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Bilaga 2 – Reviderad antidiskrimineringsklausul
I stadens upphandlingar av tjänster och byggentreprenader ska
följande anti-diskrimineringsklausul användas som avtalsvillkor
§1 Leverantören förbinder sig att vid utförandet av tjänste- eller
byggentreprenadkontrakt i Sverige följa vid varje tillfälle gällande
antidiskrimineringslagstiftning. Härmed avses diskrimineringslagen
(2008:567), olaga diskriminering enligt 16 kap. 9 § brottsbalken
(1962:700) och förbud mot missgynnande behandling enligt 16 §
föräldraledighetslagen (1995:584).
§2 Leverantören är under avtalstiden att inom 14 dagar från det att
staden begär det, skriftligen redovisa följande uppgifter och
handlingar som följer av leverantörens förbindelseenligt 1 §:
a) Jämställdhetsplan enligt 3 kap. 13 § diskrimineringslagen,
alternativt en uppgift om antalet sysselsatta vid senaste
årsskiftet till styrkande av att planen inte behöver upprättas.
b) Redovisning av aktiva åtgärder enligt 3 kap. 3-9 §§
diskrimineringslagen.
c) Sanningsförsäkran som anger om leverantören eller anställd
som leverantören svarar för, vid utförandet av kontraktet,
enligt lagakraftvunnen dom brutit mot en straffbestämmelse
eller ett förbud enligt vid varje tillfälle gällande
antidiskrimineringslagstiftning.
Leverantören är dessutom skyldig att på stadens begäran redovisa
ytterligare information som krävs för att följa upp leverantörens
verksamhet enligt § 1. Information ska redovisas senast en (1)
vecka efter begäran av staden.
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§3 Om leverantören inte inom föreskriven tid lämnar sådan
information som denne är skyldig att lämna enligt § 2 eller om
leverantören vid utförandet av kontraktet inte uppfyller sina
skyldigheter vid varje tillfälle gällande antidiskrimineringslagstiftning utgår vite med 5 000 kr per varje kalendervecka som
påbörjas efter det att sju dagar förflutit sedan leverantören mottagit
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underrättelse om överträdelsen och till det att rättelse vidtagits. Vite
kan maximalt utgå med 50 000 kr per år.
§4 Om leverantören eller anställd som denne svarar för, vid
utförandet av kontraktet, enligt lagakraftvunnen dom brutit mot ett
förbud enligt vid varje tillfälle gällande antidiskrimineringslagstiftning utgör detta ett väsentligt avtalsbrott som medför rätt för
staden att häva kontraktet.
§5 Leverantören ska ålägga underleverantörer samma skyldigheter
enligt ovan, under förutsättning att underleverantören i Sverige
kommer att utföra en väsentlig del av upphandlingskontraktet.
________________________
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