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LOs yttrande över utkast till Lagrådsremiss
”Miljö-, social- och arbetsrättslig hänsyn vid
upphandling
LO tillstyrker lagförslaget.
Behovet av en lagstiftning på området har inte på något sätt minskat sedan
LO-styrelsen avgav sitt yttrande över delutredningen Upphandling och
villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:78). En lagstiftning på området är
nödvändig. Det offentliga ska inte kunna underminera den svenska
arbetsmarknadsmodellen på sätt som skett, något som drabbat enskilda
arbetstagare hårt.
LO-styrelsen ställer sig positiv till det föreliggande lagförslaget och gör
bedömningen att det väsentligen kommer att förbättra upphandlande
myndigheters möjligheter att genomföra upphandlingar på ett hållbart och
socialt ansvarsfullt sätt. Lagförslaget är dessutom utformat så att det ligger
väl i linje med den svenska arbetsmarknadsmodellen. Styrelsen hälsar med
tillfredställelse de ändringar som gjorts i förslaget i överensstämmande med
LOs synpunkter i remissyttrandet över delutredningen.
När det gäller frågan om bestämmande av obligatoriets omfattning
presenteras en annan lösning än delutredningens. I stället för att
Upphandlingsmyndigheten (UHM) i förskrifter meddelar i vilka branscher
obligatoriet ska gälla ska varje upphandlande myndighet vid varje
upphandling pröva frågan. Prövningen ska ske genom samma
behövlighetskriterium som föreslogs i delutredningen. UHM ska meddela
allmänna råd i frågan till ledning för bedömningen. LO-styrelsen ställde sig
positiv till utredningsförslaget, främst med anledning av att förslaget var
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tydligt, lätt att tillämpa och klart uppfyllde EU-rättens krav. Med de nya
skrivningarna finns det viss risk att det bli svårare att förutse vad som
omfattas av obligatoriet. LO-styrelsen anser trots detta att den föreslagna
regleringen är tillfyllest och utgår från att den nu föreslagna modellen möter
EU-rättens krav på skyddsnivåer.
I lagrådsremissen finns inga skrivningar om innebörden av lönebegreppet.
LO-styrelsen utgår från att definitionen är densamma som i
utstationeringsdirektivet och dess svenska implementering med förarbeten.
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