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Hemsö krav på leverantörer

Introduktion
Dessa regler beskriver minimikrav för Hemsös leverantörer

avseende miljö, socialt ansvarstagande, etik och hållbar

ekonomisk utveckling. Hemsö förväntar sig att samtliga

leverantörer och dess underleverantörer respekterar och följer

reglerna i denna uppförandekod. När det i denna

uppförandekod hänvisas till leverantör/er omfattas därmed även

underleverantörer och det åligger leverantörer till Hemsö att

tillse att dess underleverantörer efterlever dessa regler.

Efterlevnad och tillämplig lagstiftning
Hemsös leverantörer ska, i hela sin verksamhet, följa

respektive lands lagstiftning och myndighetsföreskrifter.

Miljömässig hållbarhet
Leverantörerna ska följa tillämplig miljölagstiftning och

myndighetsföreskrifter i det land där de bedriver verksamhet.

Miljöarbete ska inkluderas i den dagliga verksamheten så väl

som i strategisk utveckling och beslutsfattande. Det innebär bl.

a att:

Hemsös leverantörer ska arbeta för att minska

energiförbrukningen. Leverantören ska också sträva efter

att ersätta icke-förnybara energikällor med förnybara

energikällor.

Leverantören ska så långt det är möjligt välja material och

produkter som har lång livslängd, som är producerade så

nära brukarplatsen som möjligt, som är lätta att återvinna

och som inte innehåller farliga ämnen.

Byggmaterial och kemikalier ska vara bedömda i SundaHus

Miljödata och i första hand ha helhetsbedömning A eller B.

Produkter som har en Hemsösymbol (orange H) får

användas även om de inte har bedömning A eller B. Hur

SundaHus Miljödata ska användas finns beskrivet i

.

Socialt ansvarstagande
Anställnings och arbetsförhållanden
Alla anställda ska behandlas lika, opartiskt och med respekt

oavsett ras, kön, ålder, nationalitet, handikapp, sexuell

läggning, fackförbund eller politisk åsikt. Hemsö accepterar inte

barnarbete. Barn är detsamma som en person under 15 år eller

i undantagsfall 14 år i länder som specificeras i artikel 2.4 i

ILO´s konvention no 138. Allt tvångsarbete, ofrivilligt arbete och

obetalt arbete är otillåtet.

Arbetstagare har föreningsfrihet på alla nivåer. Arbetsgivare

eller leverantörer får inte hindra arbetstagare som önskar

ansluta sig till föreningar, organisationer eller förhandla

kollektivt. Det är fullt ut arbetstagarens beslut om han/hon vill

ansluta sig till en förening eller förhandla kollektivt.

Den ordinarie arbetstiden får inte överskrida antalet tillåtna

arbetstimmar enligt respektive lands lagstiftning.

Övertidsersättning ska ske i enlighet med respektive lands

lagstiftning. Lön, inkluderat övertid och andra arbetsförmåner,

ska betalas direkt till den anställda på överenskommen tid.

Lönen ska minst motsvara minsta tillåtna ersättning enligt

tillämplig lag.

Arbetsmiljö
Alla leverantörer ska säkerställa att arbetet planläggs och

anordnas så att det kan utföras i en sund och säker miljö i

enlighet med tillämplig lagstiftning och myndighetsföreskrifter.

Arbetare ska inte utföra farligt arbete utan adekvat

skyddsutrustning. Arbetslokal ska vara utformad så att den är

lämplig ur arbetsmiljösynpunkt. Arbets-hygieniska förhållanden

när det gäller luft och ljus ska vara tillfredsställande. Ämne som

kan föranleda ohälsa eller olycksfall får användas endast under

förhållanden som ger betryggande säkerhet. Maskiner och

andra tekniska anordningar ska vara så beskaffade, placerade

och brukas på sådant sätt att betryggande säkerhet ges mot

olycksfall. Leverantören ska se till att ingen medarbetare

kommer till arbetet påverkad av alkohol eller droger.

Etik
Hemsö fördömer korruption och oetiskt handlande och kräver

transparens, integritet och ärlighet i alla aspekter av

verksamheten. Det innebär att Hemsö efterlever och

respekterar ingångna avtal och överenskommelser samt

arbetar mot alla former av lagbrott inklusive korruption, mutor

och utpressning. Hemsö förväntar sig att deras leverantörer gör

detsamma.

Hemsö och dess medarbetare tar inte emot gåvor, betalning

eller tillskansar sig fördelar från någon annan person eller

organisation i utbyte mot tjänster.

Hemsös medarbetare och andra företrädare är förbjudna att,

direkt eller indirekt, erbjuda eller godkänna betalningar, gåvor

eller andra lockelser i syfte att skaffa sig otillbörliga förmåner.

Samtliga medarbetare ska undvika intressekonflikter mellan

privata ekonomiska spörsmål och företagets affärsverksamhet.

Hemsö förväntar sig att deras leverantörer gör detsamma.

Implementering/tillämpning
Hemsö kräver av sina leverantörer att de uppfyller kraven i

detta dokument. Leverantörerna ska kunna redovisa hur de

arbetar för att uppfylla kraven. Som anges ovan gäller att

leverantörer som använder underleverantörer är ansvariga för

att underleverantören följer kraven på samma sätt som

leverantören.

Inspektion och efterlevnad
Avvikelse från kraven i detta dokument ska rapporteras till

Hemsö, åtgärdas och därefter följas upp. Hemsö förbehåller sig

rätten att oanmält utföra inspektioner hos leverantör. Hemsö

kan även anlita en oberoende part att utföra inspektioner.

Leverantörer ska mot anmodan från Hemsö kunna visa upp

dokumentation från genomförda kontroller och inspektioner på

plats hos under-leverantörer.

Om en leverantör skulle bryta mot kraven i detta dokument och

leverantören inte vidtar åtgärder inom rimlig tid, har Hemsö rätt

att avsluta samarbetet. Leverantörer som inte upprätthåller

denna standard riskerar att uteslutas som leverantör till Hemsö.


