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SKL Kommentus Inköpscentrals ramavtalsvillkor om socialt 
ansvarstagande 

 

1. Socialt ansvarstagande 

 

1.1. De grundläggande villkoren 

 

Leverantören ska aktivt verka för att de [varor/tjänster] som levereras enligt 

ramavtalet ska vara framställda under förhållanden som är förenliga med de 

grundläggande villkoren. Leverantörens ansvar omfattar åtgärder för att förebygga 

och hantera avvikelser från dessa villkor i hela leveranskedjan, oavsett antal 

mellanled. 

 

De grundläggande villkoren är 

 

a) FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna 

b) ILO:s åtta kärnkonventioner om tvångsarbete, barnarbete, diskriminering och 

föreningsfrihet samt organisationsrätt (nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 

182) 

c) FN:s barnkonvention, artikel 32 

d) det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i landet där hela 

eller delar av [varan/tjänsten] framställs 

e) den arbetsrätt, inklusive regler om lönevillkor, och det socialförsäkringsskydd 

som gäller i landet där hela eller delar av [varan/tjänsten] framställs 

f) den miljöskyddslagstiftning som gäller i landet där hela eller delar av 

[varan/tjänsten] framställs 

g) FN:s deklaration mot korruption.  

 

Om internationella bestämmelser ger ett starkare skydd för den enskilde än de 

nationella lagarna eller förordningarna, så ska leverantören sträva efter att efterleva 

principerna i de internationella bestämmelserna. 

 

1.2. Policyer och rutiner 

 

För att uppfylla åtagandet enligt p. 1.1 ska leverantören, för de [varor/tjänster] som 

ingår i avtalet, senast vid avtalsstarten 

 

a) ha antagit en eller flera policyer som har fastställts av högsta ledningen och 

som innebär ett åtagande att respektera de grundläggande villkoren;  

b) ha offentliggjort sitt åtagande att respektera de grundläggande villkoren och 

kommunicerat detta till de verksamheter som leverantören har kontrakt med; 

c) ha utsett person(er) på ledningsnivå som ansvarar för att leverantören följer de 

grundläggande villkoren; 

d) ha en rutin för att regelbundet genomföra  riskanalyser, dvs. identifiera och 

prioritera aktuella och potentiella risker för avvikelser från de grundläggande 

villkoren; 



   2018-04-26 

 

 

e) ha en rutin för att regelbundet följa upp efterlevnaden av de grundläggande 

villkoren; samt 

f) ha en rutin för att omedelbart vidta åtgärder för att förhindra och begränsa 

avvikelser från de grundläggande villkoren. 

 

De åtgärder som leverantören genomför enligt a–f ska vara dokumenterade, tillämpas 

löpande och gälla för den egna verksamheten och hela leveranskedjan. 


