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Beslut vid regeringssammanträde den 20 augusti 2015
Ändring av och förlängd tid för uppdraget
Bakgrund
Regeringen beslutade den 22 december 2014 kommittédirektiv
om
upphandling
och
villkor
enligt
kollektivavtal
(dir. 2014:162). Uppdraget skulle enligt direktiven redovisas
senast den 1 september 2015. I direktiven angavs vidare att
regeringen avsåg att återkomma med ytterligare direktiv till
utredningen att analysera och lämna förslag som skulle säkerställa att åtgärder så långt det är möjligt vidtas i enlighet med
riksdagens tillkännagivanden angående ILO:s konvention nr 94
och arbetsmiljöhänsyn vid offentlig upphandling (bet.
2005/06:AU3 och rskr. 2005/06:174 samt bet. 2010/11:AU3
och rskr. 2010/11:187).
Riksdagen har vid flera tillfällen behandlat frågan om ratifikation av ILO:s konvention nr 94 angående arbetsklausuler i
kontrakt däri offentlig myndighet är part. Riksdagen har bl.a.
tillkännagett för regeringen som sin mening att konventionen
bör ratificeras (bet. 2005/06:AU3 och rskr. 2005/06:174 samt
bet. 2010/11:AU10 och rskr. 2010/11:299).
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Sociala och arbetsmarknadsrelaterade krav vid offentlig
upphandling i andra länder
Regeringen avser att stärka den strategiska användningen av
offentlig upphandling. Som ett led i detta arbete ska utredaren
kartlägga och redovisa hur sociala och arbetsmarknadsrelaterade krav används i andra nordiska länder och EU-länder
som i detta hänseende är jämförbara med Sverige.
ILO:s konvention nr 94
I ILO:s konvention nr 94 finns bestämmelser som bl.a. anger att
kontrakt i vilka åtminstone en av parterna är en offentlig
myndighet ska innefatta klausuler om villkor i enlighet med
bl.a. kollektivavtal eller om skäliga arbetsvillkor i övrigt.
Sverige har inte ratificerat konventionen (se prop. 1950:188
s. 9). Huruvida Sverige efter inträdet i EU kan ratificera
konventionen är oklart. Utredaren ska därför analysera de
unionsrättsliga förutsättningarna för Sverige att ratificera
konventionen. Om konventionen bedöms kunna ratificeras av
Sverige, ska utredaren även föreslå hur bestämmelserna i de nya
kommande upphandlingslagarna ska anpassas till konventionen.
Enligt artikel 1.1 d i konventionen är den tillämplig på
kontrakt som har ingåtts av en central myndighet. Av artikel 1.2
framgår att de stater som har ratificerat konventionen själva
bestämmer om den ska tillämpas beträffande myndigheter som
inte är centrala. Utredaren ska utgå ifrån att konventionen bör
ges en så bred tillämpning som möjligt. I enlighet med sitt
ursprungliga uppdrag ska dock utredaren samtidigt beakta den
kommunala självstyrelsen.
Oavsett om Sverige kan ratificera konventionen ska utredaren analysera vilket unionsrättsligt utrymme det finns för att så
långt som möjligt anpassa upphandlingslagarna till konventionen. Om det finns bestämmelser som inte är förenliga
med konventionen ska utredaren analysera vilket utrymme det
finns för att anpassa dessa till konventionen. Om analysen ger
vid handen att anpassningar krävs i sådana bestämmelser som
utgör ett led i genomförandet av upphandlingsdirektiven ska
utredaren analysera i vilken utsträckning sådana anpassningar är
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möjliga med hänsyn till direktiven. Utredaren ska även beakta
hur en anpassning av bestämmelserna förhåller sig till EUrätten och internationella åtaganden i övrigt samt den svenska
arbetsmarknadsmodellen.
Utredaren ska således lämna förslag till möjliga
anpassningar av bestämmelserna i upphandlingslagarna. Som
framgår av det ursprungliga uppdraget måste utredarens förslag
stå i överensstämmelse med upphandlingsdirektiven och EUrätten i övrigt.
Vid genomförandet av uppdraget ska utredaren beakta relevanta erfarenheter från andra nordiska länder och EU-länder.
Förlängd tid för uppdraget
Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas
senast den 1 mars 2016. Det ursprungliga uppdraget ska dock
fortfarande redovisas senast den 1 september 2015.
(Finansdepartementet)

