
2020-06-16 

www.contractor.se 

Riktlinjer för Contractor och 
våra samarbetspartners 



2 (11) 

www.contractor.se 

Innehåll 
 

1. Contractors uppförandekod, för oss och för dig som entreprenör 3 
1.1 Respekt för människor och mänskliga rättigheter .................. 3 
1.2 Affärssed ............................................................................... 4 
1.3 Ansvar för en gemensam miljö ............................................... 4 
1.4 Sociala medier och fotografering ........................................... 4 

2. Arbetsmiljö ................................................................................. 5 
2.1 Arbetsplatsintroduktion ........................................................ 5 
2.2 Personlig skyddsutrustning .................................................... 5 
2.3 Stegar, bockar trappstegar och plattformstrappor ................. 6 
2.4 Dokumentation från UE ......................................................... 6 
2.5 Kunskapskrav ........................................................................ 6 
2.6 Skyddsronder ........................................................................ 6 
2.7 Personalbodar och containrar ................................................ 6 
2.8 Alkohol och droger ................................................................ 6 

3. Miljö ........................................................................................... 7 
3.1 Avfall ..................................................................................... 7 
3.2 Hantering av kemiska produkter ............................................ 7 
3.3 Byggstädning ......................................................................... 7 
3.4 Arbetsmaskiner och fordon ................................................... 8 
3.5 Buller ..................................................................................... 8 
3.6 Damm .................................................................................... 8 
3.7 Störning ................................................................................. 8 

4. Kvalitet ........................................................................................ 9 
5. Avvikelsehantering och rapportering ........................................... 9 
6. Rutin för anmälan av hinder ........................................................ 9 
7. ÄTA ............................................................................................. 9 
8. Fakturaformat ........................................................................... 10 
9. Möten ....................................................................................... 10 
10. Produkt- och slutdokumentation ............................................. 10 

10.1 Produktdokumentation - krav ............................................ 10 
10.2 Slutdokumentation ............................................................ 11 

 

 
  



3 (11) 

www.contractor.se 

1. Contractors uppförandekod, för oss och för dig 
som entreprenör 
 
Att vi på Contractor bryr oss om Norrland är ingen hemlighet. Vi vet att genom att visa omtanke 
om medarbetare och samarbetspartners, för projekten vi genomför och för vår gemensamma 
natur bidrar vi till ett mer levande Norrland. Därför är respekt för miljö, etiskt uppträdande, ärlig 
konkurrens samt respekt för gällande lagstiftning centrala affärsprinciper för oss. Vi tror att det är 
viktigt att utveckla koncernens affärsverksamhet långsiktigt, hållbart och ansvarsfullt. Det är 
genom god affärssed, att leva som vi lär, som vi skapar förtroende hos medarbetare, kunder, 
leverantörer, underentreprenörer, aktieägare och övriga intressenter. God affärssed innebär också 
att vi alltid följer allmänt accepterade etiska affärsprinciper och lagstiftning. Dessa principer gäller 
för Contractors hela affärsverksamhet och alla våra anställda skall följa dem utan kompromisser 
eller undantag. Vi förväntar oss också att alla våra samarbetspartners följer dessa principer. 
 

1.1 Respekt för människor och mänskliga rättigheter 
 

Alla människor har lika värde och ska behandlas utifrån sina individuella förutsättningar och 
möjligheter. Detta gäller oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller 
ålder.  
 
• Vi respekterar grundläggande mänskliga rättigheter. 
• Vi följer de lagar, regler och krav som gäller för vår verksamhet. 
• Vi accepterar inte att någon utsätts för någon form av mobbning eller sexuella trakasserier, 

alla sådana former av kränkningar är förbjudna på en arbetsplats. 
• Vi respekterar våra anställdas rätt att fritt organisera sig. 
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1.2 Affärssed 
 

Alla anställda skall visa ärlighet och integritet i hanteringen av andra anställda, kunder, 
leverantörer, myndigheter och övriga parter. 
 
• Vi har modet att säga nej till mutor, korruption och integriteten att säga nej till obefogade 

förmåner, gåvor eller belöningar som beror på vår ställning eller tjänst hos Contractor. Vi 
accepterar aldrig betalning eller ger fördelar till specifika kunder eller leverantör vid affärer 
eller förhandlingar.  

• Vi använder inte företagets fordon, maskiner, lokaler eller andra verktyg i privat kommersiellt 
syfte. 

• Vi undviker beslut eller situationer som riskerar att skapa intressekonflikter mellan privata 
intressen och anställningen hos Contractor. 

• Vi är och agerar lojalt mot vår arbetsgivare. Om vi vet om eller misstänker att en kollega 
medvetet eller omedvetet inte tar hänsyn till dessa regler ska vi enligt lojalitetsplikten 
meddela vår närmaste chef eller HR. 

 

1.3 Ansvar för en gemensam miljö 
 
Vi arbetar nära samarbete med våra kunder. Vår lokalt anställd personal har stor kunskap om 
vad det innebär att genomföra projekt just där våra kunder bor och verkar. Det innebär också 
att vi tar ansvar för den miljö som vi och våra kunder delar. Målsättningen är att miljöpåverkan 
ska vara så liten som möjligt. Därför arbetar vi kontinuerligt med förbättringar inom alltifrån 
hantering av kemikalier och avfall, till transporter och val av byggmaterial. 

 

1.4 Sociala medier och fotografering 
 
Fotografering och publicering på sociala medier får bara göras efter överenskommelse med 
Contractors arbetsledning. Övrig fotografering på Contractors arbetsplatser får bara förekomma 
då det av yrkestekniska orsaker är befogat. 
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2. Arbetsmiljö 
 
Omtanke om varandra och vår gemensamma arbetsmiljö är högt prioriterat för oss. Vi har en högt 
ställd målsättning och arbetar mot en nollvision, där målet är att ingen ska skada sig på jobbet. Vi 
är övertygade om att en sund och stabil säkerhetskultur, där chefers och anställdas delade 
attityder, värderingar och uppfattningar om vad som utgör en säker arbetsmiljö leder mot vår 
vision. Det här är en viktig fråga för oss och därför ställer vi lika höga krav på våra 
samarbetspartners. 

 

2.1 Arbetsplatsintroduktion 
 
Samtliga underentreprenörer (UE) skall genomgå en arbetsplatsintroduktion där man får ta del 
av arbetsmiljöplan, riskbedömningar, ordning & skyddsregler och regler för avfall- och 
kemikaliehanteringen på den specifika arbetsplatsen. Genomgången arbetsplatsintroduktion 
ska kvitteras (se separat dokument: Kvittens arbetsplatsintroduktion). Inget arbete får påbörjas 
utan genomförd och kvitterad introduktion.  
 

2.2 Personlig skyddsutrustning 
 
Föreskriven personlig skyddsutrustning på det aktuella projektet skall bäras av samtliga som 
uppehåller sig på arbetsplatsen. Personal som inte använder personlig skyddsutrustning kan 
avvisas från arbetsplatsen. 
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2.3 Stegar, bockar trappstegar och plattformstrappor 
 
Contractors nollvision innebär att endast godkända typer av produkter får använda på våra 
projekt. 
 
Förteckning över godkända produkter och eventuella föreskrifter kopplade till dessa beskrivs i 
dokumentet: Riktlinjer för stegar bockar och arbetsplattformar. 
De produkter som vi använder ska vara oskadade och kompletta.  
 

2.4 Dokumentation från UE 
 
Riskbedömningar, kemikalieförteckning, säkerhetsdatablad, arbetsberedningar och andra 
relevanta dokument som är av betydelse för arbetsmiljön och säkerheten på arbetsplatsen skall 
överlämnas till ansvarig platschef innan arbetet påbörjas. 
 

2.5 Kunskapskrav 
 
För oss innebär omtanke om kunden bland annat att lyssna, förstå och att sedan ha de kunskap 
er och den förmågor som krävs för att kunna göra ett riktigt bra arbete. Den nivå vi ställer på 
oss själva gäller även för våra partners. Vi vill därför att UE:s personal skall ha och kunna uppvisa 
intyg på att man besitter den yrkestekniska kompetensen som krävs. Ett annat krav är att all UE-
personal skall vara utbildade i och ha praktisk kompetens i första hjälpen. 
 

2.6 Skyddsronder 
 
Skyddsronder sker med olika intervall beroende på projektets karaktär, minimiintervall innebär 
var 14:e dag, skyddsrond kan genomföras tätare vid behov. UE skall vara representerade vid 
skyddsronder, och ta ansvar för att åtgärda punkter som ligger under deras ansvarsområden. 
 

2.7 Personalbodar och containrar 
 
Våra gemensamma utrymmen, bodar och containrar, är en del av vår arbetsmiljö. Dessa 
utrymmen nyttjas gemensamt av flera olika människor på våra byggarbetsplatser och behöver 
därför skötas på ett bra sätt. 
 
I personalbodarna plockar man bort efter sig och ser till att man bidrar till allmän ordning, man 
respekterar de regler som finns, t.ex. skogränser och liknande. Alla håller ordning på sitt 
material och ansvarar för att förvara det på avsedd plats, i samband med avrustning ansvarar 
respektive UE för att eget material avlägsnas. 
 

2.8 Alkohol och droger 
 
Vår alkohol och drogpolicy klargör hur vi förhåller oss till alkohol och droger inom vår 
verksamhet, samt vilka konsekvenser missbruk och brott mot vår policy innebär. Vi anser inte 
att alkohol och droger hör ihop med en bra arbetsmiljö och får därför inte förekomma på våra 
arbetsplatser. Med droger utöver alkohol menas: narkotika och/eller tabletter som påverkar 
centrala nervsystemet. Denna policy omfattar alla, inklusive UE, som arbetar på någon av 
Contractors arbetsplatser. Skulle någon vara drog och/eller alkoholpåverkade på arbetsplatsen 
kommer denne att skickas hem och ansvarig chef meddelas för vidare hantering. 
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På Contractors arbetsplatser genomförs slumpvisa drogkontroller. Dessa kontroller genomförs i 
förebyggande syfte för att snabbt kunna identifiera arbetsplatsrisker och eventuellt missbruk. 
UE:s medarbetare informeras om att detta kan förekomma vid genomgång av ordnings- och 
skyddsregler. Den slumpvisa testningen utförs av företagshälsovården efter avrop av oss som 
arbetsgivare. Detta för att säkerställa den personliga integriteten. Resultat från de slumpvisa 
drogkontrollerna delges Contractors HR-avdelning av företagshälsovården. HR på Contractor 
kontakta även den personalansvarige hos UE för att delge informationen om dennes personal.  
 

3. Miljö 
 
Miljöpåverkan genom utsläpp till luft, mark och vatten skall riskbedömas i varje projekt, och 
dokumentation över detta ska finnas tillgängligt på arbetsplatsen. 

 

3.1 Avfall 
 
UE skall informeras och vara väl införstådd med Contractors avfallsrutiner som gäller på 
arbetsplatsen. Sortering av fraktioner och minimering av avfallsmängder är stående rutiner på 
alla projekt. UE ska identifiera och ta hand om eget farligt avfall. På begäran förväntas UE kunna 
redovisa mängder av farligt avfall. 
 

3.2 Hantering av kemiska produkter 
 
Alla hälso-, miljö-, och brandfarliga kemiska produkter skall finnas antecknade på 
kemikalieförteckningen. Detta gäller alla produkter som förs in på arbetsplatsen både för 
inbyggnad och löpande användning. Kemikalieförteckningen skall finnas upprättad före 
entreprenadstart och löpande hållas uppdaterad.  
 
Säkerhetsdatablad skall finnas till samtliga kemiska produkter och finnas lätt tillgängliga på 
arbetsplatsen. Produkter som klassificeras som utfasningsämnen i KEMI: databas PRIO skall 
undvikas. 
 
Alla kemiska produkter skall förvaras och hanteras så att spill och läckage inte kan nå mark, 
vatten eller någon form av avlopp. Spillskydd och invallning används vid behov.  
 
Alla skall känna till vilka tomförpackningar som är farligt avfall och hur dessa ska sorteras och 
förvaras. 
 
UE överlämnar kemikalieförteckning och säkerhetsdatablad före produktionsstart, och 
uppdaterar fortlöpande vid behov. 
 

3.3 Byggstädning 
 
Vi sätter stolthet i att alltid eftersträva en ren och välstädad arbetsplats. Detta är viktigt för 
kvalitet och arbetsmiljö. UE ska därför se till att byggnaden och andras arbete inte smutsas ner 
eller skadas, och att man upprättar tillräckligt skydd för byggnadsdelar som kan vara utsatta. 
Likaså skall UE alltid städa upp efter eget arbete, dammsuga efter behov, ta bort spill och 
fläckar, samt transportera avfall till avsedd plats, inklusive källsortering. Efter påtalade brister 
utan åtgärd kan Contractor utföra arbetet för UE:s räkning, och debitera UE för detta. 
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3.4 Arbetsmaskiner och fordon 
 
Maskiner och fordon skall vara besiktade och godkända enligt de krav och regler som gäller för 
den specifika maskinen/fordonet. 
 
Maskiner och fordon skall uppfylla föreskrivna miljökrav. (Euro-klassning) 
 
Maskiner och fordon skall vara utrustade med saneringsutrustning för att kunna ta hand om 
egna utsläpp. 
 
Förare och operatörer skall uppvisa kompetensbevis, förarbevis eller annan dokumentation som 
styrker deras behörighet att framföra maskinen. 
 

3.5 Buller 
 
Buller från arbetet får inte överskrida den gräns som anges i bestämmelserna om begränsning 
av buller, samt eventuella kommunala hälsoföreskrifter. 
 

3.6 Damm 
 
Contractor lägger ett stort fokus på att eliminera alla typer av damm i sin verksamhet, därför 
förväntas även UE att aktivt arbeta med reducering/eliminering av damm vid sina 
arbetsmoment, genom luftrenare, dammsugarsystem, bevattning och liknande åtgärder. 
 

3.7 Störning 
 
Alla typer av störningar, t.ex. avbrott av vatten, el, ventilation eller aktiviteter som skapar 
besvärande lukter, som kan påverka pågående verksamhet, ska i god tid meddelas till 
Contractors arbetsledning.  
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4. Kvalitet 
 
Samtliga arbetsmoment skall utföras enligt de tilldelade handlingar som tillhör projektet. Inga 
arbeten får påbörjas innan godkänd kontrollplan har levererats till Contractor. Egenkontroller, 
levereras fortlöpande under projekttiden. 
 

5. Avvikelsehantering och rapportering 
 
Alla arbetsmiljö-, kvalitets-, och miljöavvikelser skall rapporteras till Contractor. I första hand ska 
IA-appen användas. UE skall vara behjälplig med utredning och åtgärder när detta behövs. 
 

6. Rutin för anmälan av hinder 
 
Hinder hanteras enligt beskrivna processer i AB och ABT. 
 

7. ÄTA 
 
Ändrings- eller tilläggsarbete skall anses beordrat först sedan det beställts skriftligt. Har detta ej 
skett skall UE i god tid före arbetets utförande göra en skriftlig anmälan till Contractor om arbetet 
kommer att medföra kostnader utöver kontraktssumman. Har UE inte gjort sådan anmälan innan 
arbetet utförts skall kostnaderna härför anses ingå i kontraktssumman. 
 

  



10 (11) 

www.contractor.se 

8. Fakturaformat 
 
Fakturor från UE ska innehålla samtliga obligatoriska uppgifter: 
• Enligt bokföringslagen 
• Enligt mervärdesskattelagen 
• Contractors projekt/ordernummer 
• Contractors referensperson 
 
I de fall när betalplaner har upprättats ska fakturan också innehålla: 
• Kontraktssumma 
• Detta lyft 
• Återstående att fakturera 
 
Förfallotiden på fakturan börjar löpa först när villkoren är uppfyllda. 
 

9. Möten 
 
Contractor ansvarar för att upprätta en lämplig mötesstruktur. Mötesschemat sätts med fasta 
mötestider, mötesplatser och deltagare. Fastlagda möten sker enligt mötesschemat. Alla möten 
protokollförs, och mötesprotokollet sänds snarast efter genomfört möte till mötesdeltagare, samt 
andra intressenter efter behov. 
 
UE är skyldig att se till att representant med nödvändiga befogenheter deltar. 
 

10. Produkt- och slutdokumentation 
 
Här omfattas all dokumentation som säger något om byggmaterialets prestanda, egenskaper samt 
monteringsanvisningar. 
 

10.1 Produktdokumentation - krav 
 
De byggmaterial och byggprodukter som används ska ha kända egenskaper som uppfyller 
gällande krav, lagstiftning och allmänna råd. Egenskaperna ska vara dokumenterade, antingen 
via CE-märkning och prestandadeklaration eller motsvarande. Produktdokumentationen ska 
följa det aktuella byggmaterialet och finnas tillgängligt när byggmaterialet ankommer 
byggarbetsplatsen. 
 
Dokumentationen ska innehålla: 
• Prestandadeklaration och CE-märkning 
• Tekniskt godkännande 
• Certifikat 
• Produktblad 
• Monteringsanvisning 
• Miljödeklaration, byggvarudeklaration 
• Säkerhetsdatablad 
 
All produktdokumentation kommer att bli en del av slutdokumentationen. 
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10.2 Slutdokumentation 
 
Slutdokumentation levereras enligt BBR, AMA och andra projektspecifika krav. 
UE är ansvariga för att säkerställa kvaliteten på den dokumentation som de själva levererar. 
 
Förutom tidigare nämnd produktdokumentation ska slutdokumentationen uppfylla kraven i 
BBR, PBF och PBL och innehålla följande: 
 
• Leveransöversikt 
• Projektbeskrivning 
• Funktions/systembeskrivning 
• Användarmanualer 
• Drift- och underhållsinstruktioner 
• Plan för periodiskt underhåll 
• Eventuella godkännanden 
• Relationshandlingar, i överenskommet format 
• Monterings- /tillverkningsritningar 
• Kontrolldokumentation (injusteringsrapporter, riskbedömningar, deklarationer, tester, 

protokoll, etc.) 
• Garantier - tak, våtrum, vitvaror, säker vatten, m.fl. 

 
Leveranssätt av dokumentationen är projektspecifikt. Här åtar sig avtalspartner att leverera 
dokumentation i de format och krav som ställs för varje projekt, utan kompensation för detta. 
 
All dokumentation ska lämnas på svenska, om inte annat överenskommits. Dokumentationen 
ska lämnas in enligt projektspecifik överenskommelse mellan parterna. Slutanvändarutbildning 
ska planeras och genomföras utan extra kostnad. Contractor förbehåller sig rätten att hålla inne 
5% av kontraktssumman till dess fullständig dokumentation erhållits. 


