MOTION
2013-12-03

Motion av Helene Hellmark Knutsson (S), Dag Larsson (S),
Erika Ullberg (S) och Lars Dahlberg (S) om krav på kollektivavtal i samband med landstingets upphandlingar
Stockholms läns landsting ska vid upphandling och avtal ställa krav på kollektivavtal
när arbete utförs i landstinget. Krav på kollektivavtal ska gälla för entreprenörer och
hela underentreprenörskedjan vid lanstingets upphandlingar och avtal. Kravet på
kollektivavtal ska gälla för alla arbetare, oavsett om de bor i Sverige eller arbetar här
tillfälligt. Det är orimligt att använda människors behov av inkomst för att pressa
priser och generera lägre kostnader för den offentligt finansierade sektorn. Det är en
ohållbar strategi som i längden kommer att straffa både arbetstagare i Sverige och i
slutändan medborgarna som skattebetalare.
I det kommande EU-direktivet om upphandling har det tydliggjorts att krav på kollektivavtal i upphandlingar inte bara är tillåtet utan nödvändigt att ställa. Krav på kollektivavtal kan även ställas på underleverantörer. Socialdemokraterna anser därmed
att de frågetecken och hinder som majoriteten gav uttryck för, gällande möjligheten
att ställa krav på kollektivavtal i upphandlingar, i sitt motionssvar till vår tidigare motion nu är undanröjda, se bilaga 1.
Med anledning av ovanstående föreslår vi landstingsfullmäktige besluta
att uppdra till landstingsstyrelsen att utarbeta en ny upphandlingspolicy för Stockholms läns landsting för arbete som utförs i Sverige och som tydligt ställer krav på
svenska kollektivavtal för entreprenörer och hela underentreprenörskedjan vid lanstingsupphandlingar och leverantörsavtal.
att uppdra till landstingsstyrelsenatt genomföra en översyn av policy och reglemente
för internkontroll och uppföljningsrutiner för att förhindra upphandling av underentreprenörer som anlitar svart arbetskraft
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Stockholm den 3 december 2013

Helene hellmark Knutsson

Lars Dahlberg

Dag Larsson

Erika Ullberg

Staffan Holmberg

Johnny Nadérus

Rolf Lindell

Conny Fogelström

Petra Larsson

Catarina Carbell

Hasan Dölek

Ing-Marie Elfström

3 (5)

Bilaga 1. Motion av Ilija Batljan m.fl. (S) om krav på kollektivavtal vid upphandlingar och leverantörsavtal m.m.
Sverige är idag ett av de länder i EU som är sämst på att ställa sociala krav vid upphandlingar. Miljökrav i upphandlingen är en självklarhet, men samma inställning gäller inte människor. Detta trots att Sverige var ett av de länder som drev på, och fick
igenom, en bättre EU-lagstiftning vad gäller arbetsvillkor i samband med offentliga
upphandlingar.
Stat, kommun och landsting i Sverige köper varor och tjänster för stora summor.
Den offentliga upphandlingen omgärdas av detaljerade regler. Syftet med dessa regler
är att det allmänna ska få valuta för sina pengar. Både i kvantitet och kvalitet. Vi menar att inget enskilt företag ska kunna sko sig på det allmännas bekostnad genom att
konkurrera med låga löner och dåliga arbetsvillkor. Vi anser att landstingets upphandlingar och leverantörsavtal ska bidra till en positiv utveckling för de egna medborgarna och för lokala företag. Upphandling ska inte försämra löne- och arbetsvillkor för arbetstagare i Sverige.
En nyligen presenterad rapport från LO visar på stora brister och dåliga arbetsvillkor
för gästande arbetstagare vid upphandlad verksamhet i Sverige, framförallt vid infrastruktursatsningar. De upphandlingar som görs är oftast totalentreprenader, vilket att
medför att liten hänsyn tas till beställarens önskemål när underentreprenörer anlitas. I
en del av dessa fall utnyttjas det faktum att utländska tjänsteföretag inte behöver följa
samma regler som företag som är etablerade i Sverige. Det har till exempel framkommit att arbetstagare i sådana företag betalas löner som inte uppgår till mer än
hälften av den lön som normalt utbetalas för samma arbete. Arbetsmiljön är i många
fall dålig och olycksfallsfrekvensen är hög.
Det är oacceptabelt att stat, kommun och landsting bidrar till lönedumping och en
försämring av arbetsvillkoren. I längden utgör detta inte bara en fara för arbetarna i
de utländska tjänsteföretag och i svenska företag utan kollektivavtal, det bidrar i allra
högsta grad även till att seriösa företag får svårt att överleva. Konkurrenskraften i
form av kompetens, ny teknik och produktivitet minskar till förmån för billiga arbetskraftskostnader. Den offentliga upphandlingen får således inte reduceras till en
process i syfte att enbart hitta det lägsta priset på varor och tjänster. Vi anser att upphandlingen bör vara ett redskap för att omvandla samhället. Inte minst för att ställa
om till hållbar utveckling. Offentlig upphandling kan användas till att utveckla ny
teknik, ett område där Sverige måste ligga i framkant. En offensiv upphandling skapar utrymme för innovationer och nya produkter. Detta bidrar dessutom till att stärka
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svenska företags internationella konkurrenskraft. Men då kan inte lägsta priset vara
normen.
Den svenska lagstiftaren måste förmås att ta lärdom av de europeiska länder som är
bättre på att använda upphandlingen i offensiva syften.
Stockholms läns landsting är en av Sveriges största upphandlande myndigheter. Under 2009 upphandlades varor, tjänster, byggnationer, renoveringar och annat för över
45 miljarder kronor. Stockholms läns landsting måste ställa lika höga sociala krav
som vi gör när det gäller ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
Lagen om offentlig upphandling är idag oklar. Tydliga riktlinjer för de som hanterar
upphandlingen är nödvändig. Det behövs ett förtydligande av lagen om offentlig
upphandling som möjliggör en offentlig upphandling som präglas av social och ekologisk hållbarhet. Ett sätt att få till stånd ett sådant förtydligande är att våga pröva var
gränserna för möjligheterna att sätta sociala krav vid offentliga upphandlingar går.
Stockholms läns landsting ska enligt vår mening vid upphandling och avtal ställa krav
på att för arbete som utförs i Sverige ska svenska kollektivavtalsenliga villkor gälla för
entreprenörer och hela underentreprenörskedjan vid lanstingsupphandlingar och
avtal. Kravet ska gälla kollektivavtalsliknande villkor för alla arbetare, oavsett om de
bor i Sverige eller arbetar här tillfälligt. Det är orimligt att använda människors behov
av inkomst för att pressa priser och generera lägre kostnader för den offentligt finansierade sektorn. Det är en ohållbar strategi som i längden kommer att straffa både
arbetstagare i Sverige och i slutändan medborgarna som skattebetalare.
Vi föreslår att landstinget anlitar extern expertis om så krävs för att utforma ett förslag till nya upphandlingsregler som inbegriper krav på arbetsvillkor minst i nivå med
svenska kollektivavtal i alla upphandlingar och leverantörsavtal och även deras underentreprenörer. I den händelse att någon överklagar en upphandling och begär ett
förhandsbesked från EU-domstolen bör landstinget välkomna en sådan prövning.
Med anledning av ovanstående föreslår vi landstingsfullmäktige besluta
att uppdra till landstingsstyrelsenatt genomföra en översyn av policy och reglemente
för internkontroll och uppföljningsrutiner för att förhindra upphandling av underentreprenörer som anlitar svart arbetskraft
att uppdra till landstingsstyrelsen att utarbeta en ny upphandlingspolicy för Stockholms läns landsting för arbete som utförs i Sverige och som tydligt ställer krav på
svenska kollektivavtalsenliga villkor för entreprenörer och hela underentreprenörskedjan vid lanstingsupphandlingar och leverantörsavtal.
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Stockholm den 4 november

Ilija Batljan (S)

Dag Larsson (S)

Helene Hellmark Knutsson (S)

Anita Johansson (S)

Johnny Nadérus (S)

