
Att svara på en upphandling med sociala krav 

Sofia Söder, VD 

Göteborg Energi GothNet AB 



Vad gör GothNet ?? 

• Äger, anlägger och driftar fiberförbindelser i Göteborgsområdet 

• Hyr ut till företag och telekomoperatörer 

• Helägt dotterbolag till Göteborg Energi 

• Omsättning ca 170 Mkr 

• 38 anställda 

 

 

 



Upphandling våren 2014 -  
 

Förbindelser för datakommunikation för Göteborg Stad 
 
 • Göteborg Stads Upphandlings AB 

 

• Ramavtal avseende  ”Förbindelser för datakommunikation 
och i viss mån för sociala hänsyn” 
 

• Avtalstid 2-4 år 
 

• Ca 1 300 förbindelser 
 

• Uppskattad volym: 35 MSEK/år 

 



Omfattande kvalificeringskrav 

• Tekniska krav 

• Servicenivåer 

• Leverans 

• Beställningar 

• Tilläggstjänster 

• Kvalitetssystem 

 

• Miljöledningssystem 

• Projektorganisation 

• Driftorganisation 

• Kontaktpersoner 

• Social hänsyn  

 

 

Ta hjälp av HR !! 

 



Mål i Göteborgs Stads budget 

Främja sysselsättningsmöjligheter för personer  
som står långt från arbetsmarknaden. 
 

‐ Ungdomar 

‐ Personer med utländsk bakgrund 

‐ Personer med funktionsnedsättningar 
 

Upphandlingar med social hänsyn skall öka. 

 



Kvalificeringskrav – Social hänsyn 
 

Skallkrav JA / NEJ 
 

• Tillhandahålla tjänst för 1 person (AVA) under avtalstiden. 

• Arbetsuppgifter skall vara relaterade till genomförandet av 
det aktuella avtalet. 

• Annan redan anställd person får inte ersättas. 

• Stöd från arbetsmarknadsverksamheten inom SDF Angered 
under rekryteringsprocessen. 

 



Frågeställningar innan anbudsinlämning 

• Vad innebär kravet för oss?? 

• Konsekvenser ?? 

• Kan vi svara JA på skallkravet ?? 

• Vad behöver vi undersöka/förbereda ?? 

 

 



Frågeställningar efter kontraktskrivning 

1. Tog fram kompetensprofil utifrån lämpliga arbetsuppgifter. 
‐ Behov av att nyanställa ?? 

‐ Minska köpta tjänster ?? 

‐ Installationstekniker !! 

2. Arbetsmarknadsenheten/SDF Angered matchade 
kompetensprofilen inom den prioriterade grupperna. 
‐ 3 förslag 

3. Intervjuade 2  och valde 1 

4. Anställde (arbetsrättsliga lagar) 
‐ Företrädesrätt till återanställning (LAS) 

‐ Allmän visstidsanställning (AVA) max 2 år 

‐ Arbetsmarknadsstöd ?? 

 

 

 

 

 



Ny installationstekniker 
på GothNet 

 

 

• Mahmoud, 30 år 

• Uppväxt i Gaza 

• Studerat till systemingenjör på Kuba 

• Kom till Sverige 2010 

• Anställd (AVA) på GothNet 2014 

 



Sammanfattning 

• Tänk noga igenom behov & kompetensprofil 

• Tänk på arbetsrättsliga lagar 

• Ta hjälp av HR/Personalavdelningen 

• Förankra i organisationen 

• En möjlighet för både arbetsgivare  
och arbetstagare att testa varandra. 

 

   Se det som en möjlighet !! 

 


