Uppförandekod för medlemsföretag inom Sveriges Byggindustrier

Denna uppförandekod gäller för medlemsföretag inom Sveriges Byggindustrier med syfte att stärka förutsättningarna för en attraktiv byggbransch
genom att motverka olagligt och olämpligt agerande i branschen och inom företagen. Uppförandekoden gäller, enligt stämmobeslut, från den 16 maj
2013. Från och med den 1 juni 2014 utgör uppförandekoden dessutom ett av kriterierna för medlemskap i Sveriges Byggindustrier. Avsteg från eller
underlåtelse att agera och korrigera avsteg från koden kan, som yttersta konsekvens, utgöra grund för uteslutning. Uppförandekoden innebär att
medlemsföretag och dess medarbetare ska följa lagar och föreskrifter samt verka för sund konkurrens och tidsenliga relationer såväl inom företaget
som i förhållandet till kunder och leverantörer.
Detta innebär att medlemsföretag ska:
Agera för sund konkurrens vid anbud, upphandling och inköp samt motverka otillbörlig påverkan, mutor, prissamverkan, karteller, missbruk av
marknadsdominans och olika typer av manipulation av anbud med syfte att snedvrida konkurrensen.
Föra korrekt redovisning av ekonomiska transaktioner samt motverka svartarbete, övrig ekonomisk brottslighet och påverkan från illegal
verksamhet.
Agera korrekt och inte bjuda på, eller anordna resor, ge gåvor eller andra tjänster eller förmåner som inte kan granskas och redovisas öppet.
Detta förhållningssätt gäller även vid mottagande av ovanstående. Normgivande är IMM:s Näringslivskod*.
I förhållandet till kund och leverantör tydliggöra att principerna i denna uppförandekod ömsesidigt ska tillämpas. Ingångna avtal ska följas och
tillämpas korrekt.
Utföra uppdrag fackmässigt samt följa beslut från ARN (Allmänna reklamationsnämnden) eller beslut i domstol.
Genom att underteckna detta dokument bekräftas att jag har läst, förstår innebörden av och ställer mig bakom denna uppförandekod och kommer att
verka efter dess principer och innebörd. Jag förbinder mig att utbilda, informera och implementera kring uppförandekoden samt vidta aktiva och
tydliga korrigerande åtgärder för att avhjälpa och motverka avsteg från uppförandekoden inom mitt företag. Om jag har tvivel hur jag ska agera ska
jag i första hand kontakta företagets styrelse. I andra hand Sveriges Byggindustriers etikcoach för rådgivning. Denna uppförandekod ska skrivas
under av behörig firmatecknare.

Företagets namn:

John Svensson Byggnadsfirma AB

Organisationsnummer: 556401-1756
Datum:

2014-02-24

Namnteckning:

Digital Signerad

* Näringslivskoden är utgiven av Institutet mot Mutor (IMM) och gäller från den 1 september2012. (http://www.institutetmotmutor.se/naringslivskod)
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