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ANTIDISKRIMINERINGSKLAUSUL
I stadens upphandlingar av tjänster och byggentreprenader ska följande antidiskrimineringsklausul användas som avtalsvillkor (KF 2008-09-29):
§1 Leverantören skall vid utförandet av den avtalade tjänsten/entreprenaden i Sverige följa
vid varje tidpunkt gällande antidiskrimineringslagstiftning. De lagar som avses för närvarande
är 16 kap 8 och 9§§ brottsbalken samt diskrimineringslag (2008:567).
§2 Leverantören är under avtalstiden skyldig att på begäran av den upphandlande enheten
skriftligen redovisa de åtgärder som vidtagits med anledning av förpliktelserna enligt §1.
Tiden för redovisning skall vara minst en vecka, om inte längre tid överenskommits.
§3 Om leverantören inte inom föreskriven tid lämnar sådan information som denne är skyldig
att förete enligt §2 eller om leverantören vid utförandet av kontraktet inte uppfyllt sina
skyldigheter avseende aktiva åtgärder enligt de lagar mot diskriminering som angetts i §1,
äger den upphandlande enheten rätt att säga upp avtalet till förtida avveckling med en i
villkoren föreskriven uppsägningstid.
§4 Leverantören skall ålägga underleverantör den skyldighet som anges i §§1-3, i enlighet
med de av NOU uppställda kraven i enlighet med följande:
• För det första ska villkoren endast omfatta en underleverantör som utför den
verksamhet som uppdraget avser i Sverige och som omfattas av svensk materiell rätt.
• För det andra bör underleverantören utföra en väsentlig del av det uppdrag som
upphandlingskontraktet avser. Det bör normalt vara fallet om uppdraget utgör en
procentuellt stor andel av kontraktsvärdet.
• För det tredje krävs att huvudleverantören har faktisk möjlighet att införa motsvarande
antidiskrimineringsvillkor i avtalet med den aktuelle underleverantören.
§5 Eftersom det är av mycket stor betydelse för den upphandlande enheten att dess
leverantörer lever upp till grundläggande demokratiska värderingar skall en lagakraftvunnen
dom mot en straffbestämmelse eller ett förbud mot diskriminering enligt de lagar mot
diskriminering som angetts i §1 anses utgöra ett väsentligt kontraktsbrott. Den upphandlande
enheten äger i dessa fall rätt att häva avtalet.

