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Frågor och svar:                       
Sanktioner mot Ryssland, inköp och upphandling
EU har infört sanktioner mot Ryssland och Belarus med anledning av Rysslands invasion 
av Ukraina. Från 11 oktober 2022 får inga kontrakt fullföljas med leverantörer som har 
koppling till Ryssland. Ni som är leverantörer för Göteborgs Stads ramavtal behöver 
kontrollera om ni träffas av sanktioner.  

Alla leverantörer som har avtal med förvaltningen Inköp och upphandling kommer att få 
ett utskick. I utskicket finns instruktioner för hur ni kontrollerar, dokumenterar och sedan 
meddelar om ni träffas av sanktionerna eller inte. Här är några vanliga frågor och svar: 

Får vi använda elektronisk signering? 

 Ja, om ni har en sådan modul eller funktion så går det bra. Om ni inte har det
behöver firmatecknare eller motsvarande skriva under manuellt, skanna in intyget
och mejla som PDF.

Jag är ensamföretagare har verkligen inga kopplingar till Ryssland. Måste jag 
intyga? 

 Ja, du behöver intyga att du inte har några affärsmässiga kopplingar till Ryssland.
Och din kontroll och dokumentation bör gå ganska fort.

Jag har fått flera mejl måste jag verkligen svara på alla? 

 Ja. Du har fått ett mejl per organisationsnummer som du står som
kontraktsansvarig på. Lämna ett intyg per organisationsnummer.

Vi vet att vi inte träffas av sanktionerna. Vad gör vi nu? 

 Så bra. Ni behöver fortfarande dokumentera det ni vet för att kunna visa upp för
tredje part att ni inte träffas av sanktionerna. Ni behöver också fylla i bifogat
intyg och skicka in till oss så snart som möjligt.

Vi har en rysk medborgare anställd, vad ska vi göra? 

 Ni behöver inte göra någonting. Sanktionerna gäller inte eventuella medarbetare
med ryskt ursprung. Men är ni ramavtalsleverantör för Inköp och upphandling i
Göteborg Stad behöver ni kontrollera, dokumentera och intyga enligt den
instruktion ni fått i mejl från oss.

Vi träffas av sanktionerna. Vad gör vi nu? 

 Ni ska omgående informera Inköp och upphandling så snart ni misstänker att ni
träffas av sanktionerna.

o Kontakta avtalsansvarig om det gäller en underleverantör. Det kanske
finns möjlighet att byta ut underleverantören och fortsätta som
ramavtalsleverantör om avtalsansvarig godkänner det.

Vi träffas av sanktionerna. Vad gör vi nu? 
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o Kontakta avtalsansvarig om ni säljer varor som berörs av sanktionerna. 
Det finns kanske möjlighet att ta bort varorna från sortimentet och 
fortsätta som ramavtalsleverantör om avtalsansvarig godkänner det.

o Om ni träffas av sanktionerna och det inte kan åtgärdas kan Inköp och 
upphandling inte fullgöra avtalet med er och vi kommer att besluta om 
beställningsstopp på avtalet.

Behöver vi verkligen kontrollera alla underleverantörer? 

 Ja, vi rekommenderar att du kontrollerat alla underleverantörer. För återkoppling
till Inköp och upphandling är det dock endast de underleverantörer som riskerar
att stå för mer än 10 procent av kontraktsvärdet som är aktuella.

Förlåt, men jag förstår inte instruktionen till EU:s tulltaxa. Vad ska jag göra? 

 Det är krångligt. Vi har gjort en så tydlig instruktion vi kan. Om du inte lyckas är
vårt bästa tips att kontakta Tullverket.

Det står att det finns möjligheter till undantag från sanktionerna. Vad är innebär 
det? 

 Sanktionerna mot Ryssland och Belarus är omfattande, men i vissa fall kan man
få undantag från förbuden. Beslut om sådana undantag fattas av
Kommerskollegium.

När är det 50 procent och när är det 10 procent? 

 Om det rör er som huvudleverantör, träffas ni bland annat av sanktionerna om ni
till mer än 50 procent har ryska ägarförhållanden.

 Om en underleverantör till mer än 50 procent har ryska ägarförhållanden, träffas
ni som huvudleverantör av sanktionerna bara om underleverantören står för mer
än 10 procent av ert totala kontraktsvärde.

Ibland står det bara Ryssland. Ibland står det både Ryssland och Belarus. Vad 
gäller? 

 Bra fråga! Vissa sanktioner gäller enbart för Ryssland medan andra även gäller
för Belarus. Du behöver kontrollera vad som gäller för just er verksamhet.

Vi eller vår underleverantör är ett börsnoterat företag, där ägandet ändras 
löpande. Vi kan väl omöjligt ha kontroll på samtliga ägare över tid?  

 Det är svårt för ett börsnoterat företag att ha kontroll på samtliga ägare. Ni 
behöver ändå utreda, så vitt det kan utredas, och sedan intyga att ni inte träffas 
av sanktionerna eller meddela oss om ni träffas. Förslagsvis kan ni kontrollera 
att Nasdaq Stockholmsbörsen och andra handelsplatser ni eventuellt använder 
har rutiner på plats för att ni inte kommer att träffas av sanktionerna, från och 
med den 11 oktober och så länge sanktionerna gäller. Har ni kontrollerat att 
sådan rutin finns på plats anser vi att det är tillräckligt.
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