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§8

Motion från Samuel Skånberg (V) om
kollektivavtalsliknande villkor i upphandling

Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

Samuel Skånberg (V) har i rubricerad motion föreslagit att Haninge
kommun inför Vita jobb-modellen i Haninge kommuns
upphandlingspolicy. Motionen har remitterats till Södertörns
upphandlingsnämnd för yttrande.
Södertörns upphandlingsnämnd beslutade föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Detta med hänvisning till att riksdagen
förväntas ta ställning till regeringens förslag avseende
implementering av EU:s upphandlingsdirektiv i svensk lagstiftning.
Nämnden anser att det därför inte finns tillräckligt bärande skäl till
varför Vita jobb-modellen ska införas. Ett införande av denna
modell skulle kräva stora arbetsinsatser till liten nytta av såväl
fackförvaltningar som Upphandling Södertörn, och resurserna
måste koncentreras till implementering av EU:s
upphandlingsdirektiv.
Förvaltningens synpunkter

Sedan Södertörns upphandlingsnämnd lämnade sitt yttrande har
riksdagen tagit ställning till förslaget avseende implementeringen
av EU:s upphandlingsdirektiv i svensk lag. Den 30 november 2016
sa riksdagen i huvudsak ja till regeringens förslag om nya lagar
kring offentlig upphandling.
De nya lagarna utgår från tvingande EU-regler som utvecklar den
reglering som nu gäller för upphandling. Miljöhänsyn, sociala
hänsyn och arbetsrättsliga hänsyn ges ökat utrymme.
Förändringarna börjar gälla 1 januari 2017.
Riksdagen sa dock nej till de delar av förslaget som handlar om att
myndigheter vid behov ska ställa krav på arbetstid, lön och
semester för leverantörernas personal. Enligt regeringsförslaget
skulle sådana krav ställas i upphandlingens slutfas men riksdagen
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anser att det kommer vara svårt att genomföra i praktiken och att
det kommer föra med sig oönskade konsekvenser. Bland annat
skulle många små företag få svårare att vara med i
upphandlingsprocesser.
Riksdagen sa också nej till regeringens förslag om att ge
upphandlande myndigheter rätt att ställa krav på att företagen ska
erbjuda sina anställda försäkringar och tjänstepension. Riksdagen
anser att det riskerar att missgynna svenska företag då reglerna inte
är lika långtgående inom EU-rätten.
I underlaget till upphandlingsnämnden har förvaltningen varit
försiktigt positiv till ”Vita jobbmodellen”, men samtidigt belyst
frågan kring kunskap och resurser för ett genomförande. För att
ställa kollektivavtalsliknande villkor och arbeta i enlighet med Vita
jobb-modellen krävs kunskap och resurser för kravställande och
uppföljning av ställda krav.
Sedan tidigare har kommunfullmäktige, i samband med att
kommuns upphandlingspolicy antogs, 2014-05-12, § 92, uppdragit
till Södertörns upphandlingsnämnd att när EU-direktivet har
implementerats i svensk lagstiftning göra en översyn av
upphandlingspolicyn. Nu har riksdagen tagit detta beslut även om
inte alla delar är med. Det innebär att kommunstyrelseförvaltningen
kommer att påbörja arbetet med att uppdatera kommunens
upphandlingspolicy och tillhörande riktlinjer med anledning av
riksdagens beslut. I samband med detta kommer också
förvaltningen att titta på ”Vita jobbmodellen” för att se om delar av
den skulle kunna införas och hur en tillämpning av modellen i så
fall skulle kunna se ut.
Underlag för beslut

- Protokoll Södertörns upphandlingsnämnd 2016-10-24 § 32
- Motionen
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen anses besvarad.
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Överläggningar i kommunstyrelsen

Martina Mossberg (M) yrkar att motionen avslås.
Marie Litholm (KD) yrkar bifall till kommunalrådsberedningens
förslag till beslut.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens förslag och avslagsyrkandet från
Moderaterna. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med kommunalrådsberedningens förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen anses besvarad.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Södertörns upphandlingsnämnd
För kännedom: Ekonomiavdelningen
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