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Klausul om meddelarfrihet och meddelarskydd
I stadens upphandlingar av drift av verksamheter inom skola,
förskola och fritidsverksamhet samt inom vård och omsorg ska
avtalsvillkor enligt nedan användas. Klausulen ska endast användas
i kontrakt som avser drift av verksamheter, så kallade
driftentreprenader.
§1 Leverantören/utföraren förbinder sig att vid drift av
verksamheter inom skola, förskola och fritidsverksamhet samt inom
vård och omsorg följa vid varje tillfälle gällande lagstiftning
avseende arbetstagares möjlighet att påtala allvarliga
missförhållanden och meddelarskydd för anställda i vissa enskilda
verksamheter. Härmed avses lag (2016:749) om särskilt skydd mot
repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga
missförhållanden och lag (2017:151) om meddelarskydd i vissa
enskilda verksamheter.
§2 Leverantören/utföraren ska senast i samband med avtalsstart ha
upprättat interna rutiner för larm/rapportering av missförhållanden
inom den aktuella verksamheten. Rutinerna ska vara skriftliga och
kommuniceras till berörd personal. Med berörd personal avses även
inhyrd personal som utför arbete inom ramen för aktuell
verksamhet.
§3 Leverantören/utföraren är under avtalstiden förpliktigad att inom
14 dagar från det att staden begär det, skriftligen redovisa följande
uppgifter och handlingar som följer av leverantörens/utförarens
förbindelse enligt 1 och 2 §§:
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a) De interna rutiner för larm/rapportering av allvarliga
missförhållanden som gäller inom den aktuella
verksamheten.
b) Uppgifter om hur leverantören/utföraren kommunicerar de
interna rutinerna med berörd personal.
c) Sanningsförsäkran som anger om leverantören, eller anställd
som leverantören svarar för, vid utförandet av kontraktet,
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enligt lagakraftvunnen dom ingripit och/eller brutit mot
efterforskningsförbudet i 4 § lag om meddelarskydd i vissa
enskilda verksamheter och/eller om skadestånd utgått till
följd av repressalier i enlighet med 9 § lag om särskilt skydd
mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga
missförhållanden.
§ 4 Om leverantören/utföraren inte inom föreskriven tid redovisar
de uppgifter som denne är skyldig att lämna enligt § 2 och/eller om
rutinen/dokumentationen bedöms som bristfällig utgår vite med
10 000 kr per varje kalendervecka som påbörjas efter det att sju
dagar förflutit sedan leverantören mottagit underrättelse om
överträdelsen och till det att rättelse vidtagits. Vite kan maximalt
utgå med 100 000 kr per år.
§ 5 Om leverantören/utföraren eller anställd som denne svarar för,
vid utförandet av kontraktet, enligt lagakraftvunnen dom brutit mot
ett förbud mot efterforskning eller om skadestånd utgått till följd av
repressalier mot en enskild arbetstagare/inhyrd personal, utgör detta
ett väsentligt avtalsbrott som medför rätt för staden att häva
kontraktet.

