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Motionssvar – Sociala villkor vid offentlig upphandling
Dnr KS15/224
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Sammanfattning av ärendet
Fredrik Sirberg (S) har i en motion föreslagit att Kommunfullmäktige uppdrar åt
Kommunstyrelsen att utreda och upprätta upphandlingspolicy för att förhindra att
kommunen riskerar att belastas av marknadsstörningar som bygger på illojal
konkurrens i form av lönedumpning eller skattebrott.
Upphandlingsfunktionen inkom med motionssvar och redogjorde för uppfattningen
att Ekerö kommun bör avvakta beslut i Riksdagen avseende den kommande
lagstiftningen inom upphandlingsområdet innan Ekerö kommuns
upphandlingspolicy revideras.
Kommunfullmäktige återremitterade motionen till Kommunstyrelsen
2016-11-01 § 118.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KF, 2016-11-01 § 118
Motionssvar Kommunledningskontoret, 2017-01-20
Motionssvar Kommunledningskontoret, 2016-09-14
Protokollsutdrag KSau, 2015-11-17 § 172
Protokollsutdrag KF, 2015-11-03 § 99
Motion – Sociala villkor vid offentlig upphandling, 2015-10-28
Ärendet
Riksdagen behandlade under hösten förslaget till nytt regelverk om offentlig
upphandling och beslut fattades 2016-11-30.
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Riksdagen sade i huvudsak ja till regeringens förslag om nytt regelverk om offentlig
upphandling med undantag för de delar av förslaget som handlade om att
upphandlande myndigheter skulle ges möjlighet, och för upphandlingar inom vissa
branscher även en skyldighet, att ställa krav på lön, semester och arbetstid enligt
lägsta nivå som följer av ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige.
Den nya lagstiftningen inom upphandlingsområdet gäller fr.o.m. 2017-01-01.
Efter riksdagens beslut kvarstår förutsättningarna som rådde innan förslaget om nytt
regelverk inom offentlig upphandling.
Upphandlingsfunktionens bedömning är att möjligheterna för upphandlande
myndigheter att kunna ställa krav på anställningsvillkor i enlighet med kollektivavtal
vid offentlig upphandling är begränsade.
Konkurrensverket har i en rapport1 redogjort för de juridiska förutsättningarna för att
kunna ställa krav på kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor i offentliga
upphandlingar. Konkurrensverket menar att det inte är tillåtet att ställa krav på att
leverantörer ska vara bundna av kollektivavtal under kontraktstiden samt att det
även bedöms vara komplext och svårt att i praktiken inkludera arbets- och
anställningsvillkor i nivå med svenska kollektivavtal enligt den nya lagstiftningen.
Upphandlingsfunktionens uppfattning är att Ekerö kommun ej bör revidera
kommunens upphandlingspolicy enligt motionens förslag.
Beslutet expedieras till
Upphandlingsfunktionen
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