
 

 Motion – Upphandling för ökad jämställdhet och jämlikhet  

Upphandling kan vara ett verktyg för att öka jämställdheten och jämlikheten. Detta blev tydligt i 

början av 2019 när Uppsalahem vann pris för deras arbete med jämställd upphandling. Som en del av 

deras strategiska jämställdhetsarbete har de tagit fram en checklista med skall-krav som leverantörer 

ska uppfylla. Den innehåller bl.a. krav på hur de arbetar för lika lön för lika arbete och hur de aktivt 

arbetar för ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen. 

Regeringen har också ålagt vissa statliga myndigheter att arbeta efter en 

antidiskrimineringsförordning. Den anger att det i upphandlingskontrakt ska finnas 

antidiskrimineringsvillkor med ändamål att motverka diskriminering genom att öka medvetenheten 

om och efterlevnad av diskrimineringslagen hos leverantören. 

Region Värmland upphandlar årligen för omkring 120 miljarder kronor. Sedan 2010 finns ett 

samarbete mellan alla regioner och dåvarande landsting för att utveckla metoder för att kunna ställa 

och följa upp sociala krav i upphandling, Socialt Ansvar i Offentlig Upphandling. Region Värmland har 

också en gemensam uppförandekod för leverantörer som omfattar all upphandling av varor och 

tjänster. Den bygger på International Labour Organization, ILOs, åtta kärnvärden: FN:s mänskliga 

rättigheter, barnkonventionen samt tillverkningsländernas nationella lagstiftning om arbetsskydd, 

arbetsmiljölagstiftning och arbetsrätt inklusive FN:s deklaration mot korruption. 

Upphandling är ett sätt att bidra till lika rättigheter och möjlighet. Krav i upphandling kan t.ex. bidra 

till att nå jämställdhetspolitiska mål som finns inom, och utanför, organisationen. Jämställdhet är en 

fråga om rättvisa och demokrati. Inkludering av jämställdhetsperspektiv vid upphandling är ett sätt 

att öka jämställdheten och se till att våra resurser används för ett mer rättvist och jämställt samhälle. 

På samma sätt behöver vi med de medel som står till buds arbeta för ett mer jämlikt samhälle utan 

diskriminering. Att på liknande sätt som statliga myndigheter inkludera antidiskriminering bör därför 

också göras. Region Värmland behöver använda den styrka det innebär att vara en sådan stor 

upphandlingsaktör som regionen är för att arbeta för mer jämställdhet och mer jämlikhet. 

 

Därför yrkar vi:  

Att ta med arbete för ökad jämställdhet, liknande det arbete som gjorts inom Uppsalahem, som krav 

vid upphandling 

Att antidiskrimineringsarbete, liknande de krav som ställs på statliga myndigheter, ska vara ett krav 

vid upphandling 
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