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Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2009-11-17

Handläggare:
Peter Ölund

Yttrande över motion av Lars Dahlberg (S) m.fl. om
respekten för internationell rätt
Ärendet
Landstingsstyrelsen har begärt att hälso- och sjukvårdsnämnden ska yttra
sig över motionen.

Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

att

överlämna förvaltningens förslag

att

omedelbart justera beslutet.

Förvaltningens synpunkter
Motionärerna, Lars Dahlberg, Anna Kettner, Staffan Holmberg och Göran
Wrene, refererar till problem vid upphandlingar med
leverantörer/anbudsgivare som inom delar av sin verksamhet inte lever upp
till internationell rätt. Motionärerna föreslår vidare att
landstingsfullmäktige beslutar att ”utreda hur respekt för internationell rätt
kan infogas i SLL:s koncernövergipande policy med utgångspunkt bl.a. i
FN:s Global Compact-program”.
Stockholms läns landsting har genom beslut i landstingsfullmäktige
2008-02-12 antagit en uppförandekod för leverantörer. Denna
uppförandekod har tagits fram genom ett samarbete med Region Skåne och
Region Västra Götaland. Uppförandekoden innebär i korthet att
leverantören 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
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inte tillämpa veckoarbetstid utöver den nationellt
lagstadgade
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

Detta område – att ställa etiska och sociala krav på leverantörer i andra
länder och världsdelar – är under utveckling. Stockholms läns landsting har
valt att i sin upphandlingspolicy kräva att landstingets bolag och
förvaltningar inför upphandlingar ska ta ställning till huruvida man ska
kräva av den eller de leverantörer som vinner en upphandling att de ska
anta landstingets uppförandekod för leverantörer.
För att uppförandekoden ska få en god efterlevnad i praktiken är det viktigt
att krav i samband med avtalstecknande åtföljs av en påtaglig sannolikhet
för att bli föremål för inspektion. Miljöavdelningen inom LSF – som har fått
ansvaret att arbeta med uppförandekodens genomförande – har därmed
valt att fokusera på ett antal områden där riskerna bedöms som störst vad
gäller de etiska och sociala aspekterna. Dessa är:

•
•
•
•
•

Instrument och rostfria sjukvårdsartiklar
Operations- och engångsartiklar
Handskar, sprutor, kanyler
Förbandsartiklar
Textilier

Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning ställer sig bakom de
ansträngningar som görs för att landstingets upphandlingar ska vara
hållbara i alla avseenden. De upphandlingar som beslutas i HSN avser
huvudsakligen hälso- och sjukvårdstjänster som produceras i Sverige av
företag baserade i Sverige med personal som omfattas av kollektivavtal
enligt svensk modell. Att införa krav på undertecknande av uppförandekod
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i dessa upphandlingar har därmed inte legat högst upp på agendan. Dock
förekommer ett mindre antal upphandlingar där tjänster och produkter
integreras. När det gäller införande av krav på uppförandekod i dessa
kommer HSN-förvaltningen att samarbeta med LSF-miljö och SLLUpphandling för ett införande i takt med att resurserna så tillåter.

Catarina Andersson Forsman
Patrik Hansson
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