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1 Företaget Stoby Måleri AB och den nya leverantörshandboken

1.1 Affärsidé

Att leverera rätt utbud av produkter och tjänster för hus, hem och företag. 
Vi erbjuder idé, kunskap och kvalitet för den medvetne kunden.

1.2 Historia

Det var i byn Stoby, 5 km norr om Hässleholm, allt började.
Stoby Måleri AB är ett familjeföretag som startades 1969 av målarmästare 
Göran Olsson och Gittan Olsson, i deras hem i Stoby utanför Hässleholm. 
Idag drivs företaget av deras tre söner, Stefan, Peter och Rickard.

Måleri i grunden
Från början var Stoby ett rent måleriföretag, dels hemma hos privatkunden, men även 
på större objekt. Genom åren har entreprenadverksamheten utökats med tjänster inom 
golv, kakel, kök och bad.

I början av 80-talet beslutade Stoby att utöka med fler företagsgrenar och 1982 öpp-
nades vår första butik på Okvägen i Hässleholm. 
1988 utökades verksamheten med försäljning av färg och förnödenheter till industrin, 
såsom verkstäder, billackerare, metall-, trä-, möbel- och husindustrier m fl.

1.3 Stoby idag

Idag finns Stoby på nio orter runtom i Skåne, Småland och Halland. Vi har nio hant-
verkskontor och fyra butiker, varav tre är köksbutiker i samarbete med Ballingslöv. Vår 
flaggskeppsbutik finns fortfarande på Okvägen 6 i Hässleholm och här förverkligas 
dagligen våra kunders inredningsdrömmar. Stoby sysselsätter idag ca 410 
medarbetare, och har en årsomsättning på drygt 500 miljoner kronor.
Vår styrka har alltid varit, och är fortfarande, att vi kan vara med kunden från idé till 
färdigställande. Våra kunder uppskattar att de kan komma till oss med en dröm, som 
vi sedan förverkligar tillsammans. Vi erbjuder inspiration i våra butiker, vägledning 
och rådgivning av vår duktiga personal och sist men inte minst, kvalificerade 
hantverkstjänster. 

Men det är inte bara privatpersoner som vänder sig till Stoby. Vi jobbar med många 
stora projekt inom allt från stambyten, köksinstallationer och målerientreprenader till 
läggning av fogfria golv och totalentreprenader.

Aktuell information om Stoby Måleri AB:s verksamhet finner ni på Stobys hemsida,
www.stoby.se
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1.4 Inledning om leverantörshandboken

För att göra det enklare för er som leverantör att göra affärer med Stoby Måleri AB är 
det nu glädjande att vi kan presentera den första leverantörshandboken. 
Stoby Måleri AB:s kunders ständigt ökade krav på högkvalitativa produkter, och 
professionellt utförda tjänster (kvalificerade hantverkstjänster), ställer alltjämt höga 
förväntningar på organisation Stoby. Med en ständig utveckling och ett ständigt 
förbättringsarbete är denna leverantörshandbok ett viktigt och ömsesidigt instrument i 
denna fortsatta utvecklingsprocess.

I guiden har vi specificerat våra behov, förväntningar och övriga krav, detta med 
ambitionen skapa de bästa förutsättningar för ett effektivt samarbete med Er som 
leverantör och våra ”gemensamma kunder” i sin tur. Detta utifrån ett transparent 
och ödmjukt synsätt. Leverantörshandboken ska informera om, och för övrigt skapa 
en såväl allmän som många gånger specifik förståelse för de villkor och andra rutiner 
som måste vara uppfyllda, för att utveckla vår gemensamma plattform för sunda och 
lönsamma affärer.

Tänker vi och arbetar så här tillsammans blir det också lättare att följa upp att Stoby 
i symbios med er som leverantör, lever upp till kraven då mycket fakta finns samlat i 
denna handbok.
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Förändringshistorik, kvalitet

Utgåva Förändringsbeskrivning Datum
Första utgåvan Första utgåvan 2019-05-02
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2 Kvalitet

2.1 Kvalitetspolicy 2018

Med kunden i centrum ska Stoby ständigt utvecklas och vara det självklara valet för 
kunden och arbetstagaren.  

Vi ska alltid verka för att vara en arbetsplats som präglas av mångfald, utveckling, 
framgång och trivsel. 

Genom rätt kompetens, rätt pris och en målsättning att alltid leverera den kvalitet 
som kunden förväntar sig, ska vi alltid ligga i framkant av utvecklingen av de 
produkter och tjänster vi levererar.

Vi arbetar förebyggande och långsiktigt med kvalitet som en integrerad del i 
verksamheten och låter kvalitet och säkerhet prägla såväl vårt dagliga arbete som våra 
små och stora beslut.

2.2 Utökade behov, förväntningar och övriga krav.

• Ni som leverantör förväntas ha dokumenterade och väl fungerande rutiner,   
 utifrån den kärnverksamhet ni bedriver.

• Stoby Måleri AB ser det som en fördel om ni arbetar med något
 kvalitets- och miljöledningssystem.

• Ni som leverantör ska ha ett fungerande och väl dokumenterat 
 spårbarhetssystem.

• Ni som leverantör ska ha ett fungerande system för incidenter, med 
 vilket förstås att ni skyndsamt ska kunna hantera exempelvis reklamationer på  
 ett rationellt och affärsmässigt tillvägagångssätt. Ni förväntas bedriva ett 
 förbättringsarbete kopplat till ”upptäckta avvikelser”. Detta innebär att           
 ni vidtar åtgärder som hjälper er i möjligaste mån undvika att avvikelserna 
 upprepas.  

• Ni som leverantör ska vara så starka organisatoriskt så att ni har lätt för att   
 fånga upp omvärldsförändringar, ny lagstiftning, och annan praxis som ständigt  
 utvecklas och förändras sett över tid, såväl i den bransch ni verkar i, men 
 också samhället i stort.

2.3 Fördjupade behov, förväntningar och övriga krav. 
 
• Ni som leverantör bör ha väl fungerande rutiner för, och ett stringent 
 dokumentationssystem, i de fall som lagen föreskriver vill säga, avseende 
 systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), där ni hela tiden upprätthåller ett starkt  
 fokus på arbetsmiljö, hälsa och säkerhet.
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LEVERANTÖRSHANDBOK8



2 Kvalitet, forts.

2.3 Fördjupade behov, förväntningar och övriga krav, forts. 

• Ni som leverantör ska ha ett fungerande system för incidenter, där ni fångar  
 upp tillbud och olyckor på ett organiserat och väl dokumenterat sätt, och att  
 ni lär av dessa händelser genom att återkoppla till er egen organisation, såväl  
 som till samarbetspartners, myndigheter och övriga tilltänkta intressenter, 
 detta utifrån det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) i sig.

• Ni som leverantör ska ha väl utvecklade kunskaper inom er profession 
 (det yrke ni utövar), gärna vara medlemmar i relevant branschorganisation 
 (exempelvis, Måleriföretagen, BI, Installatörsföretagen med flera 
 branschorganisationer) samt väl utvecklade rutiner för en vägvinnande 
 egenkontroll, detta utifrån ett kvalitetsäkringsperspektiv.

2.4 Vad kan det innebära att vara en prioriterad leverantör till Stoby?

• Vi arbetar alltid med ett skrivet samarbetsavtal. Se bilaga 1

• Vi har alltid ambitionen att utvecklas tillsammans.

• Vi har alltid en prioriterad leverantörs artiklar upplagda i Stoby Måleri ABs:   
 OLF-system.

• Vårt lagerlagda bassortiment kommer alltid i första hand från våra prioriterade  
 leverantörer.

• Vi tittar alltid på en prioriterad leverantörs sortiment, först av alla, då vi        
 söker efter en ny produkt/vara.

• Vi arbetar alltid med målstyrning, exempelvis beräknade inköpsvolymer på 
 rullande 12 månader.

• Vi arbetar alltid med utgångspunkten, 60 dagars avtalad kredittid 
 (betalningsvillkor), när det gäller prioriterade leverantörer.

• Vi har alltid ambitionen att träffa våra prioriterade leverantörer i ett 
 årsavstämningsmöte, där vi tittar tillbaka på föregående år, och 
 självklart samtidigt tittar framåt på kommande år.

• Vi har också ambitionen, då kalendern så medger, bjuda in till en 
 speciell leverantörsdag, minst en gång vartannat år, där då de prioriterade 
 leverantörerna ges möjligheten presentera produktnyheter, presentera 
 eventuella kommande kampanjer, och sist men inte minst också ges 
 möjligheten träffa några utav Stoby Måleri AB:s högt ansedda kunder.

• Vi arbetar aldrig med kortare ledtid än 60 dagar, då ni som prioriterad 
 leverantör aviserar kommande prishöjningar.

• Vi arbetar aldrig med kortare ledtid än 30 dagar, då ni genomför olika 
 sortimentsändringar.

STOBY MÅLERI AB 
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2 Kvalitet, forts.

2.5 Inköpsorganisationen
Stoby Måleri AB:s inköpsorganisation återfinns vid huvudkontoret i Hässleholm, med 
följande besöks-, leverans- och postadress;

Stoby Måleri AB
Okvägen 6, Gäddastorp
281 51 HÄSSLEHOLM.

Företagets GLN (Global location number, GS1 lokaliseringsnummer) är 
7300009038435.

Stoby Måleri AB:s organisations- och VAT-nummer är följande;                                                               
Organisationsnummer 556128-9744, VAT-nummer SE556128974401.
  
Faktureringsadressen är;

Stoby Måleri AB
Box 133
281 22 HÄSSLEHOLM

Orderbekräftelser tar vi emot på följande e-postadress; inkop@stoby.se

Fakturor tar vi emot i PDF-format till följande e-postadress; invoice@stoby.se 
Aktuella kontaktpersoner återfinns i bilaga 2.

Vårt sortiment är uppdelat på följande områden:

• Tillsatsmateriel till vår entreprenadverksamhet såsom färg, golv, tapeter, kakel  
 och klinker, fix och fog, kök- och badrumsinredningar, inredning till förvaring,  
 träreglar och skivmaterial, skruv och spik, verktyg med mera. 

• Industrifärg och övriga industriförnödenheter till vår industrifärgsdivision.

• Handelsvaror till vår butiksverksamhet samt köks- och badrumsinredningar,  
 inredning till förvaring, färg, golv, tapeter, kakel och klinker och 
 förbrukningsmaterial med mera.

STOBY MÅLERI AB 
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2 Kvalitet, forts.

2.6 Avtalsmall Stoby Måleri AB

Syftet med att vi tillhandahåller en egen avtalsmall, se bilaga 1, utgår ifrån ett 
kvalitetstänkande.  Med detta arbetssätt undviker vi missuppfattningar, eftersom 
”speglingar” mellan olika avtal, lätt kan bli en grogrund för missförstånd och 
motsägelser. Följaktligen har vi då som utgångspunkt använda Stobys avtalsmall då vi 
ingår avtal med olika leverantörer, inte minst prioriterade avtalsleverantörer.

2.7 Reklamationer/avvikelser

Stoby ansvarar för att utan onödigt dröjsmål kontakta aktuell leverantör och informera 
denne om avvikelsen/reklamationen. 

Som leverantör till Stoby Måleri AB ansvarar ni för att utan dröjsmål, dock senast 10 
kalenderdagar efter mottagandet av aktuell information, avseende avvikelsen/reklama-
tionen, svara på om aktuell produkt ska kasseras, eller skickas tillbaka till er. I båda 
fallen ska en kreditfaktura, för produkten, skyndsamt inkomma till Stoby, detta till 
följande e-postadress; invoice@stoby.se. 

Som leverantör till Stoby, förväntas ni också ha en stringent och väl fungerande rutin, 
för alla typer av reklamationshantering. Rent operativt, ser vi som en absolut fördel att 
ni kan tillhandahålla och namnge, endera en kontaktperson, eller en avdelning inom 
ert företag, dit vi alltid kan vända oss, då en reklamation/avvikelse behöver hanteras 
på ett rationellt och affärsmannamässigt sätt.

2.8 Bäst före datum

Ibland förekommer produkter med bäst före datum. Stoby Måleri AB förväntar sig 
alltid att levererade produkter har optimerade hållbarhetsdatum, där tillverknings-
datumet aldrig får vara äldre än 30 dagar. I dessa sammanhang förväntar sig också 
Stoby att ni har ett modernt batchhanteringssystem på artikelnivå. Detta för att ni på 
ett enkelt sätt ska kunna gå bakåt i er produktions- och värdekedja, och i denna pro-
cess ha stöd av ett sådant system, exempelvis i samband med ett aktualiserat rekla-
mationsärende. Vi ser det också som en absolut fördel om ert fakturadokument, och 
förpackningen kan ”bära” informationen – batchnummer. Ordet batchnummer är då ett 
centralt uttryck i sammanhanget, och relaterar således starkt till uppmärkningen av 
bäst före datum på artikelnivå. 

STOBY MÅLERI AB 
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2 Kvalitet, forts.

2.9 Ständiga förbättringar

Stoby Måleri AB:s ägare, ledning och medarbetare bär på en övertygelse om att 
allting, alltid går att utveckla och göra ännu lite bättre. Detta tankesätt utmanar på 
ett positivt sätt, för att inte säga stimulerar mycket då arbetet med de ständiga 
förbättringarna utförs. För att Stoby ska kunna hålla jämna steg, med den höga 
standard som kunderna alltjämt kräver av oss, måste alla delar i våra olika 
affärsprocesser ständigt jobbas med sett över tid. Detta för att vi ska kunna bli ännu 
lite bättre, bli ännu lite mer effektiva, och därigenom som ett resultat av detta 
tanke- och arbetssätt, då höja våra lägstanivåer steg för steg. 
Tänker vi och arbetar så här tillsammans stärker det våra konkurrensfördelar, ännu lite 
mer, i den marknad vi tillsammans lever och verkar i.

STOBY MÅLERI AB 
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2 Kvalitet, forts.

2.10 Kvalitetskontroll

Innan ni som leverantör skickar iväg varor till Stoby Måleri AB, förväntar vi oss att 
dessa varor genomgått en ambitiös kvalitetskontroll. 

• Varorna ska självklart ha prickats av mot plocklista, och/eller 
 bakomliggande order.

• Godset ska ha blivit kontrollerat och rätt emballerat, detta i enlighet 
 med Stobys generella och mer specifika förpackningsinstruktioner, detta för att  
 undvika att såväl inre som yttre skada uppstår på varorna. (Se vidare under   
 avsnittet ”Leveranser”, punkterna 3.7 & 3.8!)

• Varorna ska vidare transporteras på en solid pall (ref; A-klassad EUR-pall, eller  
 likvärdig lastbärare), samt vara tydligt och synligt uppmärkt     
 (ref; artikelnummer, benämning, streckkoder, leveransadress med mera). 

• För tydlighetens skull ser vi gärna att ni arbetar med följande standard 
 avseende transportetiketterna – GS1 Logistics Label.

Exempelföretag AB
Stefan Olsson

MALMÖ

Exempelföretag AB
Exempelgatan 123

Rickard Olsson

22222222

Stoby måleri AB

Stefan Olsson

STOBY MÅLERI AB 
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2 Kvalitet, forts.
2.11 Faktaruta

Huvudkontor/besöksadress/butik Hässleholm/inköpsorganisationen/postadress
Stoby Måleri AB
Okvägen 6, Gäddastorp
281 51 HÄSSLEHOLM
Företagets GLN (Global location number, GS1 lokaliseringsnummer) är 7300009038435

Organisationsnummer; 556128-9744
Momsregistreringsnummer/VAT-nummer; SE556128974401

F-skatt Företaget innehar F-skattsedel (556128-9744)
Telefon, växel 0451-38 85 00
E-post info@stoby.se
Hemsida www.stoby.se

Styrelsens säte Hässleholm

Bank Sparbanken Skåne
Bankgiro, kundinbetalningar 291-3804
Bankgiro, övriga inbetalningar 490-1120

Faktureringsadress/avseende pappersfakturor
Stoby Måleri AB
Box 133
281 22 HÄSSLEHOLM

Faktureringsadress/avseende fakturor "utskrivna" i PDF-format och bifogade som enskilda filer till följande 
e-postadress; invoice@stoby.se

Fakturering med EDI, enligt EDIFACT-standarden  
Vänligen kontakta vår EDI-partner Crediflow AB.
E-post kundservice@crediflow.se
Telefon 042-12 70 50
Anmärkning; Genom att kontakta Crediflow AB, säkerställer Ni så att en korrekt 
EDI-synkning kan genomföras, före produktionsstart.

Orderbekräftelser
inkop@stoby.se

Övriga orter där företaget idag har entreprenadkontor Telefonnummer;
KRISTIANSTAD Stoby Måleri AB, Nässelvägen 1, 291 59 KRISTIANSTAD 044-12 16 00
MALMÖ Stoby Måleri AB, Pilotgatan 3, 212 39 MALMÖ 040-18 09 90
LUND Stoby Måleri AB, Kalkstensvägen 21, 224 78 LUND 046-15 71 94
YSTAD Stoby Måleri AB, Tenngatan 8, 271 39 YSTAD 0411-658 80
SIMRISHAMN Stoby Måleri AB, Skansgatan 17, 272 31 SIMRISHAMN 0414-102 99
HELSINGBORG Stoby Måleri AB, Karbingatan 18, 254 67 HELSINGBORG 042-499 93 95
VÄXJÖ Stoby Måleri AB, Smedjegatan 47, 352 46 VÄXJÖ 0470-246 50
HALMSTAD Stoby Måleri AB, Skallebackavägen 12, 302 41 HALMSTAD 035-16 66 65

Övriga orter där företaget idag har butiker 
KRISTIANSTAD Stoby Måleri AB, Nässelvägen 1, 291 59 KRISTIANSTAD 044-18 30 30
LUND Stoby Måleri AB, Traktorvägen 19, 226 60 LUND 046-18 10 50
HALMSTAD Stoby Måleri AB, Flygaregatan 12, 302 38 HALMSTAD 035-16 66 60



2 Kvalitet, forts.

2.12 Försäkring

Som leverantör till Stoby Måleri AB, ska ni alltid säkerställa ett fullgott försäkrings-
skydd för den verksamhet ni bedriver och de leveranser ni tillhandhåller. Om Stoby 
Måleri AB så begär ska ni som leverantör kunna lämna över aktuellt försäkringsintyg, 
eller annan likvärdig handling utifrån sitt relativa sammanhang.

Försäkringsintyg
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Förändringshistorik, leveranser

Utgåva Förändringsbeskrivning Datum
Första utgåvan Första utgåvan 2019-05-02
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3 Leveranser

3.1 Följesedel

Alla varor som levereras till Stoby bör alltid åtföljas av en fysisk följesedel. 
Det är också av största vikt att det på ett tydligt sätt framgår vem avsändaren är 
(leverantören).

3.2 Transporter

För Stoby är samlastning av gods och paket en självklarhet och grundbulten när vi 
tänker effektiv logistik och hållbar miljö i vår verksamhet. Vår fortsatta utgångspunkt 
i dessa transport- och logistiksammanhang är att ni som leverantör till Stoby Måleri 
AB, delar detta förhållningssätt med oss. Detta oavsett om ni har en egen transport-
sektion, anlitar utomstående speditörer, och/eller tredjepartslogistiker. För övrigt har 
vi krav på att transporterna med sina olika chaufförer omfattas av svensk lagstiftning 
och svenska kollektivavtal samt att dom är svensk- och/eller engelsktalande.

3.3 Emballage

Det är alltid av största vikt att alla varor som transporteras till Stoby Måleri AB för-
packas på ett sådant sätt att risken för yttre och inre skada på godset elimineras. (Se 
vidare under avsnittet ”Leveranser”, punkterna 3.7 & 3.8) I största möjligaste mån 
ska också hänsyn tas till olika väderinslag som kan få en negativ inverkan på en gods-
pall som är under transport, och i logistikkedjan för övrigt.

3.4 Krav för lossning av gods som alltid levereras på pall (När lossar vi inte godset?)

Om godset anländer till Stoby, transportskadat, eller ”kalvat” (med kalvat menas för-
skjutet eller avfallna kartonger från pallen), förbehåller vi oss rätten avgöra om godset 
ska lossas eller ej.  Således väljer vi själva vilket gods som ska lossas när det 
ankommit vår brygga, skadat eller förskjutet. Om vi ställs inför en sådan situation 
enligt beskrivningen ovan, tillämpar vi principen; Allt gods i sändningen lossas eller 
inget gods lossas över huvud taget.

STOBY MÅLERI AB 
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3 Leveranser, forts.

3.5 Orderbekräftelse

Då Stoby lagt en beställning till Er som leverantör, ska alltid denna beställning 
skyndsamt följas av en orderbekräftelse. 
Denna orderbekräftelse bör vara Stoby Måleri AB tillhanda inom 2 timmar, 
efter det att ni mottagit vår beställning. Orderbekräftelsen skickas till följande 
e-postadress; inkop@stoby.se. Detta arbetssätt har vi som en väl utvecklad rutin inom 
vår inköpsorganisation. Allt för att vi ska ges möjligheten kvalitetssäkra att ni som 
leverantör uppfattat innehållet i den av oss lagda beställningen. 
Alla eventuella ändringar som uppstår under pågående orderläggning ska omgående 
bli föremål för en ”ny” orderbekräftelse, och åter igen skickas till inkop@stoby.se.
 
Leveransförändringar aviserade senare än 2 dagar innan utsatt 
leveranstid, accepteras ej.

Följande information ska alltid återfinnas på en orderbekräftelse;

• Artikelnummer

• Benämning

• Antal/antal m2/antal liter/vikt/volym med flera aktuella enheter

• Nettopris

• Ankomstdag samt veckonummer – exempelvis torsdag V 32

• Vid eventuell restning av enskilda artiklar ska detta och ”ny” planerad 
 leveransdag tydligt framgå av orderbekräftelsen

• Tillkommer fraktkostnad, miljöavgift, och/eller annan ”övrig” kostnad ska 
 denna/dessa utgift/er finnas med på orderbekräftelsen
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3 Leveranser, forts.

3.6 Leveransprecision

Som leverantör till Stoby Måleri AB, förväntar vi oss av Er att ni alltid i orderbekräf-
telsen anger vilken dag godset ska anlända, detta med 100 % träffsäkerhet som mål. 
Detta då ni endera levererar till vårt huvudlager i Hässleholm, till en projektadress, 
eller till annan utav oss kommunicerad mottagaradress. Alla ändringar avseende 
ankomstdag ska ovillkorligen kommuniceras till inkop@stoby.se.        

 
   
3.7 Generella packinstruktioner

Allt gods som ni levererar till Stoby Måleri AB, ska alltid vara förpackat på ett sådant 
sätt att godset skyddas mot såväl yttre (exempelvis fall-, stöt-, kross-, rep- och vä-
derpåverkan) som inre påverkan. Vidare ska lastbäraren vara hel och avsedd att klara 
vikten för aktuell leverans. Allt förpackningsmaterial ska så långt det är möjligt vara 
miljövänligt och återvinningsbart. Med inre påverkan avses fortsättningsvis de fall-
exempel då det konstaterats att godset blivit för dåligt packat med ”stötdämpning”. 
Således, om inte varan omges med tillräcklig mängd stötdämpande utfyllnadsmaterial 
kan då produkten komma att ”wobbla” runt i sin egen kartong, och därigenom bli ska-
dad, och sedan anlända defekt till vårt lager. All lastsäkring måste följa svenska och 
europeiska lagar, normer, praxis och övriga regler, utifrån sitt relativa sammanhang.

3.8 Specifika packinstruktioner   

När det gäller mer specifika krav, sett utifrån ett förpackningsperspektiv, på gods som 
levereras till Stoby Måleri AB, vill vi att ni speciellt uppmärksammar fortsatt följande 
instruktioner;
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3 Leveranser, forts.

3.8 Specifika packinstruktioner, forts.

• Glasprodukter (exempelvis duschdörrar och duschväggar, glashyllor, spishällar,  
 eller liknande glasprodukter) transporteras med fördel, stående, och är väl 
 förankrat under transporten. Glasprodukterna bör också vara försedda med   
 hörnskydd.

• Fönster och fönsterdörrar levereras alltid stående, väl bandade och förankrade 
 i sin lastbärare. Fönster och fönsterdörrar bör också vara försedda med   
 hörnskydd.

• Duschdörrar och duschväggar kan med fördel levereras som en (1) enhet. 

• När det gäller bad- och köksinredningar samt annan inredning, för exempelvis  
 förvaring, ska denna sortens gods också omfattas av dessa mer specifika Stoby- 
 instruktioner för emballering/lastsäkring!

• När det gäller lastning av pallar, som bär ett antal lika stora kartonger,   
 ska alltid ett klokt pallpackningsschema följas, det vill säga kartongerna   
 ska staplas på pallen på ett sådant sätt, (växlade pallskift) att förskjutning och
 kalvning av godset undviks. Betydelsefulla hjälpmedel i dessa sammanhang är 
 också pallmellanlägg och handsträckfilm. Bandar ni pallen, är det också viktigt  
 att det används kant- och bandskydd.

• Pallar med behållare på, innehållande rinnande vätska, bör alltid    
 transporteras på ett miljöorienterat sätt. Med detta förstås bl. a. att 
 behållaren, så långt möjligt är, skyddas mot påkörning från sidan (fallexempel,  
 påkörning av truckgafflar). Dessa lastsäkringsinstruktioner omfattar även sand,  
 pulver och flytande spackel i plastsäck. Pallkragar används med fördel i dessa  
 lastsäkringssammanhang, när det gäller motverkandet av transportskador som  
 kan uppstå vid påkörning från sidan.

3.9 Pallpool, ett elektroniskt pallavräkningssystem

Stobys inköpsorganisation arbetar med ett elektroniskt pallavräkningssystem, en s k 
pallpool. Detta innebär i sin tur, enligt en huvudregel, att Stoby Måleri AB inte betalar 
några likvider för ankommande pallar, utan istället regleras de ekonomiska värdena, 
vid vart tillfälle, genom saldojustering mellan parternas respektive pallkonto. 
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3 Leveranser, forts.

3.10 Fakturans innehåll och övriga rutiner för debet- och kreditfaktureringen

Följande information ska alltid framgå av en debetfaktura;

• Leverantörens juridiska namn samt fullständiga adress.

• Leverantörens organisationsnummer/personnummer för AB/HB/KB/ENV eller  
 ekonomisk förening. Vid handel inom EU ska också leverantörens 
 VAT- nummer framgå.

• Stoby Måleri AB:s namn och fullständiga adress. Vid handel inom EU ska   
 tillika Stobys VAT-nummer framgå – SE556128974401.

• Fakturanummer, fakturadatum.

• Fakturans ”märke”, exempelvis projektnummer, projektnamn, ordernummer,  
 eller anställningsnummer, ska alltid finnas med på fakturan.

• Stobys och leverantörens referenspersoner ska alltid anges på fakturan.

• Betalningsvillkor, leveransvillkor, leveransadress och följesedelsnummer. 

• Artikelnummer, benämning, levererat antal, á-pris, totalt netto (exklusive   
 moms), moms och totalt brutto (inklusive moms). Anmärkning; Mervärdeskatt  
 ska alltid specificeras då regelverket så kräver.

• Om regelverket för omvänd skattskyldighet inom byggsektorn behöver tillämpas  
 ska alltid Stoby Måleri AB:s momsregistreringsnummer, SE556128974401,  
 finnas med på fakturan, detta tillsammans med följande text; Omvänd   
 skattskyldighet för byggtjänster gäller enligt 1 kap., 2:a §, första stycket 4 b  
 i mervärdeskattelagen. Ert VAT nr: SE556128974401.

• Om fakturering tillämpas i annan valuta än SEK, ska aktuell valuta tydligt   
 framgå av fakturan.

• Vid internationella betalningar/överföringar ska alltid aktuell BIC-kod   
 (f d SWIFT-kod) tydligt framgå. Vidare ska bankens namn också tydligt   
 framgå av fakturan. Avslutningsvis ska också aktuellt IBAN-nummer framgå då  
 det är en gränsöverskridande betalning som ska verkställas.

Följande rutiner och följande information ska alltid följas eller framgå av en kreditfaktura;

• Om inte debetfakturan stämmer med vad som överenskommits måste en 
 kreditfaktura skickas, detta för att vi ska kunna hantera ”avvikelsen” rätt, 
 utifrån våra administrativa rutiner.

• En kreditfaktura ska alltid innehålla samma basinformation som 
 debetfakturan gjorde. I dessa sammanhang är det självklart viktigt att det 
 tydligt framgår vilken debetfaktura, krediteringen avser. Det är också av största  
 vikt att kreditens anledning anges på fakturan.
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3 Leveranser, forts.

3.10 Fakturans innehåll och övriga rutiner för debet- och kreditfaktureringen, forts.

Hur kan en faktura skickas över till Stoby Måleri AB?

• E-mail, med en eller flera PDF-fil/er, skickas till invoice@stoby.se. Anmärkning; Endast en  
 faktura per PDF-fil får tillämpas. (Sålunda är det inte godkänt med några 
 ”samlingsutskrifter” i PDF-format)! Dock kan mailet innehålla mer än 1 (en) PDF-fil! 
 Mailet får ej heller innehålla någon annan överflödig information, exempelvis hälsningar,   
 affärsinformation, reklambudskap, övrigt ”kallprat” (text) med mera. Avslutningsvis; Första
 gången man skickar ett e-mail till invoice@stoby.se, ska man samtidigt lägga en kopia till  
 susanne.sjogren@stoby.se. Detta för att en korrekt uppstartstartsavstämning samt övrig 
 kalibrering ska kunna utföras.

• Med vanlig post, detta till; Stoby Måleri AB, Box 133, 281 22 HÄSSLEHOLM. 
 Tänk på att inte ha med personligt namn i adressfältet.

• Som EDI, enligt EDIFACT-standarden (United Nations Electronic Data Interchange for 
 Administration). Blir det aktuellt med att skicka renodlade EDI-fakturor, får detta sättas   
 igång, först efter det att en avstämning före uppstart, samt övrig kalibrering kommunicerats/
 genomförts mot vår EDI-partner Crediflow AB. E-mail; kundservice@crediflow.se. 
 Telefonnummer; 042-12 70 50.

• Fakturor får ej någonsin skickas med varuförsändelsen. 

• Fakturan ska skickas till Stoby Måleri AB, detta i samband med att godset anländer till   
 Stoby Måleri AB:s, kommunicerade, mottagande leveransadress. För tjänster gäller följande 
 samband. Fakturan översändes då beställda tjänster blivit utförda, och/eller efter det att 
 inplanerade och delbesiktigade etappmål uppnåtts (delfakturering), och/eller efter de 
 lyftplaner som kan ha överenskommits i samband med att projektet beställdes 
 (delfakturering).

• Samlingsfakturor accepteras ej.

• Betalningsvillkor är alltid minst 30 dagar om ingen annan överenskommelse gjorts. 
 Enligt huvudregel godtar inte Stoby Måleri AB:s ledning några expeditions-, och/eller   
 faktureringsavgifter.

• Sammanfattning: Som leverantör till Stoby Måleri AB får ni alltid vara beredda på att bli   
 föremål för ”uppföljning” och ”utveckling”, då inte ovanstående regelverk följs i samband  
 med debet- och kreditfaktureringen.         
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Miljö

Förändringshistorik, Miljö

Utgåva Förändringsbeskrivning Datum
Första utgåvan Första utgåvan 2019-05-02
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4 Miljö

4.1 Miljöpolicy 2018

Stoby tar ansvar genom hela kedjan och jobbar aktivt för att påverka våra leverantörer, beställ-
are och kunder att leverera och välja produkter och annat material med minsta möjliga miljö- och 
hälsopåverkan, under och efter arbetet, utan att försämra kvalitet och hållbarhet. Vi använder under 
samma förutsättningar, i första hand, miljömärkta, hållbara varor i vår egen verksamhet.

Vi ska hushålla med våra naturresurser genom att minska användandet av ej återvinningsbart 
material samt att sortera återvinningsbart avfall.

Vi ska alltid värna om och arbeta för att minska utsläpp till luft och vatten samt minska mängden ej 
återvunnet avfall.

Våra transporter ska alltid planeras på ett sådant sätt att vi minskar utsläppen samtidigt som vi inte 
äventyrar leveranssäkerheten.

Alla våra medarbetare informeras och utbildas fortlöpande i grundläggande miljöarbete.
 

4.2 Reach – som handlar om registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemiska ämnen.

Reach är en förordning för Europeiska unionen, som antagits för att förbättra skyddet av människors 
hälsa och miljön, från risker som kan förorsakas av kemikalier, samtidigt som den ökar konkurrens-
kraften inom EU:s kemikalieindustri. 

I princip gäller Reach för alla kemiska ämnen, inte enbart de kemiska ämnen som används inom 
industriell behandling, utan även dagligen, till exempel i rengöringsprodukter och målarfärger samt 
i varor som kläder, möbler och hushållsapparater. 



4 Miljö, forts.

4.2 Reach – som handlar om registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemiska ämnen, 
forts.

Grundprincipen i Reach är att den som tillverkar eller importerar kemiska ämnen i mängder om 
minst 1 ton per år ska registrera dessa hos den europeiska kemikaliemyndigheten Echa. 
Den så kallade ”Kandidatförteckningen”. Vad är det?

https://www.echa.europa.eu/sv/candidate-list-table

Kandidatförteckningen är en lista med nästan 200 särskilt farliga ämnen. Den är en del av den 
europeiska kemikalielagstiftningen, Reach. Denna förteckning uppdateras 2 gånger per år, i juni och 
i december, och fylls då på med nya ämnen.

Nu till de särskilt farliga ämnena; 

Ämnena på kandidatförteckningen har egenskaper som kan medföra allvarliga och bestående 
effekter på människors hälsa och på miljön, så kallade särskilt farliga ämnen, SVHC-ämnen. 
Det är ämnen som:

• är cancerframkallande (kategori 1A eller 1B)

• skadar arvsmassan (könscellsmutagena i kategori 1A eller 1B)

• stör fortplantningsförmågan (reproduktionstoxiska i kategori 1A eller 1B)

• är långlivade, bioackumulerande och toxiska (så kallade PBT-ämnen)

• är mycket långlivade och mycket bioackumulerande (så kallade vPvB-ämnen)

• har andra särskilt farliga egenskaper som anses vara lika allvarliga som de ovan, till exempel  
 hormonstörande egenskaper.

Nu till krav som gäller varor;

Krav på information till kunder

Om en vara innehåller mer än 0,1 viktprocent av ett ämne som finns på kandidatförteckningen ska 
du som är leverantör av varan lämna information så att mottagaren kan använda varan på ett säkert 
sätt, t ex genom tillhandahållandet av ett säkerhetsdatablad.

Nu till krav som gäller kemiska produkter;

Om era kemiska produkter innehåller minst 0,1 viktprocent av något ämne på kandidatförteckning-
en ska du ange ämnet i säkerhetsdatabladet.

Sammanfattning: Som leverantör till Stoby Måleri AB vill vi att Ni ska ha en uppfattning om, och 
tillika följa detta Reachregelverk, precis som vi själva gör.
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4 Miljö, forts.

4.3 RoHS – Restriction of Hazardous Substances (Begränsning av farliga ämnen).

RoHS-direktivet, 2011/65/EU syftar till att minska riskerna för människors hälsa och för miljön 
genom att ersätta och begränsa farliga kemiska ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (även 
i Sverige kallade för brun- och vitvaror, och som överför eller är beroende av elektrisk ström eller 
elektromagnetiska fält för att kunna fungera). Direktivet ska även förbättra möjligheten till lönsam 
och hållbar materialåtervinning från avfall från elektrisk och elektronisk utrustning. RoHS står för 
Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment (Begräns-
ning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning).

Direktivet har införts i svensk lagstiftning genom förordning (2012:861) om farliga ämnen i elektrisk 
och elektronisk utrustning (så kallade brun- och vitvaror) och genom Kemikalieinspektionens egna 
föreskrifter (KIFS 2017:7).

Nu till de särskilt farliga ämnena; 

• kvicksilver
• kadmium
• bly
• sexvärt krom
• flamskyddsmedlen PBB och PBDE.

Gränsvärden;

RoHS reglerar halterna av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning genom gränsvärden. 
Gränsvärdena anges i 9 § i förordning (2012:861), (införlivar bilaga II till direktivet) på följande sätt:

• Varje homogent material i en elektrisk eller elektronisk produkt får inte innehålla mer än 
 0,1 viktprocent kvicksilver, bly, sexvärt krom, polybromerade bifenyler (PBB) eller polybromerade 
 difenyletrar (PBDE).
• Varje homogent material i en elektrisk eller elektronisk produkt får inte innehålla mer än 0,01  
 viktprocent kadmium.



4 Miljö, forts.

4.3 RoHS – Restriction of Hazardous Substances (Begränsning av farliga ämnen)., forts.

Ett homogent material är ett material som inte på mekanisk väg (till exempel genom slipning, 
skärning och krossning) kan delas sönder i olika material. Exempel på sådana material kan vara 
olika plaster, metaller, legeringar, glas och ytbeläggningar.

Vilken typ av utrustning omfattas av RoHS?

RoHS-direktivet omfattar elektrisk och elektronisk utrustning som genererar, överför eller är beroende 
av elektrisk ström eller elektromagnetiska fält för att fungera. På sikt kommer direktivet att omfatta 
all elektrisk och elektronisk utrustning utom sådan utrustning som uttryckligen är undantagen.

RoHS omfattar elva kategorier av elektrisk och elektronisk utrustning:

1. Stora hushållsapparater

2. Små hushållsapparater

3. IT- och telekommunikationsutrustning

4. Konsumentutrustning

5. Belysningsutrustning

6. Elektriska och elektroniska verktyg

7. Leksaker, sport- och fritidsprodukter

8. Medicintekniska produkter (se nedan om senare datum!)

9. Övervaknings- och kontrollinstrument inklusive industriella övervaknings- och 
 kontrollinstrument (se nedan om senare datum!)

10. Automater

11. Annan elektrisk och elektronisk utrustning som inte omfattas av någon av ovanstående 
 kategorier (se nedan om senare datum!)

De produkter som omfattas är de som släppts ut på marknaden efter den 1 juli 2006. Senare datum 
gäller för produkter i kategorierna 8, 9 och 11. Reservdelar avsedda för reparation av de elektriska 
och elektroniska produkter som har släppts ut på marknaden före den 1 juli 2006 behöver inte upp-
fylla ämnesbegränsningarna. Enligt RoHS innebär ”att släppa ut på marknaden” att produkten efter 
tillverkning eller import för första gången görs tillgänglig på EU-marknaden.

Sammanfattning: Som leverantör till Stoby Måleri AB vill vi att Ni ska ha en uppfattning om, och 
tillika följa detta RoHSregelverk, precis som vi själva gör.   
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4 Miljö, forts.

4.4 Effektiva leveranser

Med effektiva leveranser menar vi fortsatt följande; Dessa ska ske på ett sådant välplanerat sätt 
så att man i möjligaste mån undviker en negativ påverkan på såväl människa som yttre miljö (djur 
och natur). Vi tar oss friheten räkna upp ett antal punkter som vi tror hjälper till att hålla nere den 
eventuellt negativa påverkan som kan uppstå i samband med vanliga landsvägstransporter.

• Allt gods ska stå på en solid lastpall (ref; A-klassad EUR-pall eller likvärdig lastbärare). 
 Anmärkning; Engångspallar går också bra att använda om dessa är hela och rena samt är   
 anpassade för den vikt godset ackumulerar för aktuellt lastningstillfälle.

• Vi ser gärna att ni arbetar med bestämda leveranstider.

• Ni ska arbeta med genomtänkta förpackningar, med vilket förstås att exempelvis wellpappen  
 är tillräckligt kraftig i dom kartonger ni använder för aktuell vara, samt med därtill ”rätt”  
 mängd stötdämpande utfyllnadsmaterialmaterial inuti aktuell förpackning.

• Ni använder pallanpassade lådor (se vidare bild på denna sida), det vill säga att    
 kartongen har mått anpassade för EUR-pall. Anmärkning; Används pallanpassade lådor, kan
 ett klokt last- och packschema användas. Ni använder tillika sträckfilm, pallmellanlägg och  
 stötdämpande material på sidorna utav pallen när så krävs. 

• Godset ska vara tydligt uppmärkt, med följande standardreferens; GS1 Logistics Label! 
 (Se vidare under föregående avsnitt ”Kvalitet”, punkten 2.10)

• Godset ska vara planerat organiserat på transportbilen, med vilket förstås att ni i samband  
 med lossning av varor hos Stoby Måleri AB, i möjligaste mån ska kunna undvika tidstjuvar.  
 Detta planerade arbetssätt gäller till alla våra, till er, från tid till annan, anvisade    
 leveransadresser. Följer ni givna lastnings- och lossningsrutiner uppnår vi tillsammans   
 effektiva leveransfördelar.

• En fysisk följesedel, med vilken vår lagerpersonal ska kunna ”pricka av” det aktuella   
 ankommande godset, bör alltid medfölja leveransen.

• Om det mot förmodan uppstår något problem i samband med en ankommande leverans till  
 Stoby Måleri AB, har vi då som önskemål att vi ska kunna ringa upp en specifik    
 kontaktperson, och/eller avdelning inom leverantörens organisation. Denna specifika   
 kontaktpersons, och/eller avdelningens namn och telefonnummer återfinns då med fördel på 
 aktuell, med godset medföljande, fysiska följesedeln.
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4.5 Spill

Vid alla typer av spill och överblivet material, måste det kunna hanteras, och tas om hand på ett 
sådant sätt att det skyddar såväl djur, natur och människor. Vidare har vi som önskemål att era 
förpackningar är så klokt designade, så att dessa också i möjligaste mån motverkar onödigt spill 
och överblivet material. I direkt anslutning till ett aktuellt inköpstillfälle tar vi med öppna sinnen 
också emot goda råd i dessa sammanhang. Då skapar vi tillsammans mycket bra förutsättningar för 
en vägvinnande interaktion, utifrån ett sunt miljötänkande.

4.6 Hushålla med naturresurser samt begränsa utsläpp till luft och vatten

• Stoby tar ansvar genom hela kedjan och jobbar aktivt för att påverka våra leverantörer,   
 beställare och kunder att leverera och välja produkter och annat material med minsta   
 möjliga miljö- och hälsopåverkan, under och efter arbetet, utan att för den sakens skull 
 försämra kvalitet och hållbarhet. Vi använder under samma förutsättningar, i första hand,  
 miljömärkta, hållbara varor i vår egen verksamhet.

• Stoby hushåller med naturresurserna genom att minska användandet av ej återvinningsbart  
 material samt genom att källsortera återvinningsbart avfall.

• Stoby värnar om, och arbetar för att minska utsläpp till luft och vatten samt att minska   
 mängden ej återvunnet avfall.

• Stobys transporter ska alltid planeras på ett sådant sätt att vi minskar utsläppen, samtidigt  
 som vi inte äventyrar leveranssäkerheten.
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4 Miljö, forts.

4.7 Miljö- och hållbarhetsutvärderade produkter, med fokus på framtiden, som en avslutning på detta 
miljöavsnitt

Som leverantör till Stoby Måleri AB förväntas Ni ständigt jobba för att miljömärkta och hållbarhets-
utvärderade produkter vinner gehör, detta före produkter som inte är miljömärkta eller på annat 
sätt hållbarhetsutvärderade/deklarerade. Nedan följer en uppräkning av ett antal organisationer 
som för register över olika tillsatsmaterial som används inom byggbranschen. Avslutningsvis näm-
ner vi också om tre andra sammanslutningar som kan vara värdefulla att känna till, utifrån detta 
relativa sammanhang.

• BETA (Öppen, sökbar databas om medvetna materialval inom byggsektorn)

• BASTA (Öppen, sökbar databas om medvetna materialval inom byggsektorn)

• Sunda hus (Säljer strukturerad information och konsulttjänster för en hållbar utveckling   
 inom bygg- och fastighetssektorn)

• Byggvarubedömda (BVB är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och 
 därefter tillhandahåller information om hållbarhetsbedömda varor samt främjar    
 produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö)

• Svanen (bildades 1989, och arbetar generellt med miljömärkning, för att hjälpa    
 konsumenter göra bra val för miljön)

• Astma och allergiförbundet (Information och råd om astma och allergi) 

• FSC – Forest Stewardship Council (En internationell medlemsorganisation som arbetar för  
 att väldens skogar ska brukas ansvarsfullt)
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Stoby Måleri AB arbetar ständigt för att öka andelen miljömärkta och/eller hållbarhetsutvärderade/
deklarerade produkter i sitt sortiment. Detta för att aktivt bidra till en mer hållbar miljö för såväl 
djuren, naturen och människorna.
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Förändringshistorik, social hållbarhet

Utgåva Förändringsbeskrivning Datum
Första utgåvan Första utgåvan 2019-05-02

Social 
hållbarhet



5 Social hållbarhet

5.1 Goda arbetsförhållanden

Arbetsmiljöpolicy

• En mycket god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för Stoby Måleri AB. 
 Målsättningen med Stobys arbetsmiljöarbete är att skapa en fysiskt, organisatorisk och 
 psykosocial mycket sund och utvecklande arbetsplats, för alla medarbetare, där risker för  
 arbetsskador och övrig arbetsrelaterad ohälsa förebyggs och därigenom undviks.

• Stoby utvärderar fortlöpande företagets insatser inom arbetsmiljöområdet, detta för att  
 kunna göra ständiga förbättringar i det dagliga arbetsmiljöarbetet. Arbetets krav ska hela  
 tiden, så långt möjligt är, anpassas efter människans förutsättningar i såväl fysiskt,   
 organisatoriskt samt psykosocialt hänseende. Förbättringar och andra åtgärder när det gäller  
 arbetsmiljön ger alltid positiva effekter, för såväl individen, kunderna som för företaget.

• Den värdefulla uppgiften att skapa ständiga förbättringar inom arbetsmiljöområdet ställer  
 högt uppställda krav på såväl ägare, styrelse, ledningsgrupp, platschefer, funktions- och   
 stabschefer samt övrig personal inom hela organisationen. Arbetsmiljöarbetet är en för  
 Stoby Måleri AB, och de anställda, en alltigenom och fortsatt gemensam angelägenhet.   
 Den ska bedrivas i samförstånd och samverkan, och där alla bär ansvaret genom att 
 medverka aktivt i detta arbete. De ständiga förbättringarna inom arbetsmiljöarbetet ska  
 genomsyras av den helhetssyn, och utifrån de övriga faktorer som hela tiden påverkar   
 människan och organisationen i det dagliga arbetet.

5.2 Stobys värderingsgrunder

Vi ska vara;

• Ärliga

• Ansvarsfulla

• Tydliga

• Engagerade
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5 Social hållbarhet, forts.

5.3 God affärssed

Vi ska alltid hålla en god relation till kunder och leverantörer. Detta uppnår vi genom god affärssed, 
det vill säga ett gott och ärligt uppsåt gentemot personal och samarbetspartners. Vår verksamhet 
ska drivas med lönsamhet och god etik. Vi ska ta skäligt betalt och inte tillåta någon form av pris-
samverkan eller kartellbildning.

Vi får aldrig utnyttja mutor, annan bestickning eller otillåten ersättning i någon form i våra relatio-
ner med kunder, leverantörer, myndigheter eller andra beslutsfattare. Erbjudanden om representa-
tion samt att ge eller ta emot personliga gåvor eller tjänster får endast accepteras inom ramarna för 
vad som är normalt skäligt. Vid minsta tveksamhet om vi lever och upprätthåller vår affärssed ska 
frågan alltid diskuteras med närmaste chef. 

Alla medarbetare ska undvika intressekonflikter mellan privata ekonomiska frågor och företagets 
verksamhet. Som leverantör förväntas ni leva upp till ovanstående ställningstagande.

5.4 Konfliktmineraler

Konfliktmineraler är mineraler som utvinns i konfliktområden där väpnade grupper styr handeln. 
Detta är en viktig kunskap att känna till, för att så långt möjligt motverka finansieringen av dessa 
väpnade grupper. Som importör till den europeiska unionen av mineraler och malm från tenn, 
tantal, volfram och guld förväntas ni ha god vetskap om att dessa mineraler och malm inte kommer 
från geografiska områden där det pågår någon form av väpnad konflikt. Genom att hörsamma och 
följa denna tvingande EU-lag, bidrar man som importör (undantag de allra minsta leverantörerna) 
till att motverka och tillika ta avstånd från finansiering av väpnade grupper, från kris- och krigs-
härjade områden. Det uttalade syftet med denna EU-lag är att försvåra för beväpnade grupper att 
direkt och indirekt få sin krigföring finansierad av en osund mineral- och malmhandel. Stoby Måleri 
AB väljer att ta upp denna EU-lag, eftersom vi tar avstånd från all finansiering av väpnande konflik-
ter. Som leverantör förväntas ni säkra källan för eventuella konfliktmineraler, i era produkter, enligt 
ovan.

5.5 Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter anses utgöra en global standard, där Förenta Nationernas universella dekla-
ration, från 1948, är den mest kända. MR är en del av folkrätten och övrig internationell rätt, och 
preciseras i olika internationella överenskommelser. Dessa rättigheter reglerar relationen mellan 
statsmakten och individen och fastställer samtidigt vissa skyldigheter som staten har gentemot 
individen. MR existerar i symbios med nationella lagar, andra förordningar och praxis, detta för att 
skydda individen i bland annat företag, varhelst dessa förtag är verksamma globalt sett.
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5 Social hållbarhet, forts.

5.5 Mänskliga rättigheter, forts.

Att supporta och respektera mänskliga rättigheter

Varhelst Stoby Måleri AB verkar, har vi alltid ambitionen behandla alla människor med värdighet 
och respekt. Vi förväntar oss fortsatt följande av våra leverantörer;

• Att ni behandlar alla anställda och samhällsmedborgare med värdighet och respekt, med 
vilket förstås att alla typer av såväl fysiska som verbala hot och utspel, ovillkorligen alltid ska und-
vikas. Ni kompromissar aldrig med humanitär internationell och nationell rätt, ej heller tillåter ni 
någon form av diskriminering såsom sexuella trackaserier och liknande nedlåtande handlingar om 
(religion, etnicitet, hudfärg, kultur med mera).

• Att ni tillåter individer att organisera sig fackligt, eller lika naturligt inte särbehandlar indivi-
der som väljer att stå utanför någon facklig organisation.

• Att ni alltid arbetar för att undvika barnarbete. En ålder på 15 år, eller minsta lagliga ålder i 
aktuellt land, får ni därigenom aldrig understiga. Vi ser också positivt på att ni bidrar till barn och 
ungdomars utveckling genom att vara supportande i olika sociala utvecklingsprojekt såsom hjälp 
med skolor och läromedel, samt hjälp till fysisk aktivitet genom idrott.
  

5.6 Stoby Måleri AB om GDPR

När det gäller Stoby Måleri AB:s affärsmässiga registerhållning av leverantörsuppgifter, sett utifrån 
ett GDPR perspektiv, vill vi fortsatt informera om följande; Då en leverantör kommunicerar 
uppgifter till Stoby Måleri AB, som kan jämställas med personuppgifter, följer vi och respekterar 
regelverket inom GDPR fullt ut.  
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6 Stobys fem vägledande fokusområden som avslutning på denna leverantörshandbok

• Kvalitet – Kunden är vår chef, kvalitet är vårt arbete och valuta för pengarna är vårt mål.

• Ansvar – Som individer kräver vi totalt ansvar av oss själva; i samarbete med andra, stödjer  
 vi motpartens ansvarstagande.  

• Ömsesidighet – En gemensamt uppnådd fördel, är en delad fördel; en gemensamt uppnådd  
 fördel kommer alltid eftersträvas att bestå i vårt samarbete med andra. 

• Effektivitet – Vi använder alltid tillsatta resurser på bästa sätt, vi slösar inte med någonting,  
 och gör bara det vi är bäst på.

• Frihet – Vi behöver frihet för att kunna forma vår framtid; vi behöver skapa vinst för att   
 kunna förbli fria.
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