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Möjligt, tillåtet och tillgängligt,
LO tillstyrker

lagförslagen

med de undantag

Upphandlingar
under EU:s tröskelvärden
särskilda tjänster

SOU 2018:44

som anfdrs nedan.

och sociala

tjänster

och andra

LO ser i grunden positivt på utredningens
forslag och på ambitionen att
skapa ett enklare och mer flexibelt upphandlingsregelverk.
Utredningens
forslag skulle forenkla lagens struktur och göra den mer lättanvänd. Som
anfors i betänkandet
är det sannolikt så att hela lagen skulle behöva en
fullständigt omarbetad struktur för att bli överskådlig.
Det är synd att detta
inte hanns med inom utredningens
tidsram.
LO har dock en stark invändning

gällande

frågan

om arbetsrättsliga

villkor.

En inställmng som LO framfört i ett flertal yttranden över tidigare
upphandlingsrättsliga
betänkanden.
Beträffande
särskilda arbetsrättsliga
Villkor foreslår, som LO uppfattar det, utredningen
att de bestämmelser
som
finns på det direktivstyrda
området (17 kap. 1-5 §§) inte ska vara tillämpliga
på upphandlingar
enligt kap. 19 respektive 19 a. Detta i syfte att förenkla
dessa upphandlingar.
LO anser att skattepengar
aldri g ska användas på sätt som underminerar
den
svenska arbetsmarknadsmodellen.
LOs inställning är att upphandlande
myndigheter
alltid ska kräva att deras leverantörer
fullgör kontrakt i enlighet
med arbetsrättsliga
villkor i nivå med kollektivavtal.
LO anser också att de obligatoriska
Villkoren även ska innefatta villkor om
tjänstepension
och försäkringar.
Utifrån dessa utgångspunkter
ska
bestämmelser
som minst motsvarar 17 kap 1—5 §§ gälla även på
upphandlingar
enligt kap. 19 och 19 a.
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Veto enligt MBL § 39
Utredningen fdreslz‘ir att MBL § 39 ska ändras så att den fackliga vetorätten
vid upphandlingar
får utnyttjas om den grundar si g på omständigheter
som
anges i 13 kap. 1—3 §§ LOU, dvs. både de fakultativa och obligatoriska
uteslutningsgrundema.
Idag kan vetorätten endast grunda sig på de
fakultativa uteslutningsgrundema.
Utredningen
fo'reslår att vetorätten ska
vara lika omfattande vid direktivstyrda
som icke-direktivstyrda
upphandlingar.
LO tillstyrker detta fdrslag.
Förslag

för att minska

LO ställer sig bakom
överprövningar.
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