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Motion om sjysta villkor och vita jobb vid kommunal
upphandling
Lidköpings kommun och de kommunala bolagen upphandlar ett stort antal tjä n ster och fö r
må n ga miljoner varje år frå n privata fö r etag. Kommunen står infö r en framtid med stora
investeringsobjekt och en stor investeringsvolym. Upphandlingarna berö r mä n gder av
verksamheter och strä c ker sig frå n byggprojekt, teknikstö d , material och varor. Som en
stö r re upphandlare har vi stor betydelse fö r lokala fö r etag. Villkoren i våra upphandlingar få r
också konsekvenser fö r fö r etagens anstä l lda.
Idag fö r ekommer i samhä l let en ekonomisk brottslighet och missbruk av arbetsrä t tsliga
villkor. Konsekvensen blir må n ga gå n ger att seriösa fö r etag inte kan konkurrera med
oseriösa fö r etag på lika villkor. Mä n niskor i en utsatt situation utnyttjas som arbetskraft med
dåliga arbetsvillkor.
Den kommunala upphandlingen har ett ansvar att vid upphandlingar säkra hö g kvalitet och
gynna seriösa fö r etag samt understö d ja en arbetsmarknad dä r de anställa erbjuds löner och
anstä l lningsvillkor som ö v erensstä m mer med gä l lande kollektivavtal. Det är kommunens
ansvar som upphandlare att ställa krav på de upphandlade utfö r arna och att fö l ja upp så
kraven uppfylls
För att uppnå dessa krav så krävs det en tydligt social inriktning på de kommunala
upphandlingsbesluten och att upphandlingarna hålla sig inom ramarna fö r LOU (Lagen om
Offentlig Upphandling) och Lavallagen. Det finns ett utarbetat verktyg som kallas Vita
modellen och som lever upp till kraven. Modellen syftar till att vid upphandlingar motverka
ekonomisk brottslighet och frä m jar ett hå l lbart fö r etagsklimat fö r seriösa fö r etagare. Den
syftar också till att fö r bä t tra anstä l lningsvillkoren fö r anstä l lda i de fö r etag som vi köper
ifrå n .
"Vita Jobb-modellen" har utarbetats som ett samarbetsprojekt mellan ett antal fackliga
organisationer inom sektorer som är speciellt utsatta fö r konsekvenserna av svartarbete. En
handbok tar rä t tsliga mö j ligheter fö r offentliga myndigheter och organ att agera fö r att
fö r ebygga, upptä c ka och å t gä r da svartarbete och ekonomisk brottslighet. Det finns praktiska
tips på hur man kan upptä c ka osund anbudskonkurrens, bland annat avvikande nyckeltal.
Arbetet med infö r ande av modellen fö r utsä t ter också en utbildningsinsats fö r den personal
som upphandlar. Modellen har bö r jat användas inom flera kommuner i Sverige.

Vita Jobb-modellen bygger på fyra grundpelare:
Upphandlingsunderlagen ska utformas så att fö r etagen som få r offentliga uppdrag
må s te betala sina anstä l lda i enlighet med kärnan i de kollektivavtal som redovisas i
upphandlingsunderlagen. Det bö r observeras att detta inte innebä r regelrä t ta krav på
kollektivavtal. Sådana krav är inte tillå t na. Dä r emot ska fö r etagen fö l ja kärnan i de
aktuella branschavtalen så som de definieras i Lavallagen, under
upphandlingsperioden.
Huvudentreprenö r en ansvarar fö r underentreprenö r er som också ska fö l ja reglerna
om lö n er och anstä l lningsvillkor i enlighet med de ovan beskrivna principerna.
Fö r etagen skriver under på att brott mot regelverken utgö r uppsä g ningsgrund och
grund fö r skadestå n dsansprå k frå n kommunens sida.
Fö r etagen ö p pnar sig fö r kontroller dä r fö r eträ d are fö r kommunen kan kontrollera
hur fö r etagen lever upp till kraven i kontraktet mellan kommun och fö r etag.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmä k tige

besluta:

Att Kommunstyrelsen få r i uppdrag att utreda hur Lidköpings kommun kan anpassa och
utveckla metoden "Vita Jobb-modellen" så att vi få r ett samlat system fö r krav vid
upphandlingar som bidrar till bä t tre arbetsvillkor på arbetsmarknaden.
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