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Uppförandekod – Code of Conduct
Närkefrakt har enligt ort och datum nedan antagit följande uppförandekod angående
mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption. Närkefrakts värdegrund är lönsamhet,
engagemang och nöjda kunder. Vår vision är att bli Sveriges ledande Lastbilscentral. För att
kunna uppnå detta måste vi verka i samförstånd gällande affärsmoral och etik, långsiktiga
relationer. Som grund för detta följer vi, våra delägare och chaufförer samt andra eventuella
intressenter de internationella konventioner och nationella lagar som finns. Vår
uppförandekod har vi därför valt att ha som utgångspunkt i FNs Global Compacts tio
principer.

1. Mänskliga rättigheter
I Sverige skyddas de mänskliga rättigheterna främst genom de tre grundlagarna;
regeringsformen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Internationellt
grundar sig dessa i FN-stadgan. Närkefrakt ska därutöver uppmuntra varje medarbetares
färdigheter, och vi ska sträva efter att skapa en arbetsplats med mångfald. Det är vår
övertygelse att medarbetare med olika bakgrunder, intressen och personligheter bidrar till en
mer effektiv och hållbar verksamhet. Mångfald ökar verksamhetens värde.

2. Föreningsfrihet
Rätten till föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar ska erkännas och respekteras.

3. Rättvisa arbetsvillkor
Grundläggande mänskliga rättigheter ska vara kända, respekteras och tillämpas lika för alla
medarbetare. Det spelar ingen roll om medarbetarna är permanent- eller tillfälligt anställda.
Vi ska betala våra medarbetare minst minimilönen enligt kollektivavtal. Detta gäller löner,
ersättningar och förmåner. Alla ska ha rätt till lika lön för lika arbete och regelbunden, betald
semester.

4. Tvångsarbete
Vi ska inte använda tvångsarbete eller annat ofrivilligt arbete. Ingen ska behöva lämna
”deposition” eller identitetshandlingar i original vid till exempel anställningsstart.

5. Barnarbete
Vi ska inte använda barn eller omyndiga under minimiåldern för arbete enligt nationell
lagstiftning eller femton (15) år, beroende på vilket som är högst, som arbetskraft.
Medarbetare under arton (18) års ålder ska inte delta i riskfyllt eller tungt arbete eller arbeta
kvällsskift.

6. Diskriminering och likabehandling
Ingen får aktivt eller genom passivt stöd diskriminera någon på grund av etnisk tillhörighet,
ursprung, funktionshinder, kön, sexuell läggning, medlemskap i fackförening, politisk
tillhörighet, föräldraskap eller ålder. Närkefrakt ska behandla alla medarbetare med respekt
och värdighet. Ingen ska utsättas för eller hotas med fysiska, religiösa, sexuella,
psykologiska eller verbala trakasserier eller övergrepp.
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7. Miljöbelastning
Närkefrakt ska aktivt arbeta med att minska miljöbelastningen i samband med utförandet av
våra tjänster. Vi uppmuntrar, tar till oss, och agerar utifrån att minska miljöbelastningen där
så är möjligt utifrån ett ekonomiskt och tekniskt perspektiv. Detta inkluderar såväl att sprida
ny miljövänlig teknik som att vara aktiv genom bla arbetet inom ISO 14001.

8. Hälsa och säkerhet
Närkefrakt ska tillhandahålla en säker och hälsosam arbetsmiljö för sina medarbetare. Vi ska
alltid sträva efter att förhindra olyckor och skador som sker i arbetet eller som ett resultat av
vår verksamhet. Vi ska vidta adekvata åtgärder för att förhindra olyckor eller skador på våra
medarbetare. Det gör vi genom att minimera orsakerna till olyckor i arbetsmiljön och genom
att tillhandahålla lämpliga säkerhetsföreskrifter. Vi ska erbjuda regelbunden och
dokumenterad hälso- och säkerhetsutbildning. Utbildningen ska vid behov upprepas för nya
och/eller omplacerade medarbetare.

9. Konkurrensfrågor och intressekonflikter
Närkefrakt tillåter inte någon form av prissamverkan, kartellbildning eller missbruk av
marknadsdominans och stöder i alla delar av verksamheten en korrekt och allsidig
konkurrens vid anbud, offert, upphandling och inköp.
Närkefrakts medarbetare får inte engagera sig i aktiviteter som kan leda till intressekonflikter
alternativt för egen vinning utnyttja relationer med affärspartners. Detta inkluderar även att ge
eller ta emot personliga gåvor eller tjänster till ett värde som överstiger fastställd nivå enligt
mottagarens företagspolicy eller tillämplig lag, eller delta i representation utöver normal
affärsverksamhet. Det innefattar också att inte begära eller avge någon form av löften i
samband med gåvor.

10. Rapportera avvikelser från uppförandekoden
Om det sker en allvarlig avvikelse från uppförandekoden hos oss eller hos någon av våra
delägare, partners, leverantörer, eller distributörer, förbehåller sig Närkefrakt rätten att kräva
korrigerande åtgärder. I det fall detta inte sker, kan det leda till ett avslutat samarbete.

Antagen av Närkefrakts styrelse den 25 juni 2014

Fredrik Öjdemark
VD Närkefrakt
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