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Assemblins uppförandekod för leverantörer 
Assemblins uppförandekod för leverantörer (”Leverantörskoden”) beskriver de grundläggande etiska och 
affärsmässiga principer som Assemblin kräver att leverantörer och övriga affärspartners skall följa. Denna 
uppförandekod gäller för samtliga Assemblins leverantörer. Den gäller exempelvis för leverantörer av tjänster 
(t ex Underentreprenörer, konsulter och uthyrningsföretag) och för leverantörer av varor (t ex grossister och 
tillverkare).   
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1 Inledning 
Assemblin affärer ska göras på ett sunt och etiskt försvarbart sätt. För Assemblin är det av helt avgörande 
betydelse att våra leverantörer förstår innebörden av vår denna uppförandekod och i alla avseenden alltid 
följer den.  

Assemblin har dessutom valt att följa principerna i FNs ”Global Compact”, som också är en viktig utgångspunkt 
för innehållet i Leverantörskoden. 

 

2 Viktiga utgångspunkter 
Leverantörernas verksamhet ska alltid och i alla avseenden bedrivas i enlighet med vid var tid gällande 
lagstiftning, på ett affärsmässigt och etiskt försvarbart sätt samt även i övrigt i enlighet med denna 
Leverantörskod. Leverantörerna skall också tillse att samtliga aktörer i deras egen leverantörskedja uppfyller 
dessa krav. 

Leverantörskoden anger en lägstanivå, vilket innebär att den ska följas även om den sträcker sig längre än 
gällande lagstiftning. 

Denna uppförandekod gäller för samtliga Assemblins leverantörer, såväl leverantörer av tjänster (t ex 
underentreprenörer, konsulter och uthyrningsföretag) som leverantörer av varor (t ex grossister och 
tillverkare).   

3 Arbetsmiljö 
Assemblin är en av initiativtagarna till byggbranschens projekt ”Håll nollan”. Leverantörens anställda och 
anställda hos underleverantörer skall tillförsäkras arbetsförhållanden som uppfyller krav enligt lag och 
kollektivavtal. Alla sådana personer skall alltid ha säkra och trygga arbetsförhållanden, minst i enlighet med 
branschpraxis.  

Arbetsmiljön hos Leverantören skall vara fri från diskriminering och fri från kränkningar, inklusive kränkningar 
på grund av ras, kön, religion, sexuell läggning eller etnicitet. Assemblin kräver också att Leverantören 
upprätthåller en nolltolerans mot sexuella trakasserier och mot mobbning. Barn- och tvångarbete är givetvis 
strängt förbjudet och inte minst viktigt är att Leverantören, liksom för övriga förpliktelser i denna 
Leverantörskod, tillser att även underleverantörer uppfyller dessa krav. 

Vi förväntar oss att Leverantören arbetar aktivt för att öka jämställdhet och mångfald.  
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4 God affärsetik 
Leverantören förbinder sig att alltid följa de lagar och regler som gäller för Leverantören och den verksamhet 
Leverantören bedriver. Observera att Leverantörskoden utgör en miniminivå och att den således ska uppfyllas 
även om lokala lagar och regler är mindre strikta. 

Leverantörer förbinder sig att aldrig ge, ta, utlova eller begära mutor. Varken direkt eller genom annan. 

Leverantören förbinder sig att aldrig vidta konkurrensbegränsande åtgärder eller medverka i eller till 
konkurrensbegränsande samarbeten. Det är olagligt att samverka med någon annan på ett sätt så att den fria 
konkurrensen sätts ur spel eller snedvrids. Allt samarbete med konkurrenter kring priser, marknader, 
anbudgivning etc är förbjuden enligt lag. 

Leverantören förbinder sig att tillse att eventuella intressekonflikter (t ex att släkt, familj eller nära vänner är 
anställda på Assemblin) rapporteras till Assemblin och att vidta åtgärder (t ex tillämpning av den sk 
farfarsprincipen) för att undvika misstankar om att annat än rent affärsmässiga överväganden påverkar 
relationen med Assemblin. 

Leverantören förbinder sig att behandla all information om Assemblins priser och villkor som strikt 
konfidentiella. Likaså all information om kommande eller pågående förhandlingar och anbud. Lagen om 
företagshemligheter begränsar också det sätt på vilket Leverantören får använda information. 

Leverantörens fakturor och underlag skall vara fullständiga och korrekta samt riktigt avspegla alla 
affärshändelser. 

Leverantören förbinder sig att alltid behandla personuppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. 

Leverantören förbinder sig att inte medverka till penningtvätt och till att inte ha affärsförbindelser med 
aktörer som är föremål för internationella sanktioner eller som medverkar till penningtvätt. 

Leverantören skall inneha erforderliga tillstånd och certifikat för de uppdrag som utförs åt Assemblin och för 
att bedriva sin verksamhet. Om inte annat har avtalats gäller mellan Leverantören och Assemblin ABT-U 09 för 
uppdrag som underentreprenör, ABK 09 för konsultuppdrag och ABM 07 för leveranser av varor. Leverantören 
skall ha försäkringsskydd minst i enlighet med dessa standardavtal. 
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5 Miljö 
Assemblin verkar för att förebygga och ständigt minska de negativa konsekvenser bolagets verksamhet kan ha 
på miljön. Vi kräver detsamma av våra leverantörer. Leverantören ska bedriva sin verksamhet på ett 
miljömässigt hållbart sätt och ska efterleva eller överträffa de krav som finns i lagar, regler och internationella 
överenskommelser vad avser minskning av emissioner och utsläpp i luft, land och vatten.  

Leverantörens verksamhet och tjänster ska utformas så att energi, naturresurser och råmaterial används 
effektivt och att mängden avfall och restprodukter minimeras. Leverantören ska undvika material och metoder 
som inte är beprövade eller innebär risker för miljön när det finns andra tillgängliga och lämpliga alternativ. 

 

6  Kontroller av Leverantörskodens efterlevnad 
Assemblin äger rätt att utan ersättningskrav från Leverantören kontrollera Leverantörens efterlevnad av 
Levarantörskoden. Leverantören förbinder sig därför att om Assemblin begär det, svara på frågor (muntligen 
eller skriftligen, t ex genom ett standardiserat frågeformulär) och tillhandahålla erforderliga underlag som då 
efterfrågas. Leverantören förbinder sig vidare att bistå Assemblin i kontroller eller revisioner hos Leverantören.  

Assemblin medverkar gärna till att förbättra Leverantörens (likväl som Assemblins eget) arbete i frågor som 
behandlas i denna Leverantörskod och ställer därför om möjligt upp som bollplan och diskussionspartner i 
aktuella frågor. 

7 Överträdelser av Leverantörskoden 
Vid allvarliga eller upprepade överträdelser av denna Leverantörskod äger Assemblin rätt att avsluta samtliga 
affärsrelationer med Leverantören. I den mån en överträdelse är mindre allvarlig skall sådan hävning föregås 
av en begäran om rättelse.  

Som framgått ovan är Assemblin berett att samverka till förbättringsåtgärder. Vid mindre allvarliga 
överträdelser är det därför ibland också ett alternativ att, tillsammans med Assemblin om så är lämpligt, tar 
fram åtgärdsplaner med uppföljningsmöjligheter. 
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8 Rapportering av misstänkta överträdelser 
Assemblin uppmanar er att anmäla misstänkta överträdelser av denna Leverantörskod till Assemblin. Anmälan 
kan ske till Assemblinbolagens inköpschefer, till VD på respektive Assemblinbolag eller till Assemblins 
chefsjurist.  

Samtliga anmälningar tas på största allvar och utreds. Assemblin accepterar inte några negativa konsekvenser 
för personer som i god tro och med ärliga avsikter har rapporterat misstänkta överträdelser.  

 

9 Revision och distribution 
Assemblins Chefsjurist säkerställer att denna Leverantörskod granskas och revideras årligen, för att efterleva 
Assemblins affärskrav. Koncernledningen i Assemblin ansvarar för att årligen granska och godkänna den 
reviderade koden. 
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