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Det handlar om att köpa varor och tjänster med hög kvalitet till lågt pris. Men en god affär handlar också om
att påverka utvecklingen. Förhållandena för de som arbetar inom den globala service- och
tillverkningsindustrin strider i många fall mot såväl internationell arbetsrätt som grundläggande krav på
mänskliga rättigheter. I det privata näringslivet och i samhällsdebatten finns en allt större samsyn kring
företagens ansvar. Offentlig upphandling - det vill säga skattefinansierad konsumtion - har ännu inte varit en
del av denna utveckling.
Det är dags att ändra på det. Den här boken visar exempel på hur andra har gjort, i Sverige och utomlands, tar
upp lagstiftningen och resonerar kring konkreta möjligheter för ett mer rättvist användande av våra
skattepengar. Fredrik Lann och Jerker Thorsell har under flera år arbetat med frågor kring global utveckling
och företagens sociala ansvar. De driver sedan 2003 företaget Genombrott som hjälper offentliga aktörer att ta
konkreta steg mot en socialt ansvarstagande upphandling.
För att du som kund skall känna dig trygg inför ditt val. Ett fel uppstod när ditt meddelande skulle skickas.
Här listas sommarjobb och övriga feriejobb för unga. Nöjd Kund-garanti. Kungälvs kommun erbjuder jobb
för unga på alla lov och inte bara sommarlovet. Vi vet att det inte alltid är lätt att välja utbildning och ibland

väljer man fel. Det finns bland annat färdiga miljökrav och. Kungälvs kommun erbjuder jobb för unga på alla
lov och inte bara sommarlovet.
Ett fel uppstod när ditt meddelande skulle skickas. Ditt meddelande har skickats. Nyhetsarkiv. För att du
som kund skall känna dig trygg inför ditt val. Hos Upphandlingsmyndigheten finns stöd om hur du kan ta
miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentlig upphandling. Det finns bland annat färdiga miljökrav och.
Nöjesnyheter, personliga intervjuer med artister - allt om evenemang i Sydsverige.
Här finns information och verktyg för att göra offentlig upphandling av livsmedel med begränsad
miljöpåverkan , god djurhänsyn samt näringsriktig och. För att du som kund skall känna dig trygg inför ditt
val. Nöjd Kund-garanti. För att kunna planera den ordinarie verksamheten och den verksamhet som vi har
under veckorna 28-31 på ett bra sätt, behöver vi veta hur barnens omsorgsbehov ser.

