KOMMUNALRÅD

Svar på interpellation bankbyten och sociala krav
Mohamad Hassan (L) har i en interpellation ställt frågor avseende bankbyte och uteblivna
sociala krav.
Generellt så används nationella ramavtal endast i de fall då de är mer ekonomiskt fördelaktiga
för kommunen och/eller när den ansvariga verksamheten bedömer att de nationella ramavtalen
uppfyller behovet som finns och inte ser behov av att genomföra egna upphandlingar.
I det aktuella fallet har verksamheten gjort bedömningen att nyttjandet av det nationella
ramavtalet innebar en mer effektiv och kvalitetssäkrad upphandling än om Uppsala kommun
genomförde upphandlingen själva. Tidigare leverantör av banktjänster till Uppsala kommun har
även det avropats från nationellt ramavtal. När vi avropar på nationella ramavtal sker normalt
en förnyad konkurrensutsättning, vilket vi tycker är bra. Både Swedbank och den vinnande
leverantören Nordea fick samma chans att lämna anbud. Den vinnande leverantören uppfyllde
samtliga krav i upphandlingen och beräknas ge en besparing på nästan 3,3 miljoner kronor
vilket ska sättas i relation till affärens storlek på drygt 11 miljoner kronor. Att ta ett anbud som
är 30 procent dyrare är oansvarigt.
Det nationella ramavtalet innehåller sociala krav i form av en antidiskrimineringsklausul som
särskilt kontraktsvillkor. Det betyder att alla banker som fanns med uppfyllde uppställda
sociala krav vid den förnyade konkurrensutsättningen.
12.1 Antidiskrimineringsklausul
Ramavtalsleverantören ska vid utförandet av tjänsten i Sverige följa 16 kap. 8 och 9 §
brottsbalken (1962:700), diskrimineringslagen (2008:567) och 16 § föräldraledighetslagen
(1995:584). Skyldigheten gäller även underleverantörer som utför en betydande eller viktig
andel av ramavtalsleverantörens åtagande inom ramavtalet.

Sociala krav i upphandlingar är vanligtvis utformade som avtalsvillkor, vilket innebär att
anbudsgivaren måste accepterar detta för att kvalificera sig som anbudsgivare. Ett exempel är
upphandlingarna av kaffe/livsmedel där Fairtrade har haft en avgörande betydelse.
I samband med den nya upphandlingspolicyn som antogs av kommunfullmäktige 26 mars
kommer de sociala kraven att skärpas ytterligare i kommunens upphandlingar.
Utvärdering kommer ske i enlighet med beslut i kommunfullmäktige 26 mars då vi beslutade
att ge kommunledningskontoret i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med en
redovisning om hur kraven i upphandlingspolicyn får genomslag i kommunorganisationen. Det
gäller såväl de sociala kraven som miljökraven.
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