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Särskilda kontraktsvillkor hållbara leveranskedjor
§ 1 De grundläggande villkoren
Leverantören ska aktivt verka för att [varor/tjänster] som levereras enligt detta [ramavtal/kontrakt] ska vara
framställda under förhållanden som är förenliga med de grundläggande villkoren. Leverantörens ansvar omfattar
att åtgärder vidtas för att förebygga och hantera eventuella avvikelser från dessa villkor i hela leveranskedjan.
De grundläggande villkoren är:
- FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna;
- ILO:s åtta kärnkonventioner om tvångsarbete, barnarbete, diskriminering och föreningsfrihet samt
organisationsrätt (nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182);
- FN:s barnkonvention, artikel 32;
- det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i landet där hela eller delar av [varan/tjänsten]
framställs;
- den arbetsrätt, inklusive regler om lönevillkor, och det socialförsäkringsskydd som gäller i landet där hela eller
delar av [varan/tjänsten] framställs;
- den miljöskyddslagstiftning som gäller i landet där hela eller delar av [varan/tjänsten] framställs;
samt
- FN:s konvention mot korruption.
De grundläggande villkoren förklaras närmare i beställarens uppförandekod för leverantörer.
I de fall då internationella bestämmelser föreskriver ett starkare skydd för den enskilde än nationella lagar eller
förordningar, ska leverantören sträva efter att efterleva principerna i de internationella bestämmelserna.

§ 2 Policys och rutiner
För att uppfylla åtagandet enligt § 1 ska leverantören, för [varor/tjänster] som ingår i avtalet, senast vid
avtalsstart eller vid annan tidpunkt om så särskilt överenskommes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ha antagit en eller flera policys, som fastställts av högsta ledningen, som innefattar ett åtagande att respektera
de grundläggande villkoren;
ha offentliggjort sitt åtagande att respektera de grundläggande villkoren och delgett åtagandet till verksamheter
som leverantören har kontraktsförhållanden med;
ha utsett person(er) på ledningsnivå som ansvarar för efterlevnad av de grundläggande villkoren;
ha en rutin för att regelbundet genomföra riskanalyser, dvs. identifiera och prioritera aktuella och potentiella
risker för avvikelser från de grundläggande villkoren;
ha en rutin för att regelbundet följa upp efterlevnad av de grundläggande villkoren; och
ha en rutin för att omedelbart vidta åtgärder för att förhindra och begränsa avvikelser från de grundläggande
villkoren.
De åtgärder som genomförs för att uppfylla skyldigheterna i punkterna 1–6 ska vara dokumenterade, tillämpas
löpande, och gälla för den egna verksamheten och hela leveranskedjan.

§ 3 Avtalsuppföljning
Leverantören ska medverka till beställarens uppföljning av [ramavtalet/kontraktet] genom att:
a)

på begäran av beställaren skriftligen rapportera hur leverantören uppfyller §§ 1–2. Rapportering ska ske inom
[sex (6) veckor eller annan tid som beställaren anger].
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b)

lämna beställaren, eller av beställaren anlitat ombud, tillträde till och insyn i sin verksamhet i sådan utsträckning
som krävs för att kontrollera att leverantören lever upp till skyldigheterna enligt §§ 1–2. Om produktionen sker
hos underleverantör ska leverantören använda sitt inflytande för att ge tillträde till produktionsanläggningen.

§ 4 Sanktioner
I händelse av avtalsbrott har beställaren rätt att göra gällande en eller flera av följande påföljder mot
leverantören:
a)

Kräva rättelse: Beställaren får genom skriftlig begäran kräva att leverantören inom [fyra (4) veckor eller annan tid
som beställaren anger] har tagit fram en tid- och åtgärdsplan för att avhjälpa brott mot §§ 1–2. Beställaren ska
godkänna tid- och åtgärdsplanen som ska stå i proportion till avvikelsernas art och tydligt beskriva hur de
avhjälps inom angiven tid.

b)

Vite: Om leverantören inte följer den framtagna tid- och åtgärdsplanen eller inte vidtar sådana åtgärder som
krävs enligt a) har beställaren rätt att kräva att leverantören betalar ett vite om [xx kr eller % av kontraktsvärdet]
per påbörjad vecka som avtalsbrottet varar. Beställaren har även rätt att från leverantören kräva motsvarande
vite om leverantören inte fullgör sina skyldigheter enligt § 3.

c)

[Vid ramavtal] Avropsstopp: Vid tillämpning av punkten a) får beställaren undanta leverantören från rätten att ta
emot avropsförfrågningar enligt ramavtalet tills dess att beställaren godkänt att leverantören avhjälpt
avtalsbrottet eller om det för parterna är uppenbart att avtalsbrottet har upphört. Under den tid som
avropsstopp råder har beställaren rätt att göra avrop från annan ramavtalsleverantör eller, om sådan inte finns,
upphandla [varan/tjänsten] från annan leverantör.

d)

Hävning: Beställaren har rätt att helt eller delvis häva [ramavtal/kontrakt] om leverantören inte vidtar rättelse
enligt a). Beställaren har också rätt att häva [ramavtal/kontrakt] när vitet enligt punkten b) uppgått till [xx kr, %
av kontraktsvärdet alt. löpt i X veckor].

§ 5 Särskild hävningsgrund
Beställaren får med omedelbar verkan helt eller delvis häva [ramavtalet/kontraktet] om det framkommer att det i
produktionen av [varorna eller utförandet av tjänsterna] har begåtts allvarliga överträdelser av de
grundläggande villkoren med direkt koppling till avtalets tillämpningsområde.

