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Delbet änkande av utredningen om upphandling och villkor enligt
kollektivavtal SOU 2015:78
Tillv äxtverket arbetar för att stärka företagenskonkurrenskraft. Det gör
myndigheten genom att skapa bättre föruts ättningar för företagande och
attraktiva regionala milj öer där företag utvecklas.
Tillv äxtverket har en särskild roll inom arbetet med att förenkla för företag.
Det ska vara enkelt att starta och driva företag i Sverige.De lagar och regler
som omger företagande ska vara ändamålsenliga och till ämpas på ett sätt som
minskar kr ångel och håller nere företagens kostnader.
Att underl ätta för små och medelstora företag att delta i offentlig upphandling
är en viktig insats för att skapa föruts ättningar för konkurrenskraftiga företag.
Remissvaret är skrivet utifr ån dessautgångspunkter.
Upphandlande myndigheter
offentlig upphandling

ska ta arbetsrättsliga

hänsyn vid

Att ställa arbetsrättsliga hänsyn inom offentlig upphandling leder i bästa fall
til l en socialt hållbar tillväxt där företag inte ska kunna konkurrera med
undermåliga arbetsvillkor och löner. Tillväxtverket ser samtidigt risker med
att ställa ytterligare krav på leverantörer i offentl ig upphandling. Det är å
andra sidan viktigt och en styrka för svenskkonkurrenskraft att offentlig
sektor anlitar konkurrenskraftiga företag som agerar föredömligt.
En upphandlande

myndighet

får ställa arbetsrättsliga

villkor

Tillväxtverket bedömer att föreslagna mellanväg kan leda ti ll en förbättring på
upphandlingsområdet något som även gynnar seriösa leverantörer , särskilt
inom branscher där dåliga arbetsvillkor är ett utpekat problem. Samtidigt så
kan arbetsrättsliga kontraktsvillkor vara betungande för leverantörer och leda
till en ökad administrativ börda. Tillväxtverket vill särskilt understryka vikten
av att utreda hur de arbetsintegrerade sociala företagen och andra som
anställer många personer med särskilda behov kan komma att påverkas av
dessanya bestämmelser.
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Företagens deltagande i offentliga

upphandlingar

Tillväxtverket delar utredningens bedömning att många små företag anser att
det är alltför komplicerat och resurskrävande att delta i offentlig upphandling
och att svårigheten kan öka vid varje tillkommande villkor som ställs i en
offentl ig upphandling. Tillväxtverkets undersökning ”Företagens villkor och
verklighet” bekräftar att just små och medelstora företag inte deltar i offentlig
upphandling i samma utsträckning som större företag. Samtidigt så visar
resultat från 2014 att 20 procent av företagen anser att just regler kring
offentlig upphandling utgör ett stort tillväxthinder.
Det är därför viktigt att ett införande av en möjlighet att ställa arbetsrättsliga
villkor i ett upphandl ingskontrakt kommuniceras tydligt till upphandlande
myndigheter så att kontrakten inte stänger ute företag utan kollektivavtal . Det
är särskilt viktigt eftersom små företag saknar kollektivavtal i högre grad än
stora. Tillväxtverket vill såledeslyfta vikt en av kommunikationsinsatser
riktade till upphandlande myndigheter om vad som förväntas när dessatyper
av villkor ställs samt att det görs en uppföljning om hur reglerna kan komma
ha påverkat företagens deltagande. Uppföljning är särskilt viktigt i de fall där
Upphandlingsmyndigheten gör en bedömning att det ska vara obligatoriskt att
ställa särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor.
Stödet från Upphandlingsmyndigheten till upphandlande myndigheter
rörande arbetsrättsliga villkor skulle kunna utgå från det webbaserade
verktyget CSR-kompassenför offentlig sektor. Fördelen med verktyget är att
det både kan användas för upphandlande myndighet men ocksåsom ett
hjälpmedel för leverantörer . För att förenkla för företag bör
Upphandlingsmyndigheten samordna arbetet att ta fram mallar rörande
särskilda kontraktsvillkor för respektive bransch.
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirekt ör Gunilla Nordl öf. Anna
Nystr öm har varit föredragande. I handläggningen har även Stefan Ernlund,
Eva Johansson, Annika Lundb äck Melz och Johanna Giorgi deltagit .
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