
Sociala klausuler

Krav på sysselsättningsfrämjande åtgärder i 
Stockholms stads upphandlingar



• Rådande lagstiftning
• Likabehandling
• Icke-diskriminering
• Transparens
• Proportionalitet
• Ömsesidigt erkännande
• Stockholms stads program för upphandling och inköp
• Tillämpningsanvisningar
• Bilaga 1 Socialt ansvar

Upphandling Stockholms stad
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1. Ett Stockholm som håller samman
2. Ett klimatsmart Stockholm
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Stockholms Stads övergripande inriktningsmål
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En öppen och inkluderande arbetsmarknad
Staden ska ställa krav på leverantörer i syfte att minska arbetslösheten i grupper 
långt ifrån arbetsmarknaden och öppna upp för anställning och praktik, i de fall det 
bedöms lämpligt med hänsyn till upphandlingens art.

1. Ett Stockholm som håller samman
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Krav på Dialog 

• Kan användas i stadens samtliga 
upphandlingar

• Vinnande leverantör kontaktar EfAS inom 
1 månad från avtalsskrivande

• Förutsättningar för praktik/anställning i 
dialog med leverantör



Krav på rekrytering

• Relevanta upphandlingar identifieras 
utifrån kontraktsvärde, bransch och 
kompetensbehov

• Upphandlingar av tjänster och 
byggentreprenader över tröskelvärdet

• Upphandlingens art och aktuell bransch är 
av betydelse vid formulering av krav



Krav på rekrytering 

Krav på antal platser, anställning/praktik

Krav vid byggentreprenader

Krav på antal timmar

Krav på antal timmar med ersättning för 
anställningskostnader



Process

• Krav formuleras av upphandlarna med 
stöd från EfAS

• Vinnande leverantör kontaktar EfAS

• Handlingsplan tas fram utifrån ställt krav

• Rekrytering/Matchning samt ev
utbildningsinsats



Sammanfattning
• När?

ü Vid Stockholms stads upphandlingar av 
tjänster eller byggentreprenader över aktuellt 
tröskelvärde.

• Hur?

ü Krav på sysselsättningsfrämjande åtgärder 
formuleras som särskilda kontraktsvillkor.

ü Kravet formuleras av upphandlaren och 
uppfylls av leverantören, allt detta i 
samarbete med AmF-EfAS.

• Varför?

ü Ställda krav bidrar till en inkluderande 
arbetsmarknad och öppnar nya vägar ut i 
arbetslivet för personer inom AmF:s
verksamheter.



Näringsliv

’On Site’
EfAs-koordinator

Dialog

SupportUppföljning

VUXENUTBILDNING 
STOCKHOLM

JOBBTORG 
STOCKHOLM

SFI STOCKHOLM

Yrkesutbildning inom 
bransch
• Olika inriktningar

Kortare yrkesinriktad 
utbildning inom 
bransch

SFI med 
yrkesinriktning
SIFA akademiker med 
validerad utländsk 
högskolexamen
SFI för yrkesarbetare

Arbetsförmedlingen

Arbetsmarknadsförvaltningen


