktigt hållbart sätt.
Leverantörer ska utöver vad som anges här följa samtliga specifika miljökrav som kan ha
ställts i samband med upphandlingen.

Mänskliga rättigheter och arbetsvillkor
Icke-diskriminering
Diskriminering, oavsett grund, får inte förekomma och leverantören ska se till att trakasserier,
mobbning, hot, förtryck eller annan kränkande behandling inte förekommer.
Föreningsfrihet
Leverantörer ska respektera anställdas rättighet att organisera sig i fackföreningar samt deras
möjlighet till kollektiva för handlingar utan risk för bestraffning, hot eller ofredande.
Anställningsvillkor
Leverantörer ska säkerställa att alla anställda har:




skriftliga anställningsavtal
rätt till lagstadgad ledighet inklusive sjuk- och föräldraledighet
rätt till veckovila enligt gällande lagstiftning

Lön ska utbetalas regelbundet, direkt till anställda, på utsatt tid och till fullo. Löneavdrag som
disciplinär åtgärd är inte tillåtet och det får inte förekomma någon form av lönediskriminering.
Även de som arbetar för leverantören under anställningslika förhållanden ska behandlas i linje
med ovanstående principer.

Tvångsarbete
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Leverantörer ska förbjuda all användning av tvångsarbete, slavarbete eller straffarbete. Allt
arbete ska ske under frivilliga former.
Leverantören får inte föreskriva att arbetstagare lämnar över värdeföremål eller
identitetspapper som ett villkor för anställning.
Barnarbete
Barnarbete får inte förekomma. Leverantörer får inte anställa barn under minimiåldern för
anställning i det land där verksamheten bedrivs.
Arbetsmiljö och säkerhet
Leverantören ska säkerställa att arbetsplatsen är planerad och utformad så att arbetsmiljön är
säker att vistas i. Leverantören ska arbeta systematiskt och förebyggande för att ständigt
förbättra arbetsmiljö och hälsa. Alla som arbetar för leverantörens räkning ska regelbundet
utbildas i säker arbetsmiljö.
Leverantörer ska utöver vad som anges här följa samtliga specifika arbetsmiljökrav som kan ha
ställts i samband med upphandlingen.

Uppföljning och efterlevnad
Leverantören ska följa upp eventuella överträdelser eller vid misstanke om överträdelse av
villkoren i denna uppförandekod.
Om B. Bodin Bygg & Byggledning upptäcker avvikelser från villkoren i denna uppförandekod,
och om förbättringar inte sker inom en överenskommen period, kommer vi att överväga att
avsluta samarbetet med leverantören.
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