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Seko yttrande över DS 2019:25 Krav på arbetsrättsliga krav vid
inköp för bolag med statligt ägande
Seko ställer sig positiva till förslagen men anser att regeringen i sin implementering
borde gå längre och ställa krav på kollektivavtal vid upphandling.
Promemorians förslag innebär att staten ålägger de statliga bolagen att tillämpa
motsvarande regler om arbetsrättsliga krav vid upphandling som idag åligger
upphandlande myndigheter. Skyldigheten ska dock endast åligga, precis som för
upphandlande myndigheter, då det anses vara behövligt.
I dagsläget står frågan om arbetsrättsliga villkor vid upphandling oreglerad för de
statliga bolagen. Seko anser det vara av vikt att regeringen är tydlig i sitt
förhållningsätt mot bolagen i syfte att de inte ska bidra till en försämring av löner och
anställningsvillkor. Förslagen i promemorian innebär en förbättring mot dagens
situation i detta hänseende. Seko anser dock att regeringen borde gå längre i sin
reglering än vad som föreslås.
Eftersom EUs upphandlingslagstiftning inte träffar de statliga bolagen anser Seko att
regeringen också kan gå längre. Staten borde ålägga bolagen att i sina upphandlingar
ställa som krav på leverantören att de har kollektivavtal för sina anställda. Detta krav
ska givetvis även gälla för leverantörens underleverantörer.
Kollektivavtal utgör norm på svensk arbetsmarknad och bidrar till sund konkurrens på
lika villkor. Kollektivavtal ger de anställda försäkringsskydd och
tjänstepensionsinbetalningar. Dessutom innebär kollektivavtal att de anställda får
löner och arbetsvillkor enligt branschpraxis. Seko anser att detta är något staten borde
stimulera på svensk arbetsmarknad. Staten borde gå i bräschen för goda och sunda
arbetsvillkor i Sverige.
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