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Hållbart företagande är viktigt för Länsförsäkring Kronoberg.
Genom vårt förhållningssätt vill vi skapa långsiktiga värden för våra
leverantörer, kunder, ägare och medarbetare. Vi vill att vår verksamhet
ska bidra till en hållbar samhällsutveckling. För detta krävs att vi tar
ansvar och agerar långsiktigt och bygger förtroendefulla relationer
med våra kunder, leverantörer och med omvärlden.

Bakgrund och syfte

Omfattning

Denna leverantörskod är Bolagets ramverk
och verktyg för att tillse att hållbarhet integreras i vår leverantörskedja. Koden tar upp
de mest grundläggande värderingarna och
principerna för ett hållbart och etiskt företagande. Principerna i leverantörskoden baseras på Länsförsäkring Kronobergs policies och
riktlinjer, på de tio principerna i FN:s Global
Compact1 och vi ställer oss bakom dessa tio
principer för mänskliga rättigheter, arbetsrätt,
miljö och korruptionsbekämpning.

Leverantörskoden omfattar alla tjänsteoch varuleverantörer som samarbetar
med Bolaget på avtalsbasis (både muntliga
och skriftliga). Med samlingsbegreppet
leverantör avser vi alla typer av leverantörer såsom underentreprenörer, konsulter,
mellanhänder och agenter. Den gäller även
leverantörens anställda, konsulter oavsett
anställningsform och underleverantörer.

Fri konkurrens i enlighet med tillämpliga
lagar är avgörande för verksamheten. Länsförsäkring Kronoberg ser samarbete med
leverantörer som en betydelsefull del av
framgångsrika affärer och därför eftersträvas
ett nära och marknadsmässigt samarbete.
Med leverantörskoden vill Länsförsäkring
Kronoberg främja en effektiv och sund fri
konkurrens och upprätthålla ett gott
förtroende för Bolaget.
Vi vill också bygga upp leverantörsrelationer
som är till ömsesidig nytta och som utgår från
gemensamma värderingar och förväntningar
på hur vi ska uppträda och verka. Vi ser gärna
att våra leverantörer deltar i en konstruktiv
dialog med oss om Leverantörskoden, och om
hur vi ska göra affärer tillsammans.

Efterlevnad och
uppföljning
Leverantörer till Länsförsäkring Kronoberg ska
identifiera, hantera och leva upp till de krav
som framgår av denna leverantörskod. Leverantörskoden utgör en naturlig del av de avtal
som Länsförsäkring Kronoberg ingår med
sina leverantörer. Bedömning av leverantörer
kommer att utföras. Om en leverantör till
Länsförsäkring Kronoberg inte följer reglerna i
leverantörskoden har bolaget rätt att
• kräva att leverantören utan dröjsmål
vidtar rättelse
• säga upp avtal och avsluta samarbetet.
Bolaget ser kontinuerligt över denna kod och
innehållet kan därmed komma att ändras.

FN:s Global Compact är ett globalt initiativ
för hållbart företagande som drivs av Förenta
nationerna. Initiativet har skapat tio globala
principer för mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga
frågor, miljö och korruption inom företagande.
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Leverantören godkänner att Länsförsäkring
Kronoberg har rätt att kontrollera och
utvärdera efterlevnaden av de i leverantörskoden uppställda kraven. Leverantören ska
samarbeta med Länsförsäkring Kronoberg
vid utvärdering av leverantörens efterlevnad
av Leverantörskoden.
På förfrågan ska leverantören förse Länsförsäkring Kronoberg med information och
data som kan behöva användas i hållbarhetsredovisningar och andra rapporter.

De fyra grundpelarna
i Länsförsäkring
Kronobergs
leverantörskod
1. Mänskliga rättigheter
och arbetsvillkor
2. Skydda miljön
3. Uppträda etiskt
4. Informationshanteringen och
hantering av kunders uppgifter

1.

Mänskliga rättigheter
och arbetsvillkor

Leverantörer till Länsförsäkring Kronoberg
ska stödja och respektera internationellt
erkända mänskliga rättigheter inom sfären
för leverantörens inflytande.
Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet
Leverantören ska tillhandahålla en säker
och trygg arbetsplats och arbetsmiljö för
alla a nställda. Leverantören ska tillse att
hälso- och säkerhetsrutiner upprättas, följs
och uppdateras. Leverantören ska förse sina
anställda med skyddsutrustning och sådan
utbildning som krävs för att de ska kunna
utföra sina uppgifter på ett säkert sätt.

Diskriminering och trakasserier
Leverantörer till Länsförsäkring Kronoberg får
inte medverka till eller stödja någon form av
diskriminering utifrån kön, civilstånd, etnisk
eller nationellt ursprung, sexuell läggning,
religiös övertygelse, politisk tillhörighet, ålder,
funktionshinder eller annan grund som åtnjuter skydd enligt tillämplig lag.
Leverantören får inte heller medverka till
eller stödja någon form av mental eller fysisk
bestraffning, hot om bestraffning, mobbning,
sexuella eller andra former av trakasserier.
Arbetsvillkor
Leverantören ska respektera och följa
förpliktelser gentemot de anställda enligt

nationella lagar och avtal om socialt skydd.
Arbetstider, lön och annan ersättning ska följa
vad som gäller enligt lag, gällande avtal och
allmänt accepterad standard för branschen.
Barnarbete och tvångsarbete
Leverantören får inte delta i eller stödja
användningen av barnarbete i enlighet med
internationella och nationella lagar och
regler. Leverantören får inte använda, tillåta
eller dra nytta av någon form av tvångs
arbete eller arbete kopplat till bestraffning.
Leverantören får inte undanhålla någon del
av anställdas lön, förmåner, egendom eller
handlingar (t.ex. ID-kort och resehandlingar)
för att tvinga arbetstagare att fortsätta
arbeta för leverantören.

Föreningsfrihet
Arbetstagares rätt att organisera sig i och
ansluta sig till valfri arbetstagarorganisation samt att förhandla kollektivt ska
respekteras av Länsförsäkring Kronobergs
leverantörer. Arbetstagares representanter
ska ges möjlighet att kunna fullgöra sina
uppdrag och diskriminering av förtroendevalda eller fackligt anslutna medarbetare
accepteras inte.

Leverantörer ska ha identifierat sina
miljörisker och kunna uppvisa en plan för
hur dessa hanteras. Detta kan, men måste
inte, inkludera ett lämpligt ledningssystem
för att hantera miljörisker och skydda
miljön, handlings-planer och mål samt
uppföljning.

Om fackföreningar inte är tillåtna i den
region där leverantören är verksam, eller
endast statligt godkända organisationer
tillåts, ska leverantören inte förhindra
arbetstagarna att samlas självständigt under
andra former för att diskutera frågor som
rör arbetet samt erbjuda dem ett forum för
att ta upp arbetsrelaterade angelägenheter
med ledningen. Leverantören ansvarar för
att arbetsplatsens arbetsmiljö är säker att
vistas i. Leverantören ska arbeta förebyggande och systematiskt, genom löpande
riskbedömningar, för att garantera säkra
och hälsosamma arbetsförhållande, arbetsplatser och platser där arbete sker. Lämplig
hälso-, och säkerhetsinformation, utbildning
och säkerhetsutrustning ska tillhandahållas
arbetstagarna som behöver detta för att
utföra arbetet på ett säkert och hälsosamt
sätt. Relevant information ska finnas lättillgänglig på ett språk som alla som vistas på
arbetsplatsen förstår.

Leverantören ska systematiskt arbeta för
att minska sin negativa miljöpåverkan.

2.

Skydda miljön

Leverantörer till Länsförsäkring Kronoberg
ska följa gällande miljölagstiftning och ska
i sin verksamhet agera på ett miljö- och
energimässigt, ansvarsfullt sätt. Leverantören ska bedriva sin verksamhet med
respekt för miljön och tillämpa försiktighetsprincipen samt sträva efter att minimera sin
negativa miljöpåverkan.

Leverantören måste vid var tid inneha samtliga relevanta miljötillstånd och licenser.

Leverantören skall sträva efter att undvika
och minska sitt avfall och utsläpp till luft,
vatten och mark till följd av sin verksamhet.
Länsförsäkring Kronoberg förväntar sig att
Leverantören uppmuntrar ny miljövänligt
teknik och verkar för produkt och tjänsteinnovation som bidrar positivt till miljön och
samhället.

3.

Uppträda etiskt

Lagar, föreskrifter och regler
Leverantörer till Länsförsäkring Kronoberg
ska följa tillämpliga lagar, föreskrifter och
regler i de länder där de är verksamma. Om
det föreligger skillnader mellan reglerna i
leverantörskoden och nämnda regelverk
ska leverantören tillämpa de regler som
fastställer högst standard. Länsförsäkring
Kronobergs leverantörer ska utan dröjsmål
meddela Länsförsäkring Kronoberg för det
fall en regel i leverantörskoden skulle vara
oförenlig med lag, föreskrift eller regel i
något land där leverantören verkar.
Gåvor, förmåner, ersättningar och
representation
Länsförsäkring Kronobergs leverantörer
ska ta avstånd från och inte befatta sig
med någon form av muta, bedrägeri,

utpressning penningtvätt eller annan
korruption. (I brottsbalken finns lag
reglering kring mutbrott. Därtill finns Kod
om gåvor, belöningar och andra förmåner
i näringslivet (Koden) som är en del av
näringslivets självreglering. Koden förvaltas
av Institutet Mot Mutor. För att säkerställa
att inga otillåtna mutor eller förmåner
förekommer ska leverantören följa
koden ovan.
Konkurrensrätt
Länsförsäkring Kronobergs leverantörer
ska följa tillämplig konkurrenslagstiftning
och får inte, i strid mot tillämpliga lagar
och regler, befatta sig med konkurrensbegränsande samarbeten eller agerande
som förhindrar, begränsar eller snedvrider
konkurrens.

4.

Informationshantering och
hantering av kunders uppgifter

Den information, elektronisk data och
immateriella rättigheter samt teknik och
standarder från Länsförsäkring Kronoberg
som leverantören får tillgång till måste
skyddas med lämpliga skyddsåtgärder.
Leverantören får inte avslöja konfidentiell
information. Det gäller så länge informationen kan anses vara av konfidentiell karaktär
och kan därmed gälla även efter avtalstiden
har löpt ut.
Leverantören ska hantera personuppgifter
från Länsförsäkring Kronoberg i enlighet
med gällande lag och, mellan leverantören
och Länsförsäkring Kronoberg, särskilt
upprättat personuppgiftsbiträdesavtal.
Leverantören får inte använda Länsförsäkring Kronobergs namn eller varumärke
utan att detta avtalats med Länsförsäkring
Kronoberg och bekräftats skriftligen.
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