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Sociala hänsyn vid upphandlingar
Nämndernas samlade budget för Täby kommun 2017 är 3 332 mnkr. Varje år genomför Täby kommun
offentliga upphandlingar för mycket stora summor. Socialdemokraterna tycker att dessa pengar ska
kunna användas för att även nå sociala politiska mål och för att gynna situationen för de i samhället
som står längst bort från den ordinarie arbetsmarknaden.
Att upphandla med sociala hänsyn innebär att koppla villkor till de tjänster där det är lämpligt att ta
sociala hänsyn. Det kan till exempel handla om åtgärder för ökad sysselsättning och minskat
utanförskap. Villkoren för leverantören kan se olika ut beroende på vad upphandlingen gäller. För
samtliga villkor gäller att de måste ha ett direkt samband med det som ska upphandlas, vara
proportionerliga och icke-diskriminerande.
EU s Direktiv om offentlig upphandling (2004/17/EG, art. 38) säger att det går att ta social hänsyn vid
upphandling, under förutsättning att de inte strider mot de EG-rättsliga principerna. Detta förstärks i
nya EU direktiven. Från EU kommissionen betonas vikten av att ta sociala hänsyn mer och mer och
sociala krav används i större utsträckning i andra EU länder jmf med Sverige.
Erfarenheter från England, där man kommit betydligt längre med sociala hänsyn i upphandlingar, visar
att de blir ett viktigt styrmedel med långsiktiga effekter.
Om sociala hänsyn i LOU – idag:
• 6 kap 13 § En upphandlande myndighet får ställa särskilda sociala, miljömässiga och andra
villkor för hur ett kontrakt skall fullgöras. Dessa villkor skall anges i annonsen om
upphandling eller i förfrågningsunderlaget.
• 1 kap 9 a § Upphandlande myndigheter bör beakta miljöhänsyn och sociala hänsyn vid
offentlig upphandling om upphandlingens art motiverar detta. Lag (2010:571).
Den vanligaste svenska tolkningen är att anbudsgivaren erbjuder praktikplatser, erbjuder olika former
av anställningar som främjar anställning för långtidsarbetslösa eller funktionshindrade i kommunen.
Det förekommer att anbudsgivaren vid utförandet av arbetet aktivt gör något för att främja jämlikhet,
mångfald eller tillgänglighet

Med stöd av ovanstående föreslår vi:

-

att kommunen ska ta fram kriterier för sociala hänsyn vid upphandling enligt LOU och
LOV
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