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1. Syfte och målsättning
1.1 Syfte
Syftet med handlingsplanen,
socialaoch etiskakrav, är att stödjaförvaltningaroch bolag att
1
genomförainköpsstrateginför de socialaoch etiskakrav som ställsi inköpsstrategin
.
Inköpsstrateginär ett strategisktdokumentsom beskrivermålsättningar,politiska vägvaloch i
viss utsträckningävenlagstiftningenskrav då kommunfullmäktigefunnit skäl att förtydliga
dessasärskilt.
Handlingsplaneninnehållerinte beskrivningar,förklaringareller mallar för att genomföraen
upphandlingeller beställning.Den informationenfinns på kommunensintranät.

1.2 Målsättning
Alla förvaltningaroch bolaginom Sundsvallskommunkoncernskabidra till att uppfylla
inköpsstrategin.Målsättningenmed handlingsplanen,
socialaoch etiskakrav, är att stödja
genomförandetav inköpsstrateginsmål som gäller att bidra till socialrespektiveetisk
hållbarhet.

1.3 Förutsättningar för genomförande
Handlingsplanenutgårfrån följandeförutsättningar:
-

Lagstiftningoch direktiv:
o Lag (2016:1145)om offentlig upphandling,hädanefterkallad LOU
o Lag (2016:1146)om upphandlinginom försörjningssektorerna,
hädanefter
kallad LUF
o Lag (2016:1147)om upphandlingav koncessioner,hädanefterkallad LUK
o Lag (2008:962)om valfrihetssystem,hädanefterkallad LOV
o Diskrimineringslagen(2008:562)samtlag om ändringav diskrimineringslag
(2016:828)
o Tryckfrihetsförordningen(1949:105)1 kap §1
o Dataskyddsförordning
GeneralDataProtectionRegulation(GDPR)gäller från
och med 25 maj 20182,3
o Utstationeringslagen
(1999:678)
o Arbetstidslagen(1982:673)
o Semesterlagen
(1977:480)
o ArbetsmiljöverketsförfattningssamlingAFS 1994:1(krav på rutiner vid
missbrukav alkohol eller andraberusningsmedel)

1

Handlingsplan,socialakrav, innehållerstödför genomförandeför delar av inköpsstrategin.Inom kort beslutar
kommunstyrelsenom en handlingsplanför övriga delar.
2
Personuppgiftslagen
1998:204gäller fram till 25 maj 2018.
3
Det finns en propositionom ny dataskyddslagmedkompletterandebestämmelser
till GDPR,mfl ändringar,
prop. 2017/18:105.Lagändringarenligt propositionenföreslåsträdai kraft den25 maj 2018.

5(19)

2018-03-12

-

K ravenskaställasdär de är relevanta.Till övervägandedel gäller det vid
upphandlingarav tjänstereller entreprenader,
eftersomde socialaoch etiskakraven
främstberörarbetsvillkorenför demsom utför uppdragåt kommunkoncernen
.

-

K ravenskaställasnär de behövs,inte annars. Riskbedömningarav branscher,varor,
yrken mm skavägledaansvarigupphandlareoch beställareatt ställarelevantakrav. På
det sättetär vi effektiva och genomförbra uppföljningaroch kontroller där de gör
nytta.

-

Kravenskaställasdå upphandlingenär av en viss ekonomiskomfattning,oftastöver
direktupphandlingsgränsen
. Direktupphandlingargörsoftareav personersom har en
helt annantjänstän att vara upphandlare,och har därför sällansärskild
4
upphandlingskompetens.
Uppföljning och kontroll av de flesta socialaoch etiskakrav
krävertid, kompetensoch resursersom den avtalsansvarige
för en mindreupphandling
ofta inte har. Det finns ocksåen risk att ökadekrav i direktupphandlingarriskeraratt
utestängaen del mindre företag,främstför att kontrollkraven blir alltför höga.

-

Socialaoch etiskakrav gäller ävenför underleverantörer
som direkt medverkartill
utförandetav upphandlingskontraktet
. Det avser” den personalsom rent faktiskt direkt
eller omedelbartfullgör kontraktet” 5. Det är huvudleverantörens
ansvaratt rapportera
om den har gjort bedömningenatt en underleverantördirekt medverkartill att utföra
uppdraget.

1.4 Stöd för genomförande
Handlingsplanär utformadsom en kort sammanfattningmed detaljeraderutiner som bilagor.
Bilagornaär till för att ge vägledningtill ansvarigaupphandlareoch avtalsansvariga
för att
självakunnaställakrav och att följa upp dem.Det finns dock mångasituationerdå rutinerna
inte är tillräckliga, eller då det finns särskildautmaningaratt hantera.
Somsärskiltstöd finns koncernstabens
controllerför socialhållbarhetsom stödjeransvariga
upphandlareoch avtalsansvariga
i derasarbete.Därutöverfinns den nationellastatliga
myndighetenUpphandlingsmyndigheten
med uppdragatt stödjaalla upphandlande
myndigheter.

4

Det finns ingendirektupphandlingsgräns
för LOV. Kommunstyrelsekontoret
föreslårändåatt gränsenför att
ställakrav enligt LOV är densammasomför LOU (534 890 för år 2017),av sammaskäl.
5
Upphandlingsmyndighetens
definition.

6(19)

2018-03-12

2. Disposition, förklaringar och definitioner
2.1 Disposition
Handlingsplanenutgårfrån kommunfullmäktigesbeslutadeinköpsstrategi.Handlingsplanen
redovisarhur kommunkoncernen
skahanteraföljandekrav:
-

Rätt till heltid
Drogfrihet
Antidiskriminering
Krav på villkor i nivå med kollektivavtal
Rätt för anställdahosunderleverantörer
att meddelaoch offentliggörainformation
Sysselsättn
ingskrav
Etisk produktionav varor och tjänster
Rättvishandel

Varje krav beskrivsöversiktligt underavsnitten3-9 nedanoch med en hänvisningtill
motsvaranderutin. På det sättetkan ansvarigupphandlaresnabbtbilda sig en uppfattningom
det specifika kravetär relevantför en viss upphandling,utanatt behövagranskavarje rutin i
detalj. Rutinenskaföljas på sammasättsom för dennahandlingsplan,avstegfrån rutinen är
normaltsettinte tillåtet.

2.2 Inköpsprocessen
6
Inköpsprocessen
enligt dennahandlingsplanutgår från en allmänthållen inköpsprocess
enligt
SILF7, SverigesInköps- och Logistikförbund.Benämningarnaför varje delprocessär något
ändradejämfört med SILF:s inköpsprocess.

Behovsanalysinnebäratt kartläggainköpsbehovetnär det gäller sortiment,kvalitet,
volym osv.
Marknadsanalysinnebäratt kartläggamöjlighetenför leverantörsmarknaden
att
levereradet som efterfrågaspå bästasätt.
Upphandlingoch avtal innebäratt genomföraupphandlingenfrån att ta fram
upphandlingsdokumentation
en till att ingå avtal med en eller flera leverantörer.
Avrop och leveransinnebäratt görabeställningareller avrop,ta emot varaneller
tjänsten,hanterabetalningsamteventuellareklamationer.
Uppföljning innebäratt följa upp och kontrolleraleverantörenunderleveransperioden
och efter leveransperioden,
att följa upp effektivitet i inköpsprocessen
samtatt ta fram
förbättringsförslag.

6
7

https://www.silf.se/utbildningar/inkopsutbildning/inkopsprocessen
---silf/
SILF är en bransch- och medlemsorganisation
för personersomarbetarinom inköp och logistik.
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Strategisktinköpsarbeteför en effektiv verksamhet
Processenovankompletterasmed ett strategisktperspektiv(ej i processbildenovan)för att nå
långsiktigaoch varaktigaeffektivitetsvinster.Verksamheternas
strategiskaplaneringutgår
från beslut,strategier,lagstiftningaroch andrastyrandedokument.För att den strategiska
planeringenskakunnaomsättasi en operativverksamhetkrävs ett strategisktinköpsarbeteså
att verksamhetenblir effektiv i sin anskaffningav varor, tjänsteroch entreprenader.
För att
lyckasoch bli effektiv krävs att långsiktigt och strategisktkopplaihop verksamhetens
behov
medupphandlingaroch beställningar/avrop.
En viktig del i det strategiskainköpsarbetetär att arbetamedkategoristyrning.Syftet är att
samladet strategiskainköpsarbeteti olika kategorierav varor och tjänster, där strategiska
upphandlareoch verksamhetens
beställaretillsammanstar ansvarför att effektivisera
upphandlingar,inköp och uppföljningar.8

8

Arbetetmedplaneringoch strategiutvecklingpåbörjadesunderhösten2017.U pphandlingsenheten
är
kategoristyrnings
ansvarigoch arbetari näradialog medrepresentanterfrån förvaltningaroch bolagi flera
kategoristyrningsteam
.
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3. Rätt till heltid
3.1 Varför ska kravet ställas?
Utgångspunktenför att ställakravetär att personalsom utför tjänsteråt Sundsvalls
kommunkoncernskakunnaförsörjasig på en skälig lön. Personalsom är tillfälligt eller
tillsvidareanställdför att utföra en tjänst på uppdragav kommunenskaerbjudasen tjänst
motsvarandeen heltid, undervissaförutsättningar som beskrivsi påföljandeavsnitt.
Rutin för att ställa krav på rätt till heltid finns i bilaga1.

3.2 När ska kravet ställas?
Krav på rätt till heltid ställssom ett särskiltkontraktsvillkor,underförutsättningarsom alla
skavarauppfyllda:
-

Upphandlingenöverstigeraktuellatröskelvärdeför upphandlingarenligt LOU och
LU K . För konkurrensutsättning
enligt LOV gäller sammatröskelvärdesom för LOU.
Upphandlingengäller individbaseradestöd-, vård- och omsorgstjänster
som
upphandlasenligt LOV , LOU eller LU K 9.
Upphandlingen gäller tjänsterdär det bedömsbehövligtatt ställakravet, på grundav
att tjänsternainnehålleryrken där riskenför ofrivillig deltidanställningär hög.
Upphandlingenomfattarminst en heltidstjänstjämnt fördelatunderåret.

Krav på rätt till heltid skainte ställaspå underleverantörersom levererareller producerar
materieleller utrustningsom användsi utförandetav avtalet.För dessatjänsteroch varor ska
etiskakrav ställasom det är behövligt.
Kravet skabaraställaspå leverantörereller underleverantörer
som direkt medverkartill
fullgörandetav kontraktet.

3.3 Hur ska kravet följas upp?
Huvudleverantöre
n har ett ansvaratt redovisaatt de och deraseventuellaunderleverantörer
respekterarkravetpå rätt till heltid. Avtalsansvarigskakontrolleraatt kravet följs genomatt
granskahuvudleverantörens
redovisning, att denär komplettoch att den stämmeröverens
medverkligheten.
Krav på rätt till heltid och uppföljningenskavara koppladetill de yrken som utför tjänster
inom ramenför det upphandladekontraktet.En avtalsansvarigfår inte kontrolleraden del av
leverantörensverksamhetsom inte omfattasav uppdraget.
Det är viktigt att återkommandeverifiera antaletheltidsanställdasom utför arbetetunder
avtalstiden. Uppdragetsomfattningkan förändrasunderavtalstidensåatt en huvudleverantör
eller underleverantörbehöverinföra krav på rätt till heltid eftersomman överskriderden
lägstanivån för att ställakrav på rätt till heltid. Det motsattakan ocksåinträffa.
Kontroller sker enligt följandesteg:
-

9

Begärain och granskarapporteringfrån huvudleverantören
– skaske återkommande

Seavsnitt1.3 för definitioner.
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-

Kontroll på platsav huvudleverantöroch/ellerunderleverantör- om det finns särskilda
skäl till kontroll på plats
Dokumentationav kontroll, eventuellaavvikelsersamtavvikelsehantering.
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4. Drogfrihet
4.1 Varför ska kravet ställas
Sundsvallskommunkoncernskai upphandlingaroch inköp främja att alla leverantörerär
drogfria arbetsplatseroch att de har ett systematisktarbeteför att minskaberoendetav alkohol
och andradrogerbland derasanställda. Kravet utgårfrån vad som står i Arbetsmiljöverkets
föreskrift (1994:1)om arbetsanpassning
och rehabilitering.
Rutin för att ställa krav på drogfrihet finns i bilaga2.

4.2 När ska kravet ställas?
Krav på drogfrihet ställs som ett ska-krav, underförutsättningarsom bådaskavarauppfyllda:
-

-

Upphandlingen gäller ramavtalför tjänsteroch driftentreprenaderinom
individbaseradetjänster,t.ex. skola,vård och omsorg,fritid -, kultur- och
idrottsverksamhet,
bevakningstjänster,
för alla upphandlingarsom rör bygg,
anläggnings
- och underhållsentreprenader,
samt transportav kommunensinvånare,
tjänsteresoroch leveranser.
Upphandlingenöverstigerdirektupphandlingsgränsen
enligt LOU, LUF, eller LUK.
För upphandlingarenligt LOV gäller sammadirektupphandlingsgräns
som för LOU10.

För transporttjänstereller ramavtalsom är transportintensivaska upphandlingsansvarig
övervägakrav på alkolåsi fordon, undervissaförutsättningar.

4.3 Hur ska kravet följas upp?
Huvudleverantörerhar ett ansvaratt redovisaatt de och derasunderleverant
örer respekterar
kravetsom ställspå drogfrihet.Avtalsansvarighar ett ansvaratt kontrolleraatt kravetföljs
upp, att huvudleverantörens
redovisningär komplett och att denstämmermed verkligheten.
Kravet på drogfrihet och uppföljningenmåstevara koppladetill de personersom utför tjänster
inom ramenför det uppdraget.En avtalsansvarigfår inte kontrolleraden del av
huvudleverantörensverksamhetsom inte omfattasav uppdraget
.
Kontrollen skerpå uppmaningav avtalsansvarig.Den kan ävenvid behovgörakontroller på
plats.Kontroller skadokumenteras.

10

Seavsnitt1.3 för definitioner.
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5. Antidiskrimineringsklausul
5.1 Varför ska kravet ställas
Sundsvallskommunkoncernskai upphandlingaroch inköp främja att diskrimineringinte
förekommeri leverantörersverksamheter
. Det som kommunkoncernen
köper in skabidra till
jämställdhetoch likvärdig serviceoavsettkön, könsöverskridande
identitet eller uttryck,
etnisktillhörighet, religion eller annantrosuppfattning,funktionsnedsättning,
sexuell läggning
eller ålder.Kravet utgårfrån vad som står i diskrimineringslagen(2016:828).
Rutin för att ställa krav på antidiskrimineringsklausulfinns i bilaga3.

5.2 När ska kravet ställas?
Krav på antidiskrimineringställs som ett ska-krav eller som ett särskiltkontraktsvillkor
beroendepå dennivå som är aktuell. Bådadessaförutsättningarskavara uppfyllda för att
krav på antidiskrimineringsklausulskavara aktuell:
-

-

Upphandlingengäller tjänsteroch driftentreprenaderinom individbaseradetjänster
t.ex. skola,vård och omsorg,fritid -, kultur- och idrottsverksamhetsamtför
upphandlingarinom bygg, anläggnings
- och underhållsentreprenader.
Upphandlingenöverstigerdirektupphandlingsgränsen
enligt LOU, LUF, eller LUK.
För upphandlingarenligt LOV gäller sammadirektupphandlingsgräns
som för LOU11.

Om dettaär uppfyllt ska baskravställssom ett ska-krav i upphandlingen.
Utöver baskraveti upphandlingarskaett utökat antidiskrimineringskravställas som ett
särskiltkontraktsvillkorför upphandlingarenligt följande:
-

upphandlingenöverstigertröskelvärdenför upphandlingarenligt LOU, LUF eller
LUK och har en löptid på mer än ett år,
upphandlingengäller konkurrensutsättning
enligt LOV med ett beräknatvärdepå mer
än 750 000 kr och har en löptid på mer än ett år.

5.3 Hur ska kravet följas upp?
Kravet på antidiskrimineringoch uppföljningenmåstevarakoppladetill de personersom
utför tjänsterinom ramenför avropeteller motsvarande
.
Avtalsansvarigbör delgehuvudleverantören
redani sambandmed förfrågningsunderlaget
hur
uppföljningenskautförasför att förklara hur uppföljningenkommeratt gå till, se
kontrollformuläreni bilaga 3.
Huvudleverantörerska redovisahur de och eventuellaunderleverantörer
respekterarkravetpå
antidiskrimineringsom ställs i upphandlingen
. Underleverantörersom direkt medverkar till
fullgörandetav kontrakteteller koncessionenska kontrollerasav huvudleverantören
.
Avtalsansvarigser till att kontroll genomförs,och att den dokumenteras.

11

Seavsnitt1.3 för definitioner.
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6. Krav på villkor i nivå med kollektivavtal
6.1 Varför ska kravet ställas
Sundsvallskommunkoncernskai upphandlingaroch inköp främja att leverantörererbjuder
arbetsrättsligavillkor minst i nivå med kollektivavtal, för lön, semester,arbetstid,försäkringar
och tjänstepension
. Kommunkoncernenskaundvika att offentliga kontraktfullgörs av
arbetstagare
som inte har skäligaarbetsvillkor,och därmedminskariskenför snedvridningav
konkurrensen
. Kravet utgårfrån l ag (2016:1145)om offentlig upphandling(LOU), l ag
(2016:1146)om upphandling inom försörjningssektorerna
(LUF), samtl ag (2016:1147)om
upphandlingav koncessioner(LUK).
Rutin för att ställa krav på villkor i nivå med kollektivavtal finns i bilaga4.

6.2 När ska kravet ställas?
Krav på villkor i nivå med kollektivavtal ställssom särskildakontraktsvillkorunderföljande
förutsättning:
-

Upphandlingenöverstigeraktuellatröskelvärdeför upphandlingarenligt LOU, LUF,
eller LUK. För upphandlingarenligt LOV gäller sammadirektupphandlingsgräns
som
för LOU.

Kravet kan ställasinom upphandlingarav varor, tjänster,byggentreprenader
samt
koncessioner.
Upphandlingsansvarig
ska ställaarbetsrättsligavillkor om lön, semesteroch arbetstidi nivå
medkollektivavtal när det är behövligt.Detta sker enligt en metodför riskbedömning av vilka
riskyrkensomär delaktigai att genomförauppdraget
. Bedömerupphandlingsansvarig
att det
inte finns riskyrkeni en upphandlingskainga arbetsrättsligakrav ställas.För försäkringaroch
tjänstepensiongäller som lägstde nivåer som finns specificeradei bifogad rutin.
K rav på arbetsrättsligavillkor i nivå med kollektivavtal ställsinte på underleverantörersom
levererareller producerarmaterieleller utrustningsom användsi utförandetav avtalet.
Arbetsrättsligakrav för produktionenav dessavaror ställs genometiskakrav.
Kravet gäller inte enmansföretag.

6.3 Hur ska kravet följas upp?
Huvudleverantörerhar ansvaratt redovisaatt de och derasunderleverantörer
respekterarde
särskildaarbetsrättsligavillkor som ställs.Avtalsansvarighar ansvaratt kontrolleraatt kravet
följs upp, att huvudleverantörens
redovisningär komplettoch stämmermed verkligheten.
De arbetsrättsligavillkoren och uppföljningenmåstevarakoppladetill de riskyrkensom utför
tjänsterinom ramenför det upphandlade kontraktet.Kontroll får baraomfattade delar av
leverantörensverksamhetsom berörsav avtalet.
Avtalsansvarigser till att kontroller genomförsoch dokumenteras.
Avtalsansvarigbegärin
dokumentationfrån huvudleverantören
innan kontrollengenomförs. Huvudleverantören
ansvararför att verifiera att underleverantörer
som direkt medverkartill att utföra kontraktet
ocksåföljer kraven.Vid behovkan avtalsansvarigävengörakontroll hosunderleverantör.
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7. Rätt för anställda hos leverantörer att meddela
och offentliggöra information – meddelarfrihet
och meddelarskydd
7.1 Varför ska kravet ställas
Sundsvallskommunkoncernskai upphandlingaroch inköp främja att personalsom utför en
tjänstpå uppdragav kommunenskaha meddelarfrihetoch meddelarskydd.Det innebäratt
Sundsvallskommunkoncernskasetill att alla leverantörererbjudersammarättighetertill de
anställdasom arbetarmed kommunensuppdrag,som de anställdasjälvahar. Kravet utgår
från Tryckfrihetsförordningen(1949:105)1 kap §1.
Meddelarfrihet är en grundlagsskyddad
rätt att lämnai nformationoch uppgiftertill media
eller författareför offentliggörande.Meddelarskyddetinnebäratt uppgiftslämnarenskyddas
mot åtal för spridandetav informationen.Det är förbjudet för leverantörensrepresentanter
att
efterforskavem som har lämnatut uppgifternaoch får inte heller utsättanågonför negativa
åtgärder,t.ex. avskedande,
uppsägningeller disciplinåtgärd.
Meddelarskyddoch meddelarfrihethar begränsningar,
bland annatav reglerom tystnadsplikt
somfinns på olika områden.De omfattarinte heller spridningav information genomvilken
kanalsom helst.Kravet på leverantöreninnebärocksåatt berördpersonalfår information
kring vad meddelarfrihetoch meddelarskyddinnebär.
Rutin för att ställakrav på meddelarskyddoch meddelarfrihetfinns i bilaga 5.

7.2 När ska kravet ställas?
Krav på meddelarfrihetoch meddelarskyddställs som ett ska-krav, underföljande
förutsättningarsom bådaskavarauppfyllda:
-

Upphandlingengäller privat utförareav en kommunalangelägenhet
.
Upphandlingenöverstigeraktuell direktupphandlingsgräns
enligt LOU, LUF eller
LUK. För upphandlingenligt LOV gäller sammadirektupphandlingsgräns
som för
LOU12.

Krav på meddelarfrihetoch meddelarskyddska baraställaspå huvudleverantörereller
underleverantörer
som direkt medverkartill fullgörandetav kontraktet.

7.3 Hur ska kravet följas upp?
Huvudleverantörerhar ansvaratt redovisaatt de och derasunderleverantörer
respekterarde
särskildaarbetsrättsligavillkor som ställs. Avtalsansvarighar ansvaratt kontrolleraatt kravet
följs upp, att huvudleverantörens
redovisningär komplettoch stämmermed verkligheten.
Avtalsansvarigbegärin nödvändigdokumentationfrån huvudleverantören
inför att
genomförakontroller. Huvudleverantörenansvararför att verifiera att underleverantörer
som
direkt medverkartill att utföra kontraktetocksåföljer kraven.
Avtalsansvarigser till att kontroller genomförsoch dokumenteras.

12
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8. Sysselsättningskrav
8.1 Varför ska kravet ställas
Sundsvalls kommunkoncernskai upphandlingaroch inköp främja sysselsättningsmöjligheter
för personersom stårlångt från arbetsmarknaden
, och stimulerasocialintegration.Att ställa
sysselsättningskrav
är ett verktyg för att skapasommarjobb,träningsplatser,praktikplatser,
lärlingsplatseroch anställningar.
Rutin att ställasysselsättningskrav
finns i bilaga6.

8.2 När ska kravet ställas?
Sysselsättningskrav
ställs som ett särskiltkontraktsvillkor,efter det att upphandlingsansvarig
tillsammansmedkravställaregranskatmöjlighetenatt tillämpa sysselsättningskravet.
Följandeär utgångspunkterför då sysselsättningskravet
skaställas:
-

-

Upphandlingengäller ett yrkesområdesom är av särskiltintresseför kommunens
målgruppernär det gäller sysselsättningsfrämjande
åtgärder:
o Bygg och anläggning
o Driftentreprenader
o Tjänster– till exempel:städbranschen,
hotell, restaurang,serviceoch handel
o Fritidsorienteradetjänster
o Vård och omsorg
Upphandlingensträckersig längreän 4 månader
Upphandlingengenomförsav fler än en personhosleverantören.Det blir alltför
betungandeom en endapersonskavara handledare samtidigtsom den utför tjänsten.

Kravet behöverinte ställasi upphandlingarsom understigerdirektupphandlingsgränsen
enligt
13
LOU, LUF eller LUK .
Finnsdet en möjlighet att ställasysselsättningskrav
så driver FAVI processenframåtnär det
gäller vilka deltagaresom kan vara aktuella,och vilket typ av krav som kan varaaktuellt. Till
stödhar FAVI en referensgruppmed represen
tanterfrån berördaförvaltningar,fackliga
organisationer,arbetsgivarorganisationer
samtArbetsförmedlingen.
Det krav som ställs kan gälla att leverantörenoch Sundsvallskommunsmålgruppansvarig
(t
ex på FAVI) ska föra en dialog om en praktikplatseller liknande, att ställa konkretkrav på
någonform av sysselsättnings
- eller anställningsmöjlighet, att erbjudalärlingsplatsmot
ersättningeller att i enskildafall genomföraen s.k. reserveradupphandling.
Sundsvallskommunsmålgruppansvarig
stödjerleverantörengenomden fortsattaprocessen
när väl avtaletfinns på plats.
Sysselsättningskrav
gäller barahuvudleverantören.
Huvudleverantörenkan välja att utföra
kravettillsammansmedunderleverantör
.
13

Seavsnitt1.3 för definitioner.

15(19)

2018-03-12

8.3 Hur ska kravet följas upp?
Avtalsansvarighar ett generelltansvarför uppföljningen. Det är målgruppansvarig(t ex på
FAVI) som är ansvarigkontaktpersonpå individnivå och har ansvarför uppföljning och stöd
gentemotindivid och leverantör.Målgruppansvarigskalämnaöver uppgiftertill den
avtalsansvarigesomvisar på om kravetpå socialhänsynär uppfyllt underhela kontraktstiden
.
Målgruppsansvarigansvararocksåför att dokumenterarapporteringaroch hanteraeventuella
avvikelserpå individnivå.
Om leverantöreninte uppfyllt sinaskyldigheternär det gäller dettakrav skaorsakenutredas
av målgruppansvarig.
Om leverantöreninte kan hitta en lösning medmålgruppansvarigska
målgruppansvariginformeraavtalsansvarigsom då har möjlighet att vidta avtalsrättsliga
åtgärder.
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9. Krav på etisk produktio n av varor och tjänster
9.1 Varför ska kravet ställas?
Sundsvallskommunkoncernsinköp påverkarmänniskoroch miljö långt bortom denegna
verksamhetenoch våra närmasteaffärsrelationer.Därför vill vi arbetaför godasamarbeten
medvåraleverantöreroch andraintressenterför att höja ansvarsfrågorna
i hela
leverantörskedjan
för ett etiskt förhållningssätt
.
Syftet med att ställakrav på etisk produktionav varor och tjänsteri upphandlingarär att setill
att leverantörertill Sundsvallskommunkoncernarbetarsystematisktför att förhindraeller
minimerariskenför att mänskligarättigheteroch rättigheteri arbetslivetkränksvid
produktionenav varor och tjänster.Kravet utgårfrån den uppförandekodsom finns för
Sundsvallskommunkoncern.
Rutin att ställakrav på etisk produktionav varor och tjänsterfinns i bilaga 7.

9.2 När ska kravet ställas?
Behovetatt ställakrav på etisk produktionav varor och tjänsterskabedömasvid:
-

Varuupphandlingar
Tjänsteupphandlingar
där varor levererassom en del av tjänsten
Tjänsteupphandlingar
där det är känt att tjänsternautförs i s.k. låglöneländer

För att bedömaom kravetbehöverställasutgårfrån att identifieravilka varor och tjänstersom
avtaletomfattar,och däreftergöraen riskbedömningav dessavaror och tjänster. Om det finns
risker förknippademedvaraneller tjänsten,såfinns det skäl att ställaetiskakrav.
Etiskakrav kan ställassom ett särskiltkontraktsvillkorpå basnivåeller på utökadnivå. Nivån
bestämsbland annatav vilken risknivå som finns förknippadmeddet som skaupphandlas.
Vid enstakainköp av en varaeller en tjänst, samtnär leveransavtalär kortareän ett år ska
etiskakrav inte ställas.Detta eftersometiskakrav innebäratt leverantörenmåsteta fram
rutiner och bedrivaett systematisktarbetesom är ganskatidskrävande.
K ravet är inte aktuellt att ställai upphandlingarsom understigerdirektupphandlingsgränsen
enligt LOU, LUF eller LUK 14.

9.3 Hur ska kravet följas upp?
Huvudleverantörerhar ansvaratt redovisaatt de och derasunderleverantörer
respekterarde
etiskakravensom ställs.Avtalsansvarighar ansvaratt kontrolleraatt kravetföljs upp, att
huvudleverantörens
rapporteringär komplett och att denstämmeröverensmed verkligheten.
Avtalsansvarigskabegärain nödvändigdokumentationfrån huvudleverantören
för att
genomförakontroller. Kontroller kan skemed stöd från koncernstabens
controllerför social
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Seavsnitt 1.3 för definitioner.

17(19)

2018-03-12

hållbarhet,med externtstöd eller via externaorganisationer(till exempelSKL Kommentus).
Kontroller på platsskerbaradå det finns dokumenterade
skäl.
Uppföljning och kontroll av de etiskakravenskakopplastill de riskvaroroch risktjänstersom
upphandlas,och får inte omfattade delar av leverantörensverksamhetsom inte berörsav
avtalet.
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10.

Krav på rättvis handel

10.1 Varför ska kravet ställas?
Rättvishandelhandlarom att öppnaupp för en internationellhandelsom baseraspå respekt
för mänskligarättigheteroch omtankeom miljön. Sundsvallär en Fair TradeCity15, vilket
innebärblandannatatt kommunenskainkluderakrav på rättvis handeli upphandlingar,samt
att andeleninköpta Fairtrade-märkta(eller motsvarande)produkterska öka.
Rutin att ställa krav på rättvis handelfinns i bilaga8.

10.2 När ska kravet ställas?
Krav på Fairtradeeller motsvarandemärkningska alltid ställasvid upphandlingarnär sådana
produkterfinns att tillgå, om det inte är ekonomisktorimligt. Kravet ställs i förekommande
fall som ett särskiltkontraktsvillkor.Koncernstabens
controller för socialhållbarhetkan
stödjaupphandlarenär det gäller att bedömaom det är möjligt att ställakrav på rättvis handel.

10.3 Hur ska kravet följas upp?
Huvudleverantörerhar ansvaratt redovisa att de respekterarde Fairtrade-krav som ställs.
Avtalsansvarighar ansvaratt kontrolleraatt kravet följs upp, att huvudleverantörens
rapporteringär komplett och att denstämmeröverensmed verkligheten.Avtalsansvarigska
begärain nödvändigdokumentationfrån huvudleverantören
för att genomförakontroller.
Om avvikelseridentifieras,skaleverantörensetill att dessaåtgärdasenligt en
avvikelsehanteringsplan
och tidplan som skagodkännasav avtalsansvarig.

15
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