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Landstingsstyrelsen

Motion 2009:1 av Lars Dahlberg m.fl. (S) om respekten för internationell rätt

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

ÄRENDET
Motionärerna föreslår att det utreds hur respekt för internationell rätt kan infogas i
Stockholms läns landstings koncernövergripande upphandlingspolicy med utgångspunkt bl.a. i FN:s Global Compact-program.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.

Sedan 2007 driver Stockholms läns landsting tillsammans med Västra Götalandsregionen och Region Skåne ett arbete om hur landsting och regioner inom offentlig
upphandling kan ställa etiska och sociala krav på leverantörer i andra länder och
världsdelar.
I februari 2008 antog Stockholms läns landsting en ny uppförandekod som i korthet
innebär att leverantörer av tjänster och produkter förbinder sig att:
−
−
−
−
−
−

Följa nationell lagstiftning
Inte använda barnarbete
Inte använda tvångsarbete
Inte göra sig skyldig till diskriminering
Betala lön (lägst nationellt lagstadgad minimilön) direkt till den anställde
Inte tillämpa veckoarbetstid utöver den nationellt lagstadgade

Bilagor
1 Motion
2 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
3 Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings tjänsteutlåtande
4 AB Storstockholms Lokaltrafiks yttrande

2009-12-14
2009-11-17
2009-12-15
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− I länder där föreningsrätten är inskränkt medverka till att anställda får möta företagsledningen för att diskutera löne- och anställningsvillkor utan negativa konsekvenser
− Ta miljöhänsyn
− Ha en arbetsmiljö som överensstämmer med internationella riktlinjer
− Acceptera inspektioner från den upphandlande myndigheten
Lagen om offentlig upphandling (LOU) ger möjlighet att ställa etiska krav i upphandlingar. Avgörande är att etiska krav måste vara kopplade till det man köper och
att kravställandet är proportionerligt. Vad gäller rätten att utesluta företag från anbudsgivning är dock landstingets och övriga upphandlande enheters/myndigheters
frihet begränsad i enlighet med gällande nationell lag och EG-rätt.
AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) deltar sedan 2009 i FN-nätverket Global Compact. Inom SL har påbörjats ett arbete med att kartlägga vilka negativa effekter som
SL:s verksamhet har när det gäller mänskliga rättigheter och skäliga arbetsförhållanden. I arbetet med att utveckla landstingets uppförandekod och upphandlingspolicy
kommer landstingsstyrelsen bland annat att hämta kunskaper och erfarenheter från
SL:s pågående arbete.

Torbjörn Rosdahl

Hans-Erik Malmros
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Lars Dahlberg m.fl. (S) har i en motion (bilaga), väckt den 10 februari 2009, föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att uppdra till landstingsstyrelsen att utreda hur respekt för internationell rätt kan infogas i SLL:s koncernövergripande u

Yttranden har inhämtats från landstingsdirektören, hälso- och sjukvårdsnämnden och
AB Storstockholms Lokaltrafik.

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 14 december 2009 (bilaga) föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att bifalla motionen och
uppdra till landstingsstyrelsen att utreda frågan om respekt för internationell rätt kan
infogas i Stockholms läns landstings upphandlingspolicy med utgångspunkt bl.a. i
FN:s Global Compact-program.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har den 1 december 2009 som yttrande överlämnat
förvaltningens förslag.
S- och V-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag att bifalla motionen.
MP-ersättaren antecknade följande särskilda uttalande.
”Om jag hade haft yrkanderätt skulle jag ha föreslagit hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta att bifalla motionen.
Motionärens krav är självklara och helt i enlighet med landstingets beslut om uppförandekod för leverantörer. Beslutet är fattat av landstingsfullmäktige, i februari för
snart två år sedan. Det är miljöpartiets uppfattning att införandet av dessa krav därmed inte längre kan anses vara en resursfråga.”

AB Storstockholms Lokaltrafiks styrelse har den 15 december 2009, enligt VD:s
förslag, avgett yttrande (bilaga).
S- och V-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag att föreslå landstingsfullmäktige att bifalla motionen, att i övrigt godkänna VD:s förslag till yttrande.
”Förslaget till yttrande över motionen glädjer oss. Det är synnerligen positivt att SL
påbörjat ett ambitiöst arbete för att stärka kompetensen i dessa frågor.
I framtida upphandlingar kommer internationella företag med verksamheter runt om i
hela världen att vara aktuella. En genomgripande utredning i dessa frågor för hela
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landstinget är därför angelägen. Förhoppningsvis kan SL i en sådan utredning bidra
med redan gjorda erfarenheter och kunskaper.”

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 16 februari 2011.

