Mur & Putsföretagens Uppförandekod
Antagna av Mur & Putsföretagens styrelse 2020-11-12
Medlemsföretagen 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, www.institutetmotmutor.se/naringslivskod
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.

Medlemsföretagen ska:
•
		
		

Ha som gemensam målsättning att hjälpas åt att bli bättre, såväl inom respektive verk		
samhet som inom ramen för samtliga affärsrelationer och som branschförening, 		
Med detta avses speciellt:

		
o
Om något blir fel i ett gemensamt projekt eller i en affärsrelation i ett gemensamt
			
projekt oavsett det juridiska ansvaret för felet, ska medlemsföretagen
			
tillsammans med transparens, öppna sinnen och gemensam ansträngning utreda
			
såväl hur som varför det blev fel, med avsikten att undvika samma fel och brister i
			framtiden.
		
o
I förhållande till övriga medlemsföretag aldrig opåkallat och utan saklig grund 		
			
yttra sig kritiskt om andras produkter eller tjänster med avsikten att skada deras
			anseende.
		

o

Agera så att föreningens intresse inte skadas.

murochputsforetagen.org

Medlemsföretagen ska arbeta för mångfald, genom att
•

Ha nolltollerans för alla former av diskriminering.

•

Erbjuda inkluderande arbetsplatser.

Konsekvenser vid icke efterlevnad av Mur- & Putsföretagens Uppförandekod
•
		

Om medlemsföretag/medlem inte efterlever Mur- och Putsföretagens Uppförandekod kan
styrelsen besluta om upphävt medlemsskap.
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