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REMISSVAR (Fi2016/00864/OU) 
Arbetsklausuler och sociala hänsyn i offentlig upphandling 
(SOU 2016:15) 
Saco har beretts tillfälle att yttra sig över de förslag som utredningen om 
upphandling och villkor enligt kollektivavtal lämnat i sitt 
slutbetänkande.  
Saco anser att villkor som motsvarar kollektivavtal bör gälla för arbete 
som utförs inom ramen för en offentlig upphandling. För att ta del av 
Sacos ställningstaganden till en sådan reglering hänvisar vi till våra 
remissyttranden över SOU 2015:78 och över utkast till lagrådsremiss 
Miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling. 
Våra synpunkter i detta yttrande är begränsade till utredningens analys 
och ställningstaganden avseende en ratificering av ILO:s konvention nr 
94. 
En sammanfattande slutsats som utredningen drar är att mervärdet för 
svenska förhållanden med att ratificera konventionen är begränsat.  Det 
begränsade mervärdet beror på att konventionen inte utvidgar det 
svenska utrymmet att ställa arbetsrättsliga villkor i offentlig 
upphandling. Faktum är att handlingsutrymmet skulle bli snävare i 
vissa avseenden. Trots detta väljer utredningen att förorda en 
ratifikation, bland annat med hänvisning till att det skulle vara en 
kraftfull och tydlig markering för att Sverige tar aktiv ställning för goda 
arbetsvillkor. 
Det finns oklarheter kring tolkningen av konventionen, särskilt i 
relation till den svenska kollektivavtalsmodellen. Utredningen lyfter 
själv att en ratificering väcker en mängd nya frågor som lagstiftaren 
måste lösa, bland annat med hänsyn till hur svensk arbetsmarknad är 
reglerad. Saco vill peka på två oklarheter. Till att börja med anser vi att 
det finns en osäkerhet beträffande den lönenivå som ska krävas vid 
upphandling enligt konventionen. En annan osäkerhet rör frågan från 
vilket kollektivavtal villkoren ska hämtas om flera kollektivavtal är 
tillämpliga, en situation som är vanlig på svensk arbetsmarknad. 
Konventionen skulle kunna tolkas som att villkoren ska hämtas ur det 
mest representativa kollektivavtalet. En sådan ordning skulle innebära 
en betydande avvikelse från det svenska kollektivavtalssystemet. 
Det är komplicerat att ta fram och att genomföra en reglering av 
arbetsrättsliga villkor vid upphandling. Saco anser att det därför är 
viktigt att följa upp, utvärdera och vid behov ändra och anpassa ett 
sådant regelverk, så att det på bästa sätt harmonierar med den svenska 
kollektivavtalsmodellen. Utrymmet för en sådan eventuell anpassning 
skulle sannolikt minska om Sverige ratificerar konventionen. 
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Sammantaget ställer sig Saco tveksam till nyttan med en ratifikation. Vi 
vill samtidigt peka på att de oklarheter och begränsningar som kan följa 
av en ratificering kan bli problematiska i relation till det svenska 
kollektivavtalssystemet. 
 
Saco bilägger yttranden från Sacoförbunden Jusek och Sveriges 
läkarförbund. 
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