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1. Syfte och målsättning
1.1 Syfte

Syftet med handlingsplanen, sociala och etiska krav, är att stödja förvaltningar och bolag att
genomföra inköpsstrategin för de sociala och etiska krav som ställs i inköpsstrategin1.
Inköpsstrategin är ett strategiskt dokument som beskriver målsättningar, politiska vägval och i
viss utsträckning även lagstiftningens krav då kommunfullmäktige funnit skäl att förtydliga
dessa särskilt.

Handlingsplanen innehåller inte beskrivningar, förklaringar eller mallar för att genomföra en
upphandling eller beställning. Den informationen finns på kommunens intranät.

1.2 Målsättning
Alla förvaltningar och bolag inom Sundsvalls kommunkoncern ska bidra till att uppfylla
inköpsstrategin. Målsättningen med handlingsplanen, sociala och etiska krav, är att stödja
genomförandet av inköpsstrategins mål som gäller att bidra till social respektive e tisk
hållbarhet.

1.3 Förutsättningar för genomförande

Handlingsplanen utgår från följande förutsättningar:

- Lagstiftning och direktiv:

o Lag (2016:1145) om offentlig upphandling, hädanefter kallad LOU
o Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, hädanefter

kallad LUF
o Lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner, hädanefter kallad LUK
o Lag (2008:962) om valfrihetssystem, hädanefter kallad LOV
o Diskrimineringslagen (2008:562) samt lag om ändring av diskrimineringslag

(2016:828)
o Tryckfrihetsförordnin gen (1949:105) 1 kap §1
o Dataskyddsförordning General Data Protection Regulation (GDPR) gäller från

och med 25 maj 20182 , 3

o Utstationeringslagen (1999:678)
o Arbetstidslagen (1982:673)
o Semesterlagen (1977:480)
o Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 1994:1 (krav på rutiner vid

missbruk av alkohol eller andra berusningsmedel)

1 Handlingsplan, sociala krav, innehåller stöd för genomförande för delar av inköpsstrategin. Inom kort beslutar
kommunstyrelsen om en handlingsplan för övriga delar.
2 Personuppgiftslagen 1998:204 gäller fram till 25 maj 2018.
3 Det finns en proposition om ny dataskyddslag med kompletterande bestämmelser till GDPR, mfl ändringar,
prop. 2017/18:105. Lagändringar enl igt propositionen föreslås träda i kraft den 25 maj 2018.
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- K raven ska ställas där de är relevanta. Till övervägande del gäller det vid
upphandlingar av tjänster eller entreprenader, eftersom de sociala och etiska kraven
främst berör arbetsvill koren för dem som utför uppdrag åt kommunkoncernen .

- K raven ska ställas när de behövs, inte annars . Riskbedömningar av branscher, varor,
yrken mm ska vägleda ansvarig upphandlare och beställare att ställa relevanta krav. På
det sättet är vi effektiva och g enomför bra uppföljningar och kontroller där de gör
nytta.

- Kraven ska ställas då upphandlingen är av en viss ekonomisk omfattning, oftast över
direktupphandlingsgränsen . Direktupphandlingar görs oftare av personer som har en
helt annan tjänst än att vara upphandlare, och har därför sällan särskild
upph andlingskompetens.4 Uppföljning och kontroll av de flesta sociala och etiska krav
kräver tid, kompetens och resurser som den avtalsansvarige för en mindre upphandling
ofta inte har . Det finns också en risk a tt ö kade krav i direktupphandlingar riskerar att
utestänga en del mindre företag, främst för att kontrollkrav en blir alltför hög a.

- Sociala och etiska krav gäller även för underleverantörer som direkt medverkar till
utförandet av upphandlingskontraktet . De t avser ” den personal som rent faktiskt direkt
eller omedelbart fullgör kontraktet ” 5. Det är huvudleverantörens ansvar att rapportera
om den har gjort bedömningen att en underleverantör direkt medverkar till att utföra
uppdraget.

1.4 Stöd för genomförande

Handlingsplan är utformad som en kort sammanfattning med detaljerade rutiner som bilagor.
Bilagorna är till för att ge vägledning till ansvariga upphandlare och avtalsansvariga för att
själva kunna ställa krav och att följa upp dem. Det finns dock många si tuationer då rutinerna
inte är tillräckliga, eller då det finns särskilda utmaningar att hantera.

Som särskilt stöd finns koncernstabens controller för social hållbarhet som stödjer ansvariga
upphandlare och avtalsansvariga i deras arbete. Därutöver finns den nationella statliga
myndigheten Upphandlingsmyndigheten med uppdrag att stödja alla upphandlande
myndigheter.

4 Det finns ingen direktupphandlingsgräns för LOV. Kommunstyrelsekontoret föreslår ändå att gränsen för att
ställa krav enligt LOV är densamma som för LOU (534 890 för år 2017), av samma skäl.
5 Upp handlingsmyndighetens definition.
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2. Disposition, förklaringar och definitioner
2.1 Disposition

Handlingsplanen utgår från kommunfullmäktiges beslutade inköpsstrategi. Handlingsplanen
redovisar hur kommunkoncernen ska hantera följande krav:

- Rätt till heltid
- Drogfrihet
- Antidiskriminering
- Krav på villkor i nivå med kollektivavtal
- Rätt för anställda hos underleverantörer att meddela och offentliggöra information
- Sysselsättn ingskrav
- Etisk produktion av varor och tjänster
- Rättvis handel

Varje krav beskrivs översiktligt under avsnitten 3 - 9 nedan och med en hänvisning till
motsvarande rutin. På det sättet kan ansvarig upphandlare snabbt bilda sig en uppfattning om
det specifi ka kravet är relevant för en viss upphandling, utan att behöva granska varje rutin i
detalj. Rutinen ska följas på samma sätt som för denna handlingsplan, avsteg från rutinen är
normalt sett inte tillåtet.

2.2 Inköpsprocessen
Inköpsprocessen enligt denna hand lingsplan utgår från en allmänt hållen inköpsprocess6 enligt
SILF7, Sveriges Inköps - och Logistikförbund. Benämningarna för varje delprocess är något
ändrade jämfört med SILF:s inköpsprocess.

Behovsanalys innebär att kartlägga inköpsbehovet när det gälle r sortiment, kvalitet,
volym osv.
Marknadsanalys innebär att kartlägga möjligheten för leverantörsmarknaden att
leverera det som efterfrågas på bästa sätt.
Upphandling och avtal innebär att genomföra upphandlingen från att ta fram
upphandlingsdokumentation en till att ingå avtal med en eller flera leverantörer.
Avrop och leverans innebär att göra beställningar eller avrop, ta emot varan eller
tjänsten, hantera betalning samt eventuella reklamationer.
Uppföljning innebär att följa upp och kontrollera leverant ören under leveransperioden
och efter leveransperioden, att följa upp effektivitet i inköpsprocessen samt att ta fram
förbättringsförslag.

6 https://www.silf.se/utbildningar/inkopsutbildning/inkopsprocessen --- silf/
7 SILF är en bransch - och medlemsorganisation för personer som arbetar inom inköp och logistik.

https://www.silf.se/utbildningar/inkopsutbildning/inkopsprocessen---silf/
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S trategiskt inköpsarbete för en effektiv verksamhet

Processen ovan kompletteras med ett strategiskt perspektiv (ej i processbilden ovan) för att nå
långsiktiga och varaktiga effektivitetsvinster. Verksamheternas strategiska planering utgår
från beslut, strategier, lagstiftningar och andra styrande dokument. För att den strategiska
planeringen ska kunna omsättas i en operativ verksamhet krävs ett strategiskt inköpsarbete så
att verksamheten blir effektiv i sin anskaffning av varor, tjänster och entreprenader. För att
lyckas och bli effektiv krävs att långsikt igt och strategiskt koppla ihop verksamhetens behov
med upphandlingar och beställningar/avrop.

En viktig del i det strategiska ink öpsarbetet är att arbeta med kategoristyrning. Syftet är att
samla det strategiska inköpsarbetet i olika kategorier av varor och tjänster , där strategisk a
upphandlare och verksamhetens beställare tillsammans tar ansvar för att effekti visera
upphandlingar, inköp och uppföljningar.8

8 Arbetet med planering och strategiutveckling påbörjades under hösten 2017. U pphandlingsenheten är
kategoristyrnings ansvarig och arbetar i nära dialog med repre sentanter från förvaltningar och bolag i flera
kategoristyrningsteam .
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3. Rätt till heltid
3.1 Varför ska kravet ställas?

Utgångspunkten för att ställa kravet är att personal som utför tjänster åt Sundsvalls
kommunkoncern ska kunna försörja sig på en skälig lön. Personal som är tillfälligt eller
tillsvidareanställd för att utföra en tjänst på uppdrag av kommunen ska erbjudas en tjänst
motsvarande en heltid, under vissa förutsät tningar som beskrivs i påföljande avsnitt.

Rutin för att ställa krav på rätt till heltid finns i bilaga 1.

3.2 När ska kravet ställas?
Krav på rätt till heltid ställs som ett särskilt kontraktsvillkor, under förutsättningar som alla
ska vara uppfyllda:

- Upphandlingen överstiger aktuella tröskelvärde för upphandlingar enligt LOU och
LU K . För konkurrensutsättning enligt LOV gäller samma tröskelvärde som för LOU.

- Upphandlingen gäller individbaserade stöd - , vård - och omsorgstjänster som
upphandlas enligt LOV , LOU eller LU K9.

- U pphandling en gäller tjänster där det bedöms behövligt att ställa kravet , på grund av
att tjänsterna innehåller yrken där risken för ofrivillig deltidanställning är hög .

- Upphandlingen omfattar minst en heltidstjänst jämnt fördelat under året.

Krav på rätt till heltid ska inte ställas på under leverantörer som levererar eller producerar
materiel eller utrustning som används i utförandet av avtalet. För dessa tjänster och varor ska
etiska krav ställas om det är behövligt.

Kravet ska bara ställas på leverantörer elle r underleverantörer som direkt medverkar till
fullgörandet av kontraktet.

3.3 Hur ska kravet följas upp?
Huvudleverantöre n har ett ansvar att redovisa att de och deras eventuella underleverantörer
respekterar kravet på rätt till heltid. Avtalsansvarig ska kontrollera att kravet följs genom att
granska huvudleverantörens redovisning , att den är komplett och att den stämmer öve rens
med verkligheten.

Krav på rätt till heltid och uppföljningen ska vara kopplade till de yrken som utför tjänster
inom ramen för det upphandlade kontraktet. En avtalsansvarig får inte kontrollera den del av
leverantörens verksamhet som inte omfattas av uppdraget.

Det är viktigt att återkommande verifiera antalet heltidsanställda som utför arbetet under
avtalstiden . Uppdragets omfattning kan förändras under avtalstiden så att en huvudleverantör
eller underleverantör behöver införa krav på rätt till heltid eftersom man överskrider den
lägsta nivån för att ställa krav på rätt till heltid . Det motsatta kan också inträffa.

Kontroller sker enligt följande steg:

- Begära in och granska rapportering från huvudleverantören – ska ske återkommande

9 Se avsnitt 1.3 för definitioner.
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- Kontroll på plats av huvudleverantör och/eller underleverantör - om det finns särskilda
skäl till kontroll på plats

- Dokumentation av kontroll, eventuella avvikelser samt avvikelsehantering.
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4. Drogfrihet
4.1 Varför ska kravet ställas

Sundsvalls kom munkoncern ska i upphandlingar och inköp främja att alla leverantörer är
drogfri a arbetsplatser och att de har ett systematiskt arbete för att minska beroendet av alkohol
och andra droger bland deras anställda . Kravet utgår från vad som står i Arbetsmiljöv erkets
föreskrift (1994:1) om arbetsanpassning och rehabilitering.

Rutin för att ställa krav på drogfrihet finns i bilaga 2.

4.2 När ska kravet ställas?
Krav på drogfrihet ställs som ett ska - krav, under förutsättningar som båda ska vara uppfyllda:

- Upphandling en gäller ramavtal för tjänster och driftentreprenader inom
individbaserade tjänster, t.ex. skola, vård och omsorg, fritid - , kultur - och
idrottsverksamhet, bevakningstjänster, för alla upphandlingar som rör bygg,
anläggnings - och underhållsentreprenader, s amt transport av kommunens invånare,
tjänsteresor och leveranser.

- Upphandlingen överstiger direktupphandlingsgränsen enligt LOU, LUF, eller LUK.
För upphandlingar enligt LOV gäller samma direktupphandlingsgräns som för LOU10.

För transporttjänster eller ramavtal som är transportintensiva ska upphandlingsansvarig
överväga krav på alkolås i fordon, under vissa förutsättningar.

4.3 Hur ska kravet följas upp?
Huvudleverantörer har ett ansvar att redovisa att de och deras underleverant örer respekterar
kravet som ställs på drogfrihet. Avtalsansvarig har ett ansvar att kontrollera att kravet följs
upp, att huvudleverantörens redovisning är komplett och att den stämmer med verkligheten.

Kravet på drogfrihet och uppföljningen måste vara kopplade till de personer som utför tjänster
inom ramen för det uppdraget. En avtal sansvarig får inte kontrollera den del av
huvud leverantörens verksamhet som inte omfattas av uppdraget .

Kontrollen sker på uppmaning av avtalsansvarig. Den kan även vid behov göra kontroller på
plats. Kontroller ska dokumenteras.

10 Se avsnitt 1.3 för definitioner.
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5. Antidiskrimineringsklausul
5.1 Varför ska kravet ställas

Sundsvalls kommunkoncern ska i upphandlingar och inköp främja att diskriminering inte
föreko mmer i leverantörers verksamheter . Det som kommunkoncernen köper in ska bidra till
jämställdhet och likvärdig service oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, s exuell läggning
eller ålder. Kravet utgår från vad som står i diskrimineringslagen (2016:828).

Rutin för att ställa krav på antidiskrimineringsklausul finns i bilaga 3.

5.2 När ska kravet ställas?
Krav på antidiskriminering ställs som ett ska - krav eller som e tt särskilt kontraktsvillkor
beroende på den nivå som är aktuell. Båda dessa förutsättningar ska vara uppfyllda för att
krav på antidiskrimineringsklausul ska vara aktuell :

- Upphandlingen gäller tjänster och driftentreprenader inom individbaserade tjänster
t.ex. skola, vård och omsorg, fritid - , kultur - och idrottsverksamhet samt för
upphandlingar inom bygg, anläggnings - och underhållsentreprenader.

- Upphandlingen överstiger direktupphandlingsgränsen enligt LOU, LUF, eller LUK.
För upphandlingar enligt LOV gäl ler samma direktupphandlingsgräns som för LOU11.

Om detta är uppfyllt ska b askrav ställs som ett ska - krav i upphandlingen.

Utöver baskravet i upphandlingar ska ett u tökat antidiskrimineringskrav ställ a s som ett
särskilt kontraktsvillkor för upphandlingar e nligt följande:

- upphandlingen överstiger tröskelvärden för upphandlingar enligt LOU, LUF eller
LUK och har en löptid på mer än ett år,

- upphandlingen gäller konkurrensutsättning enligt LOV med ett beräknat värde på mer
än 750 000 kr och har en löptid på me r än ett år.

5.3 Hur ska kravet följas upp?
Kravet på antidiskriminering och uppföljningen måste vara kopplade till de personer som
utför tjänster inom ramen för avropet eller motsvarande .

Avtalsansvarig bör delge huvudleverantören redan i samband med förfrå gningsunderlaget hur
uppföljningen ska utföras för att förklara hur uppföljningen kommer att gå till, se
kontrollformulären i bilaga 3.

Huvudleverantörer ska redovisa hur de och eventuella underleverantörer respekterar kravet på
antidiskriminering som stäl ls i upphandlingen . Underleverantörer som direkt medverka r till
fullgörandet av kontraktet eller koncessionen ska kontrolleras av huvudleverantören .

Avtalsansvarig ser till att kontroll genomförs, och att den dokumenteras.

11 Se avsnitt 1.3 för definitioner.
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6. Krav på villkor i nivå med kollektivavtal
6.1 Varför ska kravet ställas

Sundsvalls kommunkoncern ska i upphandlingar och inköp främja att leverantörer erbjuder
arbetsrättsliga villkor minst i nivå med kollektivavtal , för lön, semester, arbetstid, försäkringar
och tjänstepension . Kommunk oncernen ska undvika att offentliga kontrakt fullgörs av
arbetstagare som inte har skäliga arbetsvillkor, och därmed minska risken för snedvridning av
konkurrensen . Kravet utgår från l ag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) , l ag
(2016:1146) om upphan dling inom försörjningssektorerna (LUF) , samt l ag (2016:1147) om
upphandling av koncessioner (LUK).

Rutin för att ställa krav på villkor i nivå med kollektivavtal finns i bilaga 4.

6.2 När ska kravet ställas?
Krav på villkor i nivå med kollektivavtal ställs som särskilda kontraktsvillkor under följande
förutsättning :

- U pphandlingen överstiger aktuella tröskelvärde för upphandlingar enligt LOU, LUF,
eller LUK. För upphandlingar enligt LOV gäller samma direktupphandlingsgräns som
för LOU.

Kravet kan ställas inom upphandlingar av varor, tjänster, byggentreprenader samt
koncessioner.

Upphandlingsansvarig ska ställa arbetsrättsliga villkor om lön, semester och arbetstid i nivå
med kollektivavtal när det är behövligt. Detta sker enligt en metod för riskbedömnin g av vilka
riskyrken som är delaktiga i att genomföra uppdraget . Bedömer upphandlingsansvarig att det
inte finns riskyrken i en upphandling ska inga arbetsrättsliga krav ställas. För försäkringar och
tjänstepension gäller som lägst de nivåer som finns spec ificerade i bifogad rutin .

K rav på arbetsrättsliga villkor i nivå med kollektivavtal ställs inte på u nderleverantörer som
levererar eller producerar materiel eller utrustning som används i utförandet av avtalet.
Arbetsrättsliga krav för produktionen av dessa varor ställs genom etiska krav.

Kravet gäller inte enmansföretag.

6.3 Hur ska kravet följas upp?
Huvudleverantörer har ansvar att redovisa att de och deras underleverantörer respekterar de
särskilda arbetsrättsliga villkor som ställs. Avtalsansvarig h ar ansvar att kontrollera att kravet
följs upp, att huvudleverantörens redovisning är komplett och stämmer med verkligheten.

De arbetsrättsliga villkoren och uppföljningen måste vara kopplade till de riskyrken som utför
tjänster inom ramen för det upphand lade kontraktet. Kontroll får bara omfatta de delar av
leverantörens verksamhet som berörs av avtalet.

Avtalsansvarig ser till att kontroller genomförs och dokumenteras. Avtalsansvarig begär in
dokumentation från huvudleverantören innan kontrollen genomför s. Huvudleverantören
ansvarar för att verifiera att underleverantörer som direkt medverkar till att utföra kontraktet
också följer kraven. Vid behov kan avtalsansvarig även göra kontroll hos underleverantör.
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7. Rätt för anställda hos leverantörer att meddela
och offentliggöra information – meddelarfrihet
och meddelarskydd

7.1 Varför ska kravet ställas
Sundsvalls kommunkoncern ska i upphandlingar och inköp främja att personal som utför en
tjänst på uppdrag av kommunen ska ha meddelarfrihet och meddelarskydd. Det in nebär att
Sundsvalls kommunkoncern ska se till att alla leverantörer erbjuder samma rättigheter till de
anställda som arbetar med kommunens uppdrag, som de anställda själva har. Kravet utgår
från Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 1 kap §1 .

Meddelarfrihe t är en grundlagsskyddad rätt att lämna i nformation och uppgifter till media
eller författare för offentliggörande. Meddelarskyddet innebär att uppgiftslämnaren skyddas
mot åtal för spridandet av informationen. Det är förbjud et för leverantörens representanter att
efterforska vem som har lämnat ut uppgifterna och får inte heller utsätta någon för negativa
åtgärder, t.ex. avskedande, uppsägning eller disciplinåtgärd.

Meddelarskydd och meddelarfrihet har begränsningar, bland annat av regler om tyst nadsplikt
som finns på olika områden. De omfattar inte heller spridning av information genom vilken
kanal som helst. Kravet på leverantören innebär också att berörd personal får information
kring vad meddelarfrihet och meddelarskydd innebär.

Rutin för att ställa krav på meddelarskydd och meddelarfrihet finns i bilaga 5.

7.2 När ska kravet ställas?
Krav på meddelarfrihet och meddelarskydd ställs som ett ska - krav, under följande
förutsättningar som båda ska vara uppfyllda :

- Upphandlingen gäller privat utförare av en kommunal angelägenhet .
- Upphandlingen överstiger aktuell direktupphandlingsgräns e nligt LOU, LUF eller

LUK. För upphandling enligt LOV gäller samma direktupphandlingsgräns som för
LOU12.

Krav på meddelarfrihet och meddelarskydd ska bara ställas på huvudleverantörer eller
underleverantörer som direkt medverkar till fullgörandet av kontraktet.

7.3 Hur ska kravet följas upp?
Huvudleverantörer har ansvar att redovisa att de och deras underleverantörer respekterar de
särskilda arbetsrättsliga villkor som st älls. Avtalsansvarig har ansvar att kontrollera att kravet
följs upp, att huvudleverantörens redovisning är komplett och stämmer med verkligheten.

Avtalsansvarig begär in nödvändig dokumentation från huvudleverantören inför att
genomföra kontroller. Huvud leverantören ansvarar för att verifiera att underleverantörer som
direkt medverkar till att utföra kontraktet också följer kraven.

Avtalsansvarig ser till att kontroller genomförs och dokumenteras.

12 Se avsnitt 1.3 för definitioner.
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8. Sysselsättningskrav
8.1 Varför ska kravet ställas

Sundsvall s kommunkoncern ska i upphandlingar och inköp främja sysselsättningsmöjligheter
för personer som står långt från arbetsmarknaden , och stimulera social integration. Att ställa
sysselsättningskrav är ett verktyg för att skapa sommarjobb, träningsplatser, pra ktikplatser,
lärlingsplatser och anställningar.

Rutin att ställa sysselsättningskrav finns i bilaga 6.

8.2 När ska kravet ställas?

Sysselsättningskrav ställ s som ett särskilt kontraktsvillkor, efter det att u pphandlingsansvarig
tillsammans med kravställare granskat möjligheten att tillämpa sysselsättningskravet.
Följande är utgångspunkter för då sysselsättningskravet ska ställas:

- Upphandlingen gäller ett yrkesområde som är av särskilt intresse för kommunens
målgrupper när det gäller sysselsättningsfrämjande åtgärder :

o Bygg och anläggning
o Driftentreprenader
o Tjänster – till exempel: städbranschen, hotell, restaurang, service och handel
o Fritidsorienterade tjänster
o Vård och omsorg

- Upphandlingen sträcker sig längre än 4 månader
- U pphandlingen genomförs av fler än en person hos leverantören. Det blir allt för

betungande om en enda person ska vara handled are samtidigt som den utför tjänsten.

Kravet behöver inte ställas i upphandlingar som understiger direktupphandlingsgränsen enligt
LOU, LUF eller LUK 13.

Finns det en möjlighet att ställa sysselsättningskrav så driver FAVI processen framåt när det
gäller vilka deltagare som kan vara aktuella, och vilket typ av krav som kan vara aktuellt. Till
stöd har FAVI en referensgrupp med represen tanter från berörda förvaltningar, fackliga
organisationer, arbetsgivarorganisationer samt Arbetsförmedlingen.

Det krav som ställs kan gälla att leverantören och Sundsvalls kommuns målgruppansvarig (t
ex på FAVI) ska föra en dialog om en praktikplats ell er liknande , att ställa konkret krav på
någon form av sysselsättnings - eller anställnings möjlighet, att erbjuda lärlingsplats mot
ersättning eller att i enskilda fall genomföra en s.k. reserverad upphandling.

Sundsvalls kommuns målgruppansvarig stödjer le verantören genom den fortsatta processen
när väl avtalet finns på plats.

Sysselsättningskrav gäller bara huvudleverantören. Huvudleverantören kan välja att utföra
kravet tillsammans med underleverantör .

13 Se avsnitt 1.3 för definitioner.
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8.3 Hur ska kravet följas upp?

Avtalsansvarig har ett generellt ansvar för uppföljning en. Det är målgruppansvarig (t ex på
FAVI) som är ansvarig kontaktperson på individnivå och har ansvar för uppföljning och stöd
g entemot individ och leverantör. Målgruppansvarig ska lämna över uppgifter till den
avtalsan svarige som visar på om kravet på social hänsyn är uppfyllt under hela kontraktstiden .
Målgruppsansvarig ansvarar också för att dokumentera rapporteringar och hantera eventuella
avvikelser på individnivå .

Om leverantören inte uppfyllt sina skyldigheter nä r det gäller detta krav ska orsaken utredas
av målgruppansvarig. Om leverantören inte kan hitta en lösning med målgruppansvarig ska
målgruppansvarig informera avtalsansvarig som 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?
Sundsvalls kommun koncerns inköp påverkar människor och miljö långt bortom den egna
verksamheten och våra närmaste affärsrelationer. Därför vill vi arbeta för goda samarbeten
med våra leverantörer och andra intressenter för att höja ansvarsfrågorna i hela
leverantörskedjan för ett etiskt förhållningssätt .

Syftet med att ställa krav på etisk produktion av varor och tjänster i upphandlingar är att se till
att leverantörer till Sundsvalls kommunkoncern arbetar systematiskt för att förhindra eller
minimera risken för att mänskliga rättigheter och rättigheter i arbetslivet kränks vid
prod uktionen av varor och tjänster. Kravet utgår från den uppförandekod som finns för
Sundsvalls kommunkoncern.

Rutin att ställa kr av på etisk produktion av varor och tjänster finns i bilaga 7.

9.2 När ska kravet ställas?
Behovet att ställa krav på etisk produktion av varor och tjänster ska bedömas vid:

- Varuupphandlingar
- Tjänsteupphandlingar där varor levereras som en del av tjänsten
- Tjänsteupphandlingar där det är känt att tjänsterna utförs i s.k. låglöneländer

För att bedöma om kravet behöver ställas utgår från att identifiera vilka varor och tjänster som
avtalet omfattar, och därefter göra en riskbedömning av dessa varor och tjänst er. Om det finns
risker förknippade med varan eller tjänsten, så finns det skäl att ställa etiska krav.

Etiska krav kan ställas som ett särskilt kontraktsvillkor på basnivå eller på utökad nivå. Nivån
bestäms bland annat av vilken risknivå som finns förknippad med det som ska upphandlas.

Vid enstaka inköp av en vara eller en tjänst , samt när leveransavtal är kortare än ett år ska
etiska krav inte ställas. Detta eftersom etiska krav innebär att leverantören måste ta fram
rutiner och bedriva ett systematiskt arbete som är ganska tidskrävande.

K rav et är inte aktuellt att ställa i upphandlingar som understiger direktupphandlingsgränsen
enligt LOU, LUF eller LUK14.

9.3 Hur ska kravet följas upp?
Huvudleverantörer har ansvar att redovisa att de och deras underleverantörer respekterar de
etiska kraven som ställs. Avtalsansvarig har ansvar att kontrollera att kravet följs upp, att
huvudleverantörens rapportering är komplet t och att den stämmer överens med verkligheten.

Avtalsansvarig ska begära in nödvändig dokumentation från huvudleverantören för att
genomföra kontroller. Kontroller kan ske med stöd från koncernstabens controller för social

14 Se avsni tt 1.3 för definitioner.
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hållbarhet, med externt stöd eller via externa organisationer (till exempel SKL Kommentus).
Kontroller på plats sker bara då det finns dokumenterade skäl.

U ppföljning och kontroll av de etiska kraven ska kopplas till de riskvaror och risktjänster som
upph andlas, och får inte omfatta de delar av leverantörens verksamhet som inte berörs av
avtalet.
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10. Krav på rättvis handel
10.1 Varför ska kravet ställas?
Rättvis handel handlar om att öppna upp för en internationell handel som baseras på respekt
för mänskliga rät tigheter och omtanke om miljön . Sundsvall är en Fair T rade City15, vilket
innebär bland annat att kommunen ska inkludera krav på rättvis handel i upphandlingar, samt
att andelen inköpta Fairtrade - märkta (eller motsvarande) produkter ska öka.

Rutin att stäl la krav på rättvis handel finns i bilaga 8.

10.2 När ska kravet ställas?
Krav på Fairtrade eller motsvarande märkning ska alltid ställas vid upphandlingar när sådana
produkter finns att tillgå, om det inte är ekonomiskt orimligt . Kravet ställs i förekommande
fall som ett särskilt kontraktsvillkor. Koncernstabens c ontroller för social hållbarhet kan
stödja upphandlare när det gäller att bedöma om det är möjligt att ställa krav på rättvis handel.

10.3 Hur ska kravet följas upp?
Huvudleverantörer har ansvar att redo visa att de respekterar de Fairtrade - krav som ställs.

Avtalsansvarig har ansvar att kontrollera att kravet följs upp, att huvudleverantörens
rapportering är komplett och att den stämmer överens med verkligheten. Avtalsansvarig ska
begära in nödvändig dokumentation från huvudleverantören för att genomföra kontroller.

Om avvikelser identifieras, ska leverantören se till att dessa åtgärdas enligt en
avvikelsehanteringsplan och tidplan som ska godkännas av avtalsansvarig.

15 Kommunfullmäktige 2015 - 02 - 23 §109
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