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Yttrande angående – Motion av Jonas 
Attenius (S), Camilla Widman (S), Magnus 
Kindmark (S) och Ingrid Andreae (S) 
angående krav på fullvärdiga svenska 
kollektivavtal i alla Göteborgs Stads 
upphandlingar av bygg- och 
anläggningstjänster. 
Yttrandet 
Motionen från Socialdemokraterna angående krav på kollektivavtal i alla Göteborgs Stads 
upphandlingar innehåller viktiga intentioner som Moderaterna, Liberalerna och 
Kristdemokraterna delar, så som att motverka svart arbetskraft och motarbeta kriminalitet 
på arbetsplatser. 
Enligt den gällande lagstiftningen om offentlig upphandling (LOU) och rådande praxis 
kan upphandlande myndigheter inte kräva att utförare av tjänster ska vara anslutna till 
kollektivavtalet. Göteborgs stad följer alltid svensk lag vid upphandling.  
Frågan har tidigare prövats i Stockholms kammarrätt (1713-1995), med kammarrättens 
bedömning att ett krav att utförare av tjänster skall vara knutna till kollektivavtalet strider 
mot regeln om affärsmässighet. De villkor som ställs på offentliga upphandlingar får 
därutöver inte diskriminera eller hindra den fria rörligheten för arbetskraft inom den 
Europeiska unionen. Av tjänsteutlåtandet från nämnden för inköp och upphandling 
framgår  även att endast ett fåtal leverantörer inte varit knutna till kollektivavtal, samt att 
fackförbunden sällan utför kontroller för att undersöka att villkoren i kollektivavtalen 
efterlevs. Med hänvisning till ovan avslås motionen. 
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Motion av Jonas Attenius (S), Camilla Widman 
(S), Magnus Kindmark (S) och Ingrid Andreae 
(S) angående krav på fullvärdiga svenska 
kollektivavtal i alla Göteborgs Stads 
upphandlingar av bygg- och 
anläggningstjänster 
Motionen 
Jonas Attenius (S), Camilla Widman (S), Magnus Kindmark (S) och Ingrid Andreae (S) 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att inköps- och upphandlingsnämnden får i 
uppdrag att, i samverkan med Förvaltnings AB Framtiden, trafiknämnden och 
lokalnämnden, samordna införandet av krav på svenska kollektivavtal, definierat som 
krav på medlemskap i arbetsgivarorganisation med rikstäckande kollektivavtal eller 
kollektivavtal direkt med facklig organisation, i alla Göteborgs Stads upphandlingar av 
bygg- och anläggningstjänster. 

Motionärernas intention är kravet ska införas skyndsamt och, på sikt, utökas till alla 
upphandlingar som kommunen gör, med transport- och städsektorerna som nästa 
självklara steg på vägen. Motionärerna anser att det inte är acceptabelt att kommunen, 
genom sina stora upphandlingar, kan bli delskyldig till att svart arbetskraft utnyttjas, till 
att göteborgska byggnadsarbetares löner dumpas och till att företagen fuskar med 
säkerheten.  

Motionärerna anser att Göteborg ska vara en föregångare till att minska risken för att de 
som jobbar på uppdrag av skattebetalare blir utsatta för social dumpning och att stadens 
upphandlingar ska präglas av sunda villkor och sund konkurrens. 

Remissinstanser 
Motionen har remitterats för yttrande till inköps- och upphandlingsnämnden, Förvaltnings 
AB Framtiden, trafiknämnden och lokalnämnden. Remissinstansernas svar framgår i 
nedanstående tabell. 

Remissinstans Beslut Kommentar 
Inköps- och 
upphandlingsnämnden 

Avstyrker 

Yrkande S 

Mot bakgrund av de 
uppföljningar av arbetsrättsliga 
villkor som gjorts gör nämnden 
bedömningen att krav på 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-10-06 
Diarienummer 0423/22 
 
 

Handläggare  
Hedwig Andrén 
Telefon: 031-368 02 33 
E-post: hedwig.andren@stadshuset.goteborg.se 
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Yttrande S 

Yttrande V 

kollektivavtal strider mot 
gällande rätt. Dock kan andra 
insatser, så som ökad 
uppföljning och kontroll, bidra 
till att uppnå motionens 
intention.  

Förvaltnings AB 
Framtiden 

Anser motionen besvarad 
med den bedömning som 
framgår i bolagets 
yttrande. 

Yttrande S 

Framtidens bedömning är att det 
inte är förenligt med gällande 
rätt att ange som villkor att en 
leverantör ska vara bunden av 
ett kollektivavtal. Däremot är 
det av stor vikt att krav ställs 
och följs upp avseende 
arbetsrättsliga villkor för lön, 
semester och arbetstid enligt 
nivåer i ett centralt 
kollektivavtal. 

Trafiknämnden Avstyrker 

Yrkande S 

Yttrande V, MP 

Motionens syfte kommer inte 
uppnås då förslagets villkor inte 
är i enlighet med 
upphandlingsrätten och därmed 
kommer underkännas i domstol. 
Risken är istället att den enda 
effekt som skulle uppnås är att 
upphandlingar med dessa villkor 
skulle försenas. 

Lokalnämnden Avstyrker 

Omröstning 

Protokollsanteckning S 

Förslaget strider mot de 
grundläggande 
upphandlingsprinciperna och då 
särskilt 
proportionalitetsprincipen i lag 
(2016:1145) om offentlig 
upphandling (LOU). 

Det kan nämnas att 
lokalförvaltningen idag har 
särskilda arbetsrättsliga 
kontraktsvillkor i förvaltningens 
upphandlingar då det är 
motiverat utifrån 
upphandlingens ändamål.  

Bedömning ur ekonomisk och social dimension 
Remissinstanserna är samstämmiga i att ett större fokus på förebyggande kontroll samt 
uppföljning av avtalsvillkor i högre utsträckning bidrar till att motverka osund konkurrens 
och oseriösa leverantörer samt främjar goda arbetsvillkor för personal som utför tjänster 
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åt staden, men att det inte är genom motionens förslag som detta uppnås. Det kan finnas 
risk för merkostnader och förseningar på grund av överprövningar om förslaget i 
motionen genomförs.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 

 

 

Jonas Kinnander Eva Hessman 

Direktör Ärende och utredning Stadsdirektör 

 

Bilagor: 
1. Motionen 
2. Inköps- och upphandlingsnämndens handlingar 2022-08-22 § 71 
3. Förvaltnings AB Framtidens handlingar 2022-06-14 § 11 
4. Trafiknämndens handlingar 2022-08-25 § 263 
5. Lokalnämndens handlingar 2022-06-15 § 93 
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Motion av Jonas Attenius (S), Camilla Widman (S), 
Magnus Kindmark (S) och Ingrid Andreae (S) 
angående krav på fullvärdiga svenska 
kollektivavtal i alla Göteborgs Stads 
upphandlingar av bygg- och anläggningstjänster 
 

Vi vill uppdra åt nämnden för inköp och upphandling att samordna införandet av krav på 

svenska kollektivavtal - definierat som krav på medlemskap i arbetsgivarorganisation 

med rikstäckande kollektivavtal eller kollektivavtal direkt med facklig organisation - i 

alla Göteborgs stads bygg- och anläggningsupphandlingar. Uppdraget ska genomföras i 

samverkan med de kommunala aktörer som genomför flest och störst bygg- och 

anläggningsupphandlingar: AB Framtiden, trafikkontoret och lokalförvaltningen. Vår 

intention är kravet ska införas skyndsamt och, på sikt, utökas till alla upphandlingar som 

kommunen gör, med transport- och städsektorerna som nästa självklara steg på vägen. 

Göteborg kan bättre än att passivt acceptera att svenska och utländska arbetare utnyttjas.  

Att kommunen, genom sina stora upphandlingar, blir delskyldig till att svart arbetskraft 

utnyttjas, till att göteborgska byggnadsarbetares löner dumpas och till att företagen fuskar 

med säkerheten är oacceptabelt. Trots att exemplen fortsätter strömma in sker ingen 

verklig förändring. Under mandatperioden har det begränsade arbete som pågått dessutom 

avtagit på grund av förändrade politiska prioriteringar. Risken finns att Göteborgs Stad, i 

detta nu, genomför upphandlingar baserade på anbud som bygger sina siffror på 

undermåliga arbetsvillkor och löner som inte hör hemma i Sverige.  

Detta är inte vad göteborgarna vill ha. De vill ha ordning och reda på sin arbetsmarknad. 

De förväntar sig att deras skattepengar går till att göra Göteborg bättre – inte till att 

dumpa arbetarklassens löner och villkor. De vill definitivt inte att deras skattepengar ska 

göda organiserad brottslighet. Lagen om offentlig upphandling, som sätter själva ramarna 

för hur kommunala förvaltningar och bolag får köpa in varor och tjänster, har alltmer 

kommit att gå från ett värn mot godtycke och korruption till att försämra ställningen för 

svenska arbetare på den svenska arbetsmarknaden – och omöjliggöra bättre löner och 

villkor för de som kommer hit för att arbeta.  

Konsekvenserna är väldokumenterade och oomstridda. 40 procent av alla 

arbetskraftsinvandrare utför yrken som kräver ingen eller kort utbildning. Europeiska och 

utomeuropeiska arbetare används för att de har lägre löner, är vana vid väsentligt sämre 

villkor, saknar kännedom om den svenska modellen och har sämre möjlighet att kräva sin 

Kommunfullmäktige 

 
  

  

Handling 2022 nr 54 
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rätt. Vissa företag använder sig till och med av illegal arbetskraft, som saknar lagliga 

tillstånd och sällan vågar vända sig till de rättsvårdande myndigheterna för att få hjälp.  

Den minskande fackliga anslutningsgraden gör dessutom att allt färre unga svenskar vet 

vad de har rätt att förvänta sig från sin arbetsgivare, både i lönekuvertet och på 

arbetsplatsen. Stora delar av Göteborgs arbetsmarknad har förvandlats till ett pågående 

och permanent systemfel, där utländska arbetare utnyttjas, där svenska arbetare ser sin 

ställning urholkad, där jakten på lägsta pris har lett till lika ovärdiga som omänskliga 

arbetsliv.  

Den svenska modellen befinner sig idag under hård påfrestning. Politiska attacker, 

otillräcklig lagstiftning och föråldrad rättspraxis undergräver – mer och mer för varje år - 

löntagares löner och trygghet. Som en grundläggande del av Sveriges EU-medlemskap 

hör arbetskraftens fria rörlighet, vilket – i samband med den europeiska utvidgningen åt 

öst – ledde till att den svenska arbetsmarknaden öppnades upp för låglöneutmaningar. 

Vårt land har dessutom, genom den långtgående liberaliseringen av 

arbetskraftsinvandringen som drevs igenom av borgerligheten, öppnat sig för utländsk 

arbetskraft från resten av världen. Samtidigt som dessa skeenden pågått har den politiska 

högern försökt urholka fackföreningarnas stöd genom angrepp mot A-kassan, mot den 

fackliga avdragsrätten, mot de regionala skyddsombuden, mot varje tillstymmelse till 

förbättrad möjlighet för löntagare att organisera sig kollektivt.  

Sverige närmar sig sitt tredje årtionde som medlem i den Europeiska unionen (EU). Vid 

EU-inträdet lovades det svenska folket att den svenska modellen skulle stå ohotad; 

arbetare och tjänstemän skulle fortsatt sluta sig samman i fria fackföreningar och genom 

dessa fackföreningar förhandla med lika frivilligt anslutna arbetsgivarorganisationer i 

syfte att upprätthålla en fredlig och framgångsrik arbetsmarknad för båda parter. När den 

svenska modellen tillåtits både vara och verka har den gett Sverige stabil tillväxt, god 

löneutveckling, trygga arbetsvillkor och ett konkurrenskraftigt näringsliv.  

Efter att Sverige har underställts EU-fördragen menar vissa bedömare att krav på 

kollektivavtal är omöjliga, vilket ofta anförs genom hänvisningar till en dom i 

Stockholms kammarrätt (mål nr 1713-1995). I domen anses krav på kollektivavtal vid 

offentlig upphandling som diskriminerande och ej förenliga med den dåvarande EG-

rätten – trots kollektivavtalets utbredda täckning, unika ställning och folkliga förankring i 

Sverige. Vi menar att det är dags att utmana denna förlegade, svagt underbyggda och – 

för den svenska modellen och de svenska löntagarna - farliga rättspraxis. Flera 

efterföljande utredningar och fall har dessutom bekräftat kollektivavtalets breda täckning 

som rättsligt normerande.  

Nu är det tid för Göteborg att vara en föregångare för att minska risken för att de som 

jobbar på uppdrag av våra skattebetalare blir utsatta för social dumpning och att stadens 

upphandlingar präglas av sunda villkor och sund konkurrens. 
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Kommunfullmäktige föreslås att besluta: 

Nämnden för inköp och upphandling får i uppdrag att, i samverkan med Förvaltnings AB 

Framtiden, trafiknämnden och lokalnämnden, samordna införandet av krav på svenska 

kollektivavtal, definierat som krav på medlemskap i arbetsgivarorganisation med 

rikstäckande kollektivavtal eller kollektivavtal direkt med facklig organisation, i alla 

Göteborgs Stads upphandlingar av bygg- och anläggningstjänster. 

 

 

Jonas Attenius (S)     Camilla Widman (S)      Magnus Kindmark (S)        

Ingrid Andreae (S) 
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Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2022-08-22 

§ 71 0097/22 
Svar på återremiss: Motion angående krav på fullvärdiga 
svenska kollektivavtal i alla Göteborgs Stads upphandlingar 
av bygg- och anläggningstjänster 
 

Beslut 
Inköps- och upphandlingsnämnden beslutar att avstyrka motionen om att införa krav på 

kollektivavtal i Göteborgs stads upphandlingar av bygg- och anläggningstjänster till 

förvaltningen. 

 

Ärendet 
Nämnden har ombetts komma med ett yttrande över en motion skriven av Jonas Attenius 

(S), Camilla Widman (S), Magnus Kindmark (S) och Ingrid Andreae (S) som handlar om 

att införa krav på fullvärdiga svenska kollektivavtal i alla Göteborgs Stads upphandlingar 

av bygg- och anläggningstjänster. Ärendet togs upp i nämnden den 15 juni och 

återremitterades då till förvaltningen för att ytterligare klargöra rättsläget. 

Handlingar 
1. Tjänsteutlåtande den 12 augusti 2022 

2. Yrkande från (S) den 15 juni 2022 

3. Yttrande från (S) den 22 augusti 2022 

4. Yttrande från (V) den 15 juni 2022  

 

Yrkanden 
Carina Karlevid-Cajander (S) yrkar bifall till yrkande från (S) med hänvisning till ingivet 

yttrande från (S). 

Jesper Berglund (V) förklarar att tidigare ingivet yttrande från (V) ges in även vid detta 

nämndmöte och att (V) i enlighet med vad som framkommer i yttrandet kommer att avstå 

från att delta i omröstningen. 

Eva Ternegren (MP), Tomas Holst (D), Gustaf Göthberg (M) och Ditte Nörby (L) yrkar 

bifall till förvaltningens förslag. 

Propositionsordning 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag och finner att 

det är nämndens beslut.  

 

 
 

 

Inköps- och upphandlingsnämnden 

 
  



Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2022-08-22 

 

Inköps- och upphandlingsnämnden 
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Dag för justering 

2022-08-22 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 

Emelie Herou 

 

 

Ordförande 

Gustaf Göthberg (M) 

 

Justerande 

Eva Ternegren (MP) 

 



Yrkande angående – 007222 Svar på remis 
Kollektivavtal 
Förslag till beslut 
 
I nämnden för inköp och upphandling: 

1. Motionen tillstyrks med detta yrkande som motivering.  

Yrkandet 

Socialdemokraterna välkomnar den seriösa och gedigna beredning som förvaltningen har genomfört 
kring att ställa krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling. Nämnden arbetar sedan tidigare med 
arbetsrättsliga krav vid upphandlingar, som ett sorts kompensatoriskt komplement till 
kollektivavtalens villkors- och lönereglerande roll på arbetsmarknaden i stort. Här måste konstateras 
att de senaste åren, med ett styre vid makten som prioriterat utförsäljningar och privatiseringar, 
inneburit många förlorade möjligheter. Göteborg kan bättre än att låta skattepengar användas till 
lönedumpning, villkorsurholkning och försämrad arbetsmiljö. Vi beklagar att stadens ledning valt att 
låta det arbetsrättsliga arbetet försinkas och försämras under mandatperioden.  
 
De socialdemokratiska motionärerna vill utmana rådande rättspraxis. Eftersom samma praxis har 
inneburit att bygg- och anläggningssektorn kommit att förknippas med osunda villkor och osund 
konkurrens, med svart arbetskraft och med fara för säkerheten bedömer vi det som fullt rimligt att 
lagstiftningen utmanas och att kollektivavtalets roll som rättsligt normerande förstärks. Det kan inte 
vara lagstiftarens intention att såväl skattepengar som hyresgästkollektivets ska riskera att gå till 
kriminalitet, oseriösa företag eller fusk. Göteborgs stad har, som en av landets större aktörer på 
marknaden, bättre möjligheter än många andra att driva en rättsprocess i syfte att uppnå en modernare 
och mer verklighetsförankrad tolkning av gällande lagstiftning. Vi menar därför att nämnden bör 
tillstyrka motionen i sin helhet.  

Nämnden för inköp & upphandling

 

Yrkande  
2022-06-15 

Socialdemokraterna 





Inköp- och upphandlingsnämnden 
 
________________________________________________________________________ 

  

 

   
 

Yttrande   (Vänsterpartiet) 

 

2022–06–15   Ärende 10 2022–06–15 

 

Yttrande gällande Svar på remiss: Motion angående 
krav på fullvärdiga svenska kollektivavtal i alla GBG 
Stads upphandlingar av bygg- och 
anläggningstjänster. 

Yttrandet 

Vänsterpartiet instämmer med motionärerna om att alla stadens bygg- och anläggningsupphandlingar 
borde, med möjligt undantag för enpersonsföretag, ha krav om kollektivavtal. Vi instämmer också i 
förvaltningens bedömning om att det i nuläget inte är juridiskt görbart.  

Den svenska modellen på arbetsmarknaden är uppbyggd kring kollektivavtalen. Då borde inte det 
offentliga kunna undergräva den modellen genom att anlita företag som inte är en del av den. På 
samma sätt som det offentliga inte borde kunna kräva högre minimilön än vad kollektivavtal 
stipulerar.  

Utöver att alla inte har kollektivavtal finns också problemet att de inte följs. Här borde 
arbetsköparorganisationerna ta större ansvar för att deras medlemmar följer det som avtalats.  

Vi ser positivt på att socialdemokraterna lagt motionen då vi själva länge drivit frågor med liknande 
inriktning. Förhoppningsvis kan det leda till fruktbart samarbete på flera nivåer framöver.  

Att vi instämmer med förvaltningens bedömning betyder inte att vi håller med om att det är så det 
borde vara. Det i motionen framlagda förslaget borde vara verklighet. Att det inte är möjligt visar 
återigen på det orimliga i EU och behovet att lämna EU för att istället bygga ett europeiskt samarbete 
på demokratiskt grund. 
 

I nämnden idag kommer vi att avstå. Vi ser att det är möjligt att utmana lagstiftningen, och att 
fullmäktige kan fatta ett sådant beslut, men samtidigt ställer vi oss tveksamma till om nämnden bör 
rekommendera fullmäktige att ta ett dylikt beslut.  
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Återremiss av svar på motion angående krav 
på fullvärdiga svenska kollektivavtal i alla 
Göteborgs Stads upphandlingar av bygg- och 
anläggningstjänster.  

Förslag till beslut 
Inköps- och upphandlingsnämnden avstyrker motionen om att införa krav på 

kollektivavtal i Göteborgs stads upphandlingar av bygg- och anläggningstjänster.  

Sammanfattning 
Inköps- och upphandlingsnämnden har mottagit motionen från Socialdemokraterna 

gällande att ge nämnden ett uppdrag att införa fullvärdiga svenska kollektivavtal i alla 

Göteborgs Stads upphandlingar av bygg- och anläggningstjänster. Förvaltningen anser att 

rättsläget gällande möjligheten att kräva kollektivavtal är klart, det är inte tillåtet, och att 

det därmed inte är möjligt att genomföra motionens förslag.  

Mot bakgrund av de uppföljningar av arbetsrättsliga villkor som förvaltningen gjort under 

flera år gör förvaltningen bedömningen att krav på kollektivavtal inte är en garanti för 

sund konkurrens och goda arbetsvillkor. Förvaltningen ser dock att andra insatser, så som 

ökad uppföljning och kontroll, kan bidra till att uppnå motionens syfte.  

Bedömning ur ekonomisk och social dimension 
Förvaltningen kan genom rapporter från exempelvis Byggmarknadskommissionen och 

Myndigheter i samverkan mot arbetslivskriminalitet, se att det finns ett stort behov av att 

arbeta aktivt och systematiskt med frågan om att motverka osund konkurrens och 

yrkeskriminalitet bland leverantörer till Staden. Förvaltningen gör dock bedömningen att 

motionens syfte inte uppnås genom att införa krav på kollektivavtal i upphandlingar.  

Däremot bedömer förvaltningen att ett större fokus på förebyggande kontroll samt 

uppföljning av avtalsvillkor i högre utsträckning bidrar till att motverka osund konkurrens 

och oseriösa leverantörer samt främjar goda arbetsvillkor för personal som utför tjänster 

åt Staden.  

Om ett uppdrag att utmana gällande lagstiftning och ställa krav på kollektivavtal i 

upphandlingar ges till förvaltningen, ser förvaltningen att risken finns för merkostnader 

och förseningar på grund av överprövningar. Förvaltningen bedömer dessutom att ett 

troligt utfall av en överprövning är att nämnden förlorar. Förvaltningen bedömer också att 

det finns en risk för att Konkurrensverket, om krav ställs på kollektivavtal, inleder ett 

tillsynsärende och riktar kritik mot den upphandlande myndigheten genom tillsynsbeslut.   

Inköp och upphandling 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2022-08-12 

Diarienummer N050-0097/22 

 

Handläggare 

Helena Sagvall  

Telefon: 031-366 37 19 

E-post: helena.sagvall@ink.goteborg.se  
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Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 
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Ärendet  
Nämnden ombeds komma med ett yttrande över en motion skriven av Jonas Attenius (S), 

Camilla Widman (S), Magnus Kindmark (S) och Ingrid Andreae (S) som handlar om att 

införa krav på fullvärdiga svenska kollektivavtal i alla Göteborgs Stads upphandlingar av 

bygg- och anläggningstjänster. Yttrandet ska vara skickat till Stadsledningskontoret 

senast 2022-08-26. 

Ärendet togs upp i nämnden den 15 juni och återremitterades då till förvaltningen för att 

ytterligare klargöra rättsläget.  

Beskrivning av ärendet 
Enligt motionen föreslås Kommunfullmäktige besluta att Inköps- och 

upphandlingsnämnden får i uppdrag att, i samverkan med Förvaltnings AB Framtiden, 

Trafiknämnden och Lokalnämnden, samordna införandet av krav på svenska 

kollektivavtal, definierat som krav på medlemskap i arbetsgivarorganisation med 

rikstäckande kollektivavtal eller kollektivavtal direkt med facklig organisation, i alla 

Göteborgs Stads upphandlingar av bygg- och anläggningstjänster. 

I motionen förs även ett resonemang om att rådande lagstiftning och rättstolkning bör 

utmanas. På sikt ser författarna till motionen att kravet på kollektivavtal ska utvecklas till 

att gälla flera branschområden.   

Rättsläget 

Så som författarna till motionen har konstaterat kan upphandlande myndigheter i Sverige 

idag enligt gällande lagstiftning och rådande praxis inte ställa krav på utförare av tjänster 

att de ska vara anslutna till ett kollektivavtal. Frågan om krav på kollektivavtal i samband 

med offentlig upphandling har prövats av Kammarrätten i Stockholm i mål nr 1713-1995 

samt av EU-domstolen i mål C-346/06, Rüffert. Kammarrätten bedömde att krav på 

kollektivavtal stred mot regeln om affärsmässighet i den dåvarande lagen om offentlig 

upphandling. Vidare har liknande frågor behandlats i avgöranden från 

förvaltningsrätterna (se Förvaltningsrätten i Göteborgs dom i mål 3441-16, 

Förvaltningsrätten i Uppsalas dom i mål 5763-15 och Förvaltningsrätten i Stockholms 

dom i mål 8908-14). I förarbetena inför införandet av skyldigheten för upphandlande 

myndigheter att i vissa fall ställa krav på arbetsrättsliga villkor anges att "[d]et ska 

understrykas att förslagen inte innebär något krav på leverantören att vara bunden av ett 

kollektivavtal." (prop. 2016/17:163 s. 56).  

Observera att så kallade tjänstemannaavtal och övriga sifferlösa kollektivavtal på grund 

av sitt innehåll och konstruktion inte kan ligga till grund för arbetsrättsliga villkor enligt 

LOU och att dessa därför inte inkluderas i resonemanget i denna skrivelse. Det är också 

värt att notera att villkor som ställs upp i offentliga upphandlingar inte får lov att 

diskriminera utländska anbudsgivare eller hindra den fria rörligheten inom EU. 

I motionen definieras kollektivavtal som “krav på medlemskap i arbetsgivarorganisation 

med rikstäckande kollektivavtal eller kollektivavtal direkt med facklig organisation”. 

Upphandlingsjuridiskt får dessa alternativ delvis olika innebörd. Beroende på vilken form 

av avtal som avses finns ytterligare invändningar mot möjligheten att ställa krav på 

kollektivavtal i offentliga upphandlingar. 

https://www.regeringen.se/4967a5/contentassets/a94824242e68438c87e4e06408c1e29c/arbetsrattsliga-villkor-vid-upphandling-prop.-201617163
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Avtal där arbetsgivare är medlem i en arbetsgivarorganisation och därigenom ansluts till 

ett kollektivavtal är de vanligaste förkommande. De kollektivavtalen förhandlas centralt 

av arbetsmarknadens parter och täcker anslutna företag i Sverige i samma bransch. 

Mot krav på centrala kollektivavtal i offentliga upphandlingar finns bland annat följande 

invändningar: 

• Krav på centralt kollektivavtal strider mot den negativa föreningsrätten inom EU. 

På samma sätt som det står var och en fritt att gå med i en förening, ska det vara 

ett fritt val att avstå från att gå med i en förening, så som exempelvis en 

arbetsgivarorganisation eller ett fackförbund.   

• Krav på centralt kollektivavtal kan strida mot proportionalitetsprincipen. För att 

teckna ett centralt kollektivavtal behöver ett företag ansluta hela den del av sin 

verksamhet som omfattas av kollektivavtalet, de centrala kollektivavtalen kan 

inte tecknas partiellt. Detta kan medföra stora åtaganden för företaget och bli 

oproportionerlig då ett avtal efter en upphandling kan avse ett mindre uppdrag 

med få anställda engagerade under en kort period eller ett ramavtal där inga 

volymgarantier ges.   

• Krav på centralt kollektivavtal kan strida mot likabehandlingsprincipen. Centrala 

kollektivavtal tecknas med de företag som har anställda och där det föreligger en 

arbetsgivar-arbetstagarrelation. Egenföretagare som inte är registrerade som 

arbetsgivare kan inte teckna centrala kollektivavtal och kan därmed inte uppfylla 

villkoren. 

Den andra avtalsformen är avtal där arbetsgivaren inte är medlem i en 

arbetsgivarorganisation utan istället tecknar ett kollektivavtal direkt med ett fackförbund, 

ett så kallat hängavtal. Huvudregeln är att hängavtalen ska utgå från de för branschen 

aktuella centrala kollektivavtalets innehåll och omfatta hela företagets del som regleras av 

det centrala kollektivavtalet. Olika fackförbund ger dock olika utrymme för förhandling, 

inom vissa fackförbund finns en möjlighet till att delvis förhandla om omfattning och 

innehåll, inom andra fackförbund finns inte den möjligheten. Det finns möjlighet för en 

egenföretagare utan anställda att teckna ett hängavtal.  

Mot krav på hängavtal i offentliga upphandlingar finns bland annat följande 

invändningar: 

• LOU anger i 17 kap 3 § att villkoren ska vara hämtade från ett centralt 

kollektivavtal. Villkoren ska även vid behöv stämmas av med de centrala 

parterna för att säkerställa att de tolkats rätt. Detta syftar bland annat till att 

villkoren ska vara transparanta och förutsägbara så att anbudsgivaren på förhand 

vet vad som avses, dessutom innebär det att villkoren är lika för alla 

anbudsgivare. Att villkor hämtas från de centrala kollektivavtalen innebär att de 

centrala kollektivavtalen kan anses allmängiltiga. Krav på att anbudsgivarna ska 

teckna ett hängavtal bedömer förvaltningen strider mot LOU, samt att det kan 

strida mot principerna om transparens, proportionalitet och likabehandling. 

• Ett hängavtal som inte kan förhandlas utan fullt ut följer ett centralt kollektivavtal 

och som tillämpas på ett företags hela verksamhet som omfattas av 

kollektivavtalet, kan strida mot proportionalitetsprincipen. Se punkten om 

proportionalitet och de centrala kollektivavtalen.   
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• Krav på hängavtal kan strida mot proportionalitetsprincipen då hängavtalet anger 

att arbetsgivaren ska teckna försäkringar motsvarande Fora. Fora uppger att deras 

försäkringar inte går att teckna för en del av de anställda hos en arbetsgivare utan 

att de tecknas med ett organisationsnummer och samtliga anställda på det 

organisationsnumret.  

Erfarenheter från uppföljning av arbetsrättsliga villkor enligt kollektivavtal 

Inköp och upphandling har arbetat med krav på arbetsrättsliga villkor enligt kollektivavtal 

sedan 2014. Krav på arbetsrättsliga villkor har ställts i en rad branscher där förvaltningen 

bedömt att det föreligger risk för att arbetstagare inte får de villkor som ska gälla enligt 

centralt förhandlat kollektivavtal. Förvaltningen har sedan starten valt att följa upp 

villkoren genom att kontrollera utvalda uppdrag och granska bland annat arbetstider, 

löneutbetalningar och utbetald semesterersättning för arbetstagare som utfört uppdrag åt 

Staden. Granskningarna har omfattat både arbetstagare hos ramavtalsleverantörer och 

arbetstagare hos underleverantörer när det varit aktuellt. 

  

Under de år som förvaltningen följt upp arbetsrättsliga villkor enligt kollektivavtal har 

drygt 60 ramavtalsleverantörer plus deras underentreprenörer kontrollerats. Endast i 

undantagsfall har de kontrollerade leverantörerna inte haft tecknade kollektivavtal, 

exempelvis egenföretagare. Trots detta hittas återkommande avvikelser från de 

kollektivavtalsliknande villkoren, oavsett om leverantören har kollektivavtal eller inte.  

 

I exempelvis uppföljningen av städtjänster 2019 hade åtta av elva kontrollerade 

leverantörer avvikelser mot innehållet i villkoren, samtliga hade centrala kollektivavtal. I 

uppföljningen av de arbetsrättsliga villkoren inom hantverktjänster och mindre 

servicearbeten kan konstateras att ramavtalsleverantören som regel har kollektivavtal men 

att det ibland saknas längre ner i underentreprenörsled. Många underentreprenörer har 

dock kollektivavtal då det enligt flera kollektivavtal krävs av huvudentreprenören. 

Avvikelserna från de kollektivavtalsliknande villkoren finns hos både våra 

ramavtalsleverantörer och hos deras underentreprenörer/underleverantörer, oavsett vilken 

bransch som kontrolleras. Det är troligt att samma situation råder i leverantörsleden hos 

andra upphandlande verksamheter i Staden då vi i många fall delar leverantörsbas.  

Enligt de uppgifter förvaltningen fått från företag och arbetstagare i samband med 

uppföljningar gör de fackliga organisationerna sällan kontroll av att villkoren i 

kollektivavtalet efterlevs. Fackförbund har själva uppgett att de inte har resurser nog att 

kontrollera så att villkoren efterlevs hos alla företag. Det är därför förvaltningens 

uppfattning att krav på kollektivavtal inte av sig självt motverkar arbetslivskriminalitet, 

dåliga arbetsvillkor och osund konkurrens.  

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömer att rättsläget är klart vad gäller att ställa krav på kollektivavtal i 

upphandlingar och rekommenderar därför nämnden att avstyrka motionen. Enligt 

förvaltningen finns det inte något tolkningsutrymme för att ställa krav på kollektivavtal 

eller hängavtal i en upphandling utan att det strider mot gällande rätt.    

Om ett uppdrag om att ställa krav på kollektivavtal i upphandlingar trots det anförda 

skulle ges, ser förvaltningen två möjliga förlopp. Ett scenario är att kravställningen 

överprövas. Något rättsligt utrymme att argumentera för att kravet skulle vara tillåtet får i 
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princip anses vara uteslutet. Som noterats ovan har frågan behandlats i avgöranden från 

EU-domstolen samt avgöranden från kammarrätten och förvaltningsrätten. Då är det 

förvaltningens bedömning att den upphandlande myndigheten förlorar den rättsliga 

prövningen. Konsekvensen blir då förseningar och merkostnader för Staden. Den andra 

möjligheten är att kravställningen inte överprövas. Då händer ingenting, dels eftersom 

praxis och lag inte prövas, dels eftersom, enligt förvaltningens bedömning, kraven på 

kollektivavtal i sig inte gör någon skillnad för arbetstagarna jämfört med de villkor som 

förvaltningen ställer idag. 

Förvaltningen vill betona vikten av att Staden arbetar aktivt med sund konkurrens och 

goda arbetsvillkor i leverantörskedjan. I dagsläget kan lagliga krav på schyssta 

arbetsvillkor formuleras genom att ställa krav på arbetsvillkor enligt kollektivavtal 

avseende lön, semester och arbetstid. Denna kravställning i kombination med en ökad 

kontroll av anbudsgivare innan tilldelning av avtal samt en ökad uppföljning av anlitade 

leverantörer, kan bidra till den effekt som önskas med motionens förslag. Den typ av 

kontroll som förvaltningen avser görs i varierande omfattning i Staden idag. Det är 

önskvärt att det förändras då förvaltningen ser att det är i kontrollen och i uppföljningen 

som förändring och förbättring sker. Förvaltningen bedömer att ökad kontroll och 

uppföljning är den mest effektiva insatsen för att motverka oseriösa aktörer och en osund 

konkurrens. 

I mars beslutade nämnden för inköp och upphandling att nominera ett förslag om att 

inrätta en funktion hos Inköp och upphandling som ges uppdraget att samordna kontroller 

i Staden inom riskbranscher, där bygg- och anläggning är ett av flera områden. Om 

nämnden ges det nominerade uppdraget är förvaltningens avsikt att dels genomföra 

samordnade kontroller i riskbranscher, dels bygga ökad kunskap i staden så att 

grundläggande och löpande kontroller av leverantörer görs i högre utsträckning än idag. 

Tydligare och konsekvent agerande vid avvikelser är en annan del som förvaltningen ser 

ska bli resultatet av att Inköp och upphandling ges uppdraget att samordna kontroller och 

uppföljning. 

 

 

Helena Sagvall 

CSR-specialist 

 

Linda Nilsson 

Hållbarhetschef 

 



Utdrag ur protokoll fört vid styrelsesammanträde för 

Förvaltnings AB Framtiden 2022-06-14 

Vid protokollet: 

________________ 

Mohamed Hama Ali 

Justeras: 

________________ ________________ 

Kjell Björkqvist Johan Svensson 

§ 11

Remisser och motioner 

c. Yttrande över motion från (S) angående fullvärdiga svenska kollektivavtal

Mohamed Hama Ali redogör för yttrande över motion av Jonas Attenius (S), Camilla Widman (S), 

Magnus Kindmark (S) och Ingrid Andreae (S) angående krav på fullvärdiga svenska kollektivavtal i 

alla Göteborgs Stads upphandlingar av bygg- och anläggningstjänster, i enlighet med utsänd handling. 

Kurt Eliasson, Tamara Nesic, Claudia Nistor-Pedrini och Johannes Hulter anmäler yttrande från S 

(protokollsbilaga 2). 

Beslut 

Styrelsen beslutar att motionen angående krav på fullvärdiga svenska kollektivavtal i alla Göteborgs 

Stads upphandlingar av bygg- och anläggningstjänster, besvaras med den bedömning som framgår i 

bolagets yttrande 



Yttrande angående yttrande över motion av Jonas 
Attenius (S), Camilla Widman (S), Magnus Kindmark 
(S) och Ingrid Andreae (S) angående krav på
fullvärdiga svenska kollektivavtal i alla Göteborgs
Stads upphandlingar av bygg- och
anläggningstjänster

Yttrandet 

Socialdemokraterna välkomnar den seriösa och gedigna beredning som AB Framtiden har genomfört 
kring motionen om att ställa kräv på kollektivavtal vid offentlig upphandling. Särskilt intressant är de 
delar av utlåtandet som beskriver hur stadens bolag och förvaltningar redan idag skulle kunna arbeta 
ännu bättre med att driva fram, följa upp och genomföra åtgärder för att garantera att stadens 
upphandlingar inte bidrar till lönedumpning, villkorsurholkning eller att den svenska modellen 
snedvrids. Här måste konstateras att de senaste åren, med ett styre som prioriterat att sälja bolagets 
bestånd till underpris, inneburit många förlorade möjligheter. Ett Göteborg med en annan politisk 
ledning hade kunnat använda allmännyttans storlek och styrka för att höja nivåerna i hela branschen. 
Vi beklagar att så inte blivit fallet.  

De socialdemokratiska motionärerna vill utmana rådande rättspraxis. Eftersom samma praxis har 
inneburit att bygg- och anläggningssektorn kommit att förknippas med osunda villkor och osund 
konkurrens, med svart arbetskraft och med fara för säkerheten bedömer vi det som fullt rimligt att 
lagstiftningen utmanas och att kollektivavtalets roll som rättsligt normerande förstärks. Det kan inte 
vara lagstiftarens intention att såväl skattepengar som hyresgästkollektivets ska riskera att gå till 
kriminalitet, oseriösa företag eller fusk. Göteborgs stad har, som en av landets större aktörer på 
marknaden, bättre möjligheter än många andra att driva en rättsprocess i syfte att uppnå en modernare 
och mer verklighetsförankrad tolkning av gällande lagstiftning. Av respekt för AB Framtidens 
juridiska bedömning väljer vi att tillstyrka utlåtandet idag, men med reservation för att det 
socialdemokratiska partiet avser att återkomma med ett slutgiltigt ställningstagande i frågan i samband 
med att motionen bereds i kommunstyrelsen.   

Kurt Eliasson 
Tamara Nesic 
Claudia Nistor Pedrini 
Johannes Hulter

Förvaltnings AB Framtiden

Yttrande 
2022-06-14 

Socialdemokraterna 

Protokollsbilaga 2
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Yttrande över motion av Jonas Attenius (S), 
Camilla Widman (S), Magnus Kindmark (S) 
och Ingrid Andreae (S) angående krav på 
fullvärdiga svenska kollektivavtal i alla 
Göteborgs Stads upphandlingar av bygg- och 
anläggningstjänster 

Förslag till beslut 

Styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden: 
Motionen av Jonas Attenius (S), Camilla Widman (S), Magnus Kindmark (S) och Ingrid 

Andreae (S) angående krav på fullvärdiga svenska kollektivavtal i alla Göteborgs Stads 

upphandlingar av bygg- och anläggningstjänster besvaras med nedanstående synpunkter. 

Sammanfattning 
Förvaltnings AB Framtiden har blivit ombedda att lämna ett yttrande över en motion av 

Jonas Attenius (S), Camilla Widman (S), Magnus Kindmark (S) och Ingrid Andreae (S) 

angående krav på svenska kollektivavtal i alla Göteborgs Stads upphandlingar. I 

motionen föreslås att det uppdras åt nämnden för inköp och upphandling att samordna 

införandet av krav på svenska kollektivavtal - definierat som krav på medlemskap i 

arbetsgivarorganisation med rikstäckande kollektivavtal eller kollektivavtal direkt med 

facklig organisation - i alla Göteborgs Stads bygg- och anläggningsupphandlingar.  

Uppdraget ska genomföras i samverkan med de kommunala aktörer som genomför flest 

och störst bygg- och anläggningsupphandlingar: Förvaltnings AB Framtiden, 

Trafikkontoret och Lokalförvaltningen. Motionärerna framför att kravet på svenska 

kollektivavtal på sikt ska utökas till alla upphandlingar som kommunen gör.  

Motionärerna konstaterar att upphandlande myndigheter i Sverige idag enligt gällande 

lagstiftning och rådande praxis inte bedöms kunna ställa krav på utförare av tjänster att de 

ska vara anslutna till ett kollektivavtal. Motionärerna menar dock på att rättspraxis i detta 

avseende är förlegat och att det finns grund för förnyad rättslig prövning.  

Framtidens bedömning är att det inte är förenligt med gällande rätt att ange som villkor 

att en leverantör ska vara bunden av ett kollektivavtal. Däremot är det av stor vikt att krav 

ställs och följs upp avseende arbetsrättsliga villkor för lön, semester och arbetstid enligt 

nivåer i ett centralt kollektivavtal. 

Motionen ska besvaras senast 2022-08-26. 

Förvaltnings AB Framtiden 

Styrelsehandling nr. 11c

Utfärdat 2022-06-14 

Diarienummer: 2022–0030 

Handläggare 

Mohamed Hama Ali 

Telefon:031-773 7554 

E-post: mohamed.hama.ali@framtiden.se
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Mot bakgrund av rådande rättsläge finns risk för att krav på kollektivavtalsbundenhet kan 

leda till överprövningar som överklagas till högre instans för att nå prejudicerande fall. 

En sådan rättslig process kan vara utdragen vilket kan leda till fördyrande förseningar i 

det aktuella projektet.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Även om det inte ställs krav på kollektivavtalsbundenhet ställer Framtidenkoncernen krav 

på och följer upp arbetsrättsliga villkor avseende lön, semester och arbetstid enligt nivåer 

i ett centralt kollektivavtal. Detta är av stor vikt för att motverka oskäliga arbetsvillkor 

och oseriösa leverantörer som bidrar till osund konkurrens.  

Samverkan 
Ärendet har inte bedömts vara föremål för samverkan. 

Expedieras 

stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se 

Bilagor 

1. Motion av Jonas Attenius (S), Camilla Widman (S), Magnus Kindmark (S)

och Ingrid Andreae (S) angående krav på fullvärdiga svenska kollektivavtal i

alla Göteborgs Stads upphandlingar av bygg- och anläggningstjänster



Förvaltnings AB Framtiden, beslutsärende 3 (4) 

Ärendet 
Förvaltnings AB Framtiden har blivit ombedda att lämna ett yttrande över en motion av 

Jonas Attenius (S), Camilla Widman (S), Magnus Kindmark (S) och Ingrid Andreae (S) 

angående krav på fullvärdiga svenska kollektivavtal i alla Göteborgs Stads upphandlingar 

av bygg- och anläggningstjänster 

Motionen ska besvaras senast 2022-08-26. 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltnings AB Framtiden har blivit ombedda att lämna ett yttrande över en motion av 

Jonas Attenius (S), Camilla Widman (S), Magnus Kindmark (S) och Ingrid Andreae (S) 

angående krav på fullvärdiga svenska kollektivavtal i alla Göteborgs Stads upphandlingar 

av bygg- och anläggningstjänster 

I motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar att Nämnden för inköp och 

upphandling får i uppdrag att i samverkan med Förvaltnings AB Framtiden, 

trafiknämnden och lokalnämnden, samordna införandet av krav på svenska kollektivavtal, 

definierat som krav på medlemskap i arbetsgivarorganisation med rikstäckande 

kollektivavtal eller kollektivavtal direkt med facklig organisation, i alla Göteborgs Stads 

upphandlingar av bygg- och anläggningstjänster.  

Bolagets bedömning 
Enligt den statliga Upphandlingsmyndigheten är det inte tillåtet att ange som villkor att 

en leverantör ska vara bunden av ett kollektivavtal. Som motionärerna själva påtalar 

framgår detta bl.a. av mål 1718-1995 där Kammarrätten bedömde att krav på 

kollektivavtal stred mot den dåvarande regeln om affärsmässighet i Lagen om offentlig 

upphandling, LOU.  I Förarbetet till den nu gällande versionen av LOU, där 

arbetsrättsliga villkor enligt kollektivavtal infördes, anges att "det ska understrykas att 

förslagen inte innebär något krav på leverantören att vara bunden av ett kollektivavtal." 

(prop. 2016/17:163 s. 56). Utöver detta finns andra rättsliga invändningar i form av att 

krav på kollektivavtalsbundet kan vara oförenligt med de grundläggande 

upphandlingsrättsliga principerna i form av proportionalitets- och 

likabehandlingsprincipen.  

Framtiden anser det finns ett stort behov av att arbeta aktivt och systematiskt med frågan 

om att motverka osund konkurrens och yrkeskriminalitet bland leverantörer till stadens 

verksamheter. Det är av stor vikt att stadens verksamheter ställer krav på arbetsrättsliga 

villkor i enlighet med angivna nivåer om lön, semester och arbetstid som följer av ett 

centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den 

aktuella branschen. Framtiden samarbetar bl.a. med Sveriges allmännytta i framtagande 

av dessa krav och hur uppföljning och kontroll kan ske på ett ändamålsenligt sätt. Här ser 

vi även möjlighet till större samverkan inom staden.   

Datum 

https://www.regeringen.se/4967a5/contentassets/a94824242e68438c87e4e06408c1e29c/arbetsrattsliga-villkor-vid-upphandling-prop.-201617163


Förvaltnings AB Framtiden, beslutsärende 4 (4) 

Underskrift Namnförtydligande 

…………………………….       Terje Johansson 

VD och koncernchef 

…………………………….        Mohamed Hama Ali 

Chefsjurist 
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Motion av Jonas Attenius (S), Camilla Widman (S), 
Magnus Kindmark (S) och Ingrid Andreae (S) 
angående krav på fullvärdiga svenska 
kollektivavtal i alla Göteborgs Stads 
upphandlingar av bygg- och anläggningstjänster 

Vi vill uppdra åt nämnden för inköp och upphandling att samordna införandet av krav på 

svenska kollektivavtal - definierat som krav på medlemskap i arbetsgivarorganisation 

med rikstäckande kollektivavtal eller kollektivavtal direkt med facklig organisation - i 

alla Göteborgs stads bygg- och anläggningsupphandlingar. Uppdraget ska genomföras i 

samverkan med de kommunala aktörer som genomför flest och störst bygg- och 

anläggningsupphandlingar: AB Framtiden, trafikkontoret och lokalförvaltningen. Vår 

intention är kravet ska införas skyndsamt och, på sikt, utökas till alla upphandlingar som 

kommunen gör, med transport- och städsektorerna som nästa självklara steg på vägen. 

Göteborg kan bättre än att passivt acceptera att svenska och utländska arbetare utnyttjas.  

Att kommunen, genom sina stora upphandlingar, blir delskyldig till att svart arbetskraft 

utnyttjas, till att göteborgska byggnadsarbetares löner dumpas och till att företagen fuskar 

med säkerheten är oacceptabelt. Trots att exemplen fortsätter strömma in sker ingen 

verklig förändring. Under mandatperioden har det begränsade arbete som pågått dessutom 

avtagit på grund av förändrade politiska prioriteringar. Risken finns att Göteborgs Stad, i 

detta nu, genomför upphandlingar baserade på anbud som bygger sina siffror på 

undermåliga arbetsvillkor och löner som inte hör hemma i Sverige.  

Detta är inte vad göteborgarna vill ha. De vill ha ordning och reda på sin arbetsmarknad. 

De förväntar sig att deras skattepengar går till att göra Göteborg bättre – inte till att 

dumpa arbetarklassens löner och villkor. De vill definitivt inte att deras skattepengar ska 

göda organiserad brottslighet. Lagen om offentlig upphandling, som sätter själva ramarna 

för hur kommunala förvaltningar och bolag får köpa in varor och tjänster, har alltmer 

kommit att gå från ett värn mot godtycke och korruption till att försämra ställningen för 

svenska arbetare på den svenska arbetsmarknaden – och omöjliggöra bättre löner och 

villkor för de som kommer hit för att arbeta.  

Konsekvenserna är väldokumenterade och oomstridda. 40 procent av alla 

arbetskraftsinvandrare utför yrken som kräver ingen eller kort utbildning. Europeiska och 

utomeuropeiska arbetare används för att de har lägre löner, är vana vid väsentligt sämre 

villkor, saknar kännedom om den svenska modellen och har sämre möjlighet att kräva sin 

Kommunfullmäktige 

Handling 2022 nr 54 

Styrelsehandling nr 11c 
Bilaga 1

2022-06-14
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rätt. Vissa företag använder sig till och med av illegal arbetskraft, som saknar lagliga 

tillstånd och sällan vågar vända sig till de rättsvårdande myndigheterna för att få hjälp.  

Den minskande fackliga anslutningsgraden gör dessutom att allt färre unga svenskar vet 

vad de har rätt att förvänta sig från sin arbetsgivare, både i lönekuvertet och på 

arbetsplatsen. Stora delar av Göteborgs arbetsmarknad har förvandlats till ett pågående 

och permanent systemfel, där utländska arbetare utnyttjas, där svenska arbetare ser sin 

ställning urholkad, där jakten på lägsta pris har lett till lika ovärdiga som omänskliga 

arbetsliv.  

Den svenska modellen befinner sig idag under hård påfrestning. Politiska attacker, 

otillräcklig lagstiftning och föråldrad rättspraxis undergräver – mer och mer för varje år - 

löntagares löner och trygghet. Som en grundläggande del av Sveriges EU-medlemskap 

hör arbetskraftens fria rörlighet, vilket – i samband med den europeiska utvidgningen åt 

öst – ledde till att den svenska arbetsmarknaden öppnades upp för låglöneutmaningar. 

Vårt land har dessutom, genom den långtgående liberaliseringen av 

arbetskraftsinvandringen som drevs igenom av borgerligheten, öppnat sig för utländsk 

arbetskraft från resten av världen. Samtidigt som dessa skeenden pågått har den politiska 

högern försökt urholka fackföreningarnas stöd genom angrepp mot A-kassan, mot den 

fackliga avdragsrätten, mot de regionala skyddsombuden, mot varje tillstymmelse till 

förbättrad möjlighet för löntagare att organisera sig kollektivt.  

Sverige närmar sig sitt tredje årtionde som medlem i den Europeiska unionen (EU). Vid 

EU-inträdet lovades det svenska folket att den svenska modellen skulle stå ohotad; 

arbetare och tjänstemän skulle fortsatt sluta sig samman i fria fackföreningar och genom 

dessa fackföreningar förhandla med lika frivilligt anslutna arbetsgivarorganisationer i 

syfte att upprätthålla en fredlig och framgångsrik arbetsmarknad för båda parter. När den 

svenska modellen tillåtits både vara och verka har den gett Sverige stabil tillväxt, god 

löneutveckling, trygga arbetsvillkor och ett konkurrenskraftigt näringsliv.  

Efter att Sverige har underställts EU-fördragen menar vissa bedömare att krav på 

kollektivavtal är omöjliga, vilket ofta anförs genom hänvisningar till en dom i 

Stockholms kammarrätt (mål nr 1713-1995). I domen anses krav på kollektivavtal vid 

offentlig upphandling som diskriminerande och ej förenliga med den dåvarande EG-

rätten – trots kollektivavtalets utbredda täckning, unika ställning och folkliga förankring i 

Sverige. Vi menar att det är dags att utmana denna förlegade, svagt underbyggda och – 

för den svenska modellen och de svenska löntagarna - farliga rättspraxis. Flera 

efterföljande utredningar och fall har dessutom bekräftat kollektivavtalets breda täckning 

som rättsligt normerande.  

Nu är det tid för Göteborg att vara en föregångare för att minska risken för att de som 

jobbar på uppdrag av våra skattebetalare blir utsatta för social dumpning och att stadens 

upphandlingar präglas av sunda villkor och sund konkurrens. 
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Kommunfullmäktige föreslås att besluta: 

Nämnden för inköp och upphandling får i uppdrag att, i samverkan med Förvaltnings AB 

Framtiden, trafiknämnden och lokalnämnden, samordna införandet av krav på svenska 

kollektivavtal, definierat som krav på medlemskap i arbetsgivarorganisation med 

rikstäckande kollektivavtal eller kollektivavtal direkt med facklig organisation, i alla 

Göteborgs Stads upphandlingar av bygg- och anläggningstjänster. 

Jonas Attenius (S)     Camilla Widman (S)      Magnus Kindmark (S)       

Ingrid Andreae (S) 
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Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2022-08-25 

Yttrande över motion av Jonas Attenius (S), 
Camilla Widman (S), Magnus Kindmark (S) 
och Ingrid Andreae (S) angående krav på 
fullvärdiga svenska kollektivavtal i alla 
Göteborgs Stads upphandlingar av bygg- och 
anläggningstjänster 

§ 263, 01870/22 

Beslut 

1. Trafiknämnden avstyrker förslaget utifrån trafikkontorets tjänsteutlåtande.  

2. Trafiknämnden översänder trafikkontorets tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen 

som trafiknämndens eget yttrande.  

Handlingar 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2022-05-05 

Yrkande från (S) (protokollsbilaga 1, § 263) 

Yttrande från (V) och (MP) (protokollsbilaga 2, § 263) 

Yrkanden 
Ordförande Toni Orsulic (M) och Hans Arby (C) yrkar bifall på trafikkontorets förslag 

avslag på yrkandet från (S). 

Blerta Hoti (S) yrkar bifall på yrkandet från (S).  

Propositionsordning  
Ordförande Toni Orsulic (M) ställer proposition på trafikkontorets förslag mot yrkandet 

från (S). Han finner att trafiknämnden bifaller trafikkontorets förslag.  

 

Dag för justering 

2022-09-01 

 

Trafiknämnden 

 
  



Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2022-08-25 

 

Trafiknämnden 
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Vid protokollet 

 

Sekreterare 

Sara Olsson 

 

 

Ordförande 

Toni Orsulic (M) 

 

Justerande 

Ronny Svensson (S) 
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Yrkande angående yttrande över motion av Jonas 
Attenius (S), Camilla Widman (S), Magnus Kindmark 
(S) och Ingrid Andreae (S) angående krav på
fullvärdiga svenska kollektivavtal i alla Göteborgs
Stads upphandlingar av bygg- och
anläggningstjänster

Förslag till beslut 
I trafiknämnden: 

1. Trafiknämnden tillstryker förslaget.

2. Trafiknämnden översänder detta yrkande till kommunstyrelsen som trafiknämndens
egna yttrande.

Yrkandet 
Motionen beskriver väl de problem som finns som svensk arbetsmarknad och 
byggbranschen i synnerhet. De flesta anställda omfattas idag av kollektivavtal. 2019 var 
det cirka 90 procent av samtliga anställda i åldern16-64 år en anställning som omfattades 
av kollektivavtal. Inom byggbranschen är dock täckningsgraden någon lägre och 
täckningsgraden är lägre i storstäderna än vad den är i övriga Sverige. Att 
kollektivavtalens täckningsgrad är så pass stor och normgivande för branscher specifik 
och arbetsrätten generellt är en viktig del i hur relevant kravet kollektivavtal är i 
upphandlingar för att skapa sund och rättvis konkurrens mellan leverantörer.  

Sett ur Göteborgs perspektiv är det särskilt viktigt i upphandlingar av infrastruktur att 
leverantören har kollektivavtal, direkt med arbetstagarorganisation eller genom 
medlemskap i arbetsgivarorganisation, och därmed med inte riskeras att utsättas för 
konfliktåtgärder som skulle påverka leveransen till Göteborgs stad. Det finns ett 
egenintresse för Göteborg att de som levererar till Göteborg lyder under ömsesidig 
fredsplikt. En konflikt, såsom strejk eller lockout, påverkar både leveransen av varor och 
tjänster, men även kan innebära en förtroendeskada för Göteborg. Krav på kollektivavtal 
är därför inte enbart för att det är norm på svensk arbetsmarknad och en viktig del i 
svensk arbetsrätt. Det är i stadens direkta intresse sett till leverans, förtroendeskada och 
sund konkurrens i upphandlingen. Det är frånskilt andra krav som exempelvis 
förnyelsebart, närproducerat osv, som i sin tur kan vara viktiga krav, men som inte har 
samma egenintresse för kommunen som exempelvis det indirekta kravet på fredsplikt 
innebär.  

Ett annat intresse för staden är kontrollfunktionen som kollektivavtal innebär till skillnad 
från att ställa krav på en viss lönenivå, semester och arbetstid. Om kravet på 
kollektivavtal finns i upphandlingen så är det betydligt enklare kontrollera att ett gällande 

Trafiknämnden 2022-08-25 protokollsbilaga 1, § 263 

Yrkande 
2022-08-24 

Socialdemokraterna 

Ärende 13 



 

Göteborgs Stad trafiknämnden 2 (2) 
   
   

kollektivavtal finns än att kontrollera löner, semestrar och arbetstider för samtliga 
anställda hos leverantören som levererar till staden. Om det i stället finns kollektivavtal så 
är det arbetstagar- och arbetsgivarorganisationen som får kontrollera efterlevnaden av 
avtalet. Vilket innebär en mycket mindre kostnad och arbete för staden.  

En leverantör utan kollektivavtal har en möjlighet att ha en lägre arbetskostnad än vad 
flertalet andra leverantörer har på marknaden, eftersom täckningsgraden av kollektivavtal 
är så hög. Vi har sett flertalet exempel på leverantörer som lägger väldigt låga anbud för 
att på olika sätt hämta hem anbudet. Inte genom tekniska innovationer, utan genom små 
eller stora förändringar av lön och villkor, och när inte detta går så försöker oseriösa 
leverantörer hitta sätt att försöka dumpa kostnader på staden. Seriösa aktörer med 
kollektivavtal innebär en mindre risk för staden.  

EU-rätten har flera viktiga principer och tidigare domslut har landat i att krav på 
kollektivavtal inte är möjligt enligt svensk eller europeiskrätt. EU-rätten har dock visat 
sig rörlig över tid och det kan vara rimligt att den prövas emellanåt. Det är även en viktig 
politisk poäng att om flera kommuner och upphandlande myndigheter säger sig vilja 
kunna ställa krav på kollektivavtal så finns det ett viktigt demokratiskt värde att 
tydliggöra vilka lagar och regler som måste ändras för att detta ska vara möjligt. Den 
svenska eller nordiska modellen med rikstäckande kollektivavtal i stället för lagstadgade 
minimilöner är unik och värd att värna. Därför bör den försvaras av hela det svenska 
offentliga systemet. Av alla dessa skäl så bör motionen bifallas.  

 

 

 

 

 



17 Yttrande (V) (MP) angående Svar på Motion av S angående krav på fullvärdiga svenska 
kollektivavtal i alla Göteborgs Stads upphandlingar av bygg- och anläggningstjänster. 

Trafiknämnden 2022-08-25 

Vi delar motionärernas intention om behovet av att samtliga byggleverantörer av bygg och 
anläggningstjänster är anslutna till ett kollektivavtal eller arbetar under motsvarande villkor. 
Trafikkontoret uttrycker att krav på kollektivavtal är i strid med LOU och därför inte kommer att 
kunna ändras av Göteborg stad. Däremot betonas att arbetsrättsliga villkor vad gäller lön, semester 
och arbetstid på nivåer hämtade från kollektivavtal kan ställas även om de anställda inte faktiskt är 
anslutna till kollektivavtal. Trafikkontoret uttrycker därför att initiativ skulle kunna tas för att 
Göteborg stad ska kunna ställa arbetsrättsliga villkor på lön, semester och arbetstid i nivå med 
kollektivavtal och att de skulle kunna ställas även på eller för utländska arbetstagare.  

Vi ser det angeläget att Göteborg stad därför tar initiativ till att säkerställa att arbetsrättsliga villkor 
på lön, semester och arbetstid ställs på eller i nivå med kollektivavtal vid upphandlingar av bygg- och 
anläggningstjänster i linje med intentionerna i motionen och rekommenderar kommunstyrelse och 
fullmäktige att ta ett sådant initiativ. Den svenska modellen på arbetsmarknaden är uppbyggd kring 
kollektivavtalen. Då borde inte det offentliga kunna undergräva den modellen genom att anlita 
företag som inte är en del av den. 

Vi ser positivt på att Socialdemokraterna lagt motionen då vi själva länge drivit frågor med liknande 
inriktning. Förhoppningsvis kan det leda till att Göteborg stad bidrar till att upphandlingar av bygg- 
och anläggningstjänster görs så att arbetsrättsliga villkor följer kollektivavtal eller säkerställer villkor 
utifrån samma nivå som kollektivavtalen. 

Trafiknämnden 2022-08-25 protokollsbilaga 2, § 263
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Svar på motion av Jonas Attenius (S), Camilla 
Widman (S), Magnus Kindmark (S) och Ingrid 
Andreae (S) angående krav på fullvärdiga 
svenska kollektivavtal i alla Göteborgs Stads 
upphandlingar av bygg- och 
anläggningstjänster  

Förslag till beslut 

1. Trafiknämnden avstyrker förslaget utifrån trafikkontorets tjänsteutlåtande.  

2. Trafiknämnden översänder trafikkontorets tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen 

som trafiknämndens eget yttrande.  

Sammanfattning 
Detta svar gäller trafikkontorets bedömning angående motionen att krav ska ställas att 

samtliga leverantörer av bygg- och anläggningstjänster ska vara anslutna till ett 

kollektivavtal. Trafiknämnden har tillsammans med nämnden för inköp och upphandling, 

Förvaltnings AB Framtiden och lokalnämnden blivit ombedda att avge ett svar på 

motionen. 

Trafiknämnden ska svara på remissen senast den 2022-09-05. 

Motionens förslag innebär i korthet att anbudsgivare till Göteborgs Stad inom områdena 

bygg- och anläggningstjänster ska vara anslutna till ett kollektivavtal och att samtliga av 

dess anställda därmed ska arbeta enligt villkor i kollektivavtalet. Enligt motionen ska det 

även omfatta utländska arbetstagare.  

Trafikkontoret gör bedömningen förslagets syfte inte kommer uppnås då sådana villkor 

inte är i enlighet med upphandlingsrätten och därmed kommer underkännas i domstol. 

Risken är istället att den enda effekt som skulle uppnås är att upphandlingar med dessa 

villkor skulle försenas. 

Trafikkontoret tillämpar idag särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor i upphandlingar då 

det är motiverat utifrån upphandlingens ändamål. Genom att i större omfattning tillämpa 

de möjligheter som finns idag och att ställa villkor på lön, semester och arbetstid kan 

samma syfte uppnås. Dessa villkor behöver även följas upp för att säkerställa att de följs. 

Trafikkontoret 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2022-05-05 

Diarienummer 01870/22 

 

Handläggare 

Gustav Knopp/Trafikkontoret/GBGStad 

Telefon: 

E-post: fornamn.efternamn@trafikkontoret.goteborg.se  
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Om motionen antas kan detta leda till att fler av kommunens upphandlingar överprövas. 

Anbudsgivare som inte är anslutna till ett kollektivavtal skulle sannolikt klaga på de 

upphandlingar som genomförs. Chansen för att upphandlingarna med framgång ska kunna 

försvaras hos domstolarna bedöms vara mycket liten. Resultatet skulle bli att domstolen skulle 

döma att kravet att vara ansluten till kollektivavtal som stridiga med lag (2016:1145) om 

offentlig upphandling (”LOU”) och att upphandlingen ska göras om utan kravet. Om motionen 

antas skulle det således inte leda till att kommunen kan teckna avtal med leverantörer som är 

anslutna till kollektivavtal utan i stället riskera att upphandlingar försenas. 

Om Göteborgs Stad i stället tillämpar de möjligheter som finns enligt gällande 

lagstiftning skulle ett liknande syfte som avses med motionen, kunna uppnås. Fler 

arbetstagare anställda av leverantörer till Göteborgs Stad skulle arbeta enligt villkor som 

är enligt kollektivavtal, om de inte var anslutna till ett kollektivavtal sedan tidigare. 

Den allmänna påverkan på ekonomin vid uppställandet av arbetsrättsliga villkor avseende 

lön, semester och arbetstid är att priserna på tjänsterna kommer att öka. Leverantörer till 

Göteborgs Stad kommer att behöva ta ett högre pris för tjänsterna än om sådana villkor inte 

uppställts. Göteborgs Stad behöver också lägga resurser på att följa upp avtalen för att 

säkerställa att leverantörerna lever upp till sina åtaganden.  För de enskilda arbetstagarna 

innebär villkoren att de i vissa fall kommer att kunna arbeta för bättre villkor. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Trafikkontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Om motionen antas skulle det inte leda till att kommunen kan teckna avtal med 

leverantörer som är anslutna till kollektivavtal utan i stället till att upphandlingar riskerar 

att försenas på grund av överprövningar.  

Om Göteborgs Stad i stället tillämpar de möjligheter som finns enligt gällande 

lagstiftning skulle ett liknande syfte som avses med motionen, kunna uppnås. Fler 

arbetstagare anställda av leverantörer till Göteborgs Stad skulle arbeta enligt villkor som 

är enligt kollektivavtal, om de inte var anslutna till ett kollektivavtal sedan tidigare. Dessa 

anställda skulle kunna få högre lön, längre semester och bättre arbetstid. 

Förhållande till styrande dokument 
Av Göteborgs Stads riktlinje för inköp och upphandling, dnr 1475/18, framgår att krav på 

arbetsrättsliga villkor ska ställas i enlighet med gällande lagstiftning vid upphandling av 

tjänster och entreprenader. 

Bilagor 
1. Motion av Jonas Attenius (S), Camilla Widman (S), Magnus Kindmark (S) och 

Ingrid Andreae (S) angående krav på fullvärdiga svenska kollektivavtal i alla 

Göteborgs Stads upphandlingar av bygg- och anläggningstjänster 

Kommunfullmäktiges Handling 2022 nr 54. 

2. Särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor, Flexlinjetrafik i Göteborg – Mölndal 

samt Flexlinjetrafik och Serviceresor i Södra skärgården, D-nr. 1-981-21. 
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Ärendet  
En motion gällande krav på svenska kollektivavtal i alla Göteborgs Stads upphandlingar 

av bygg- och anläggningstjänster har kommit in till kommunfullmäktige. Motionen är 

skickad på remiss till nämnden för inköp och upphandling, Förvaltnings AB Framtiden, 

trafiknämnden och lokalnämnden. 

Trafiknämnden ska svara på remissen senast den 2022-09-05. 

Beskrivning av ärendet 
Motionen innebär i korthet att anbudsgivare till Göteborgs Stad inom områdena bygg- 

och anläggningstjänster ska vara anslutna till ett kollektivavtal och att samtliga av dess 

anställda därmed ska arbeta enligt villkor i kollektivavtalet. Enligt motionen ska det även 

omfatta utländska arbetstagare.  

Förvaltningens bedömning 
Trafikkontoret gör följande bedömning. 

Kravet på att vara ansluten till ett kollektivavtal är i strid med LOU och kommer 

inte kunna ändras av Göteborgs Stad 

De EU-rättsliga principerna (principen om likabehandling, icke-diskriminering, 

proportionalitet, öppenhet och principen om ömsesidigt erkännande) är grundbultar i 

upphandlingsrätten. De är bindande för upphandlande myndigheter. Ur principerna har 

flertalet regler tolkats fram. En av dessa, som uttolkats ur principen om proportionalitet, 

är att alla krav och villkor som uppställs ska ha en koppling till kontraktsföremålet. 

Denna koppling innebär i korthet att de krav och villkor som uppställs ska avse den vara 

eller tjänst som faktiskt ska levereras till den upphandlande myndigheten. Krav som avser 

sådant som i övrigt ska levereras på marknaden anses inte ha en sådan koppling att den är 

tillåten.  

Grundregeln om koppling till kontraktsföremålet har etablerats genom flera avgöranden 

från EU-domstolen. I avgörandet EVN Wienstrom hade en österrikisk aktör genomfört en 

upphandling av elförsörjning. Den anbudsgivare som kunde leverera störst andel 

förnyelsebar energi på marknaden premierades. EU-domstolen konstaterade kriteriet 

avser leveransen av el till andra än den upphandlande myndigheten. Ett sådant kriterium 

saknar således en koppling till kontraktsföremålet. 

Regeln om koppling till kontraktsföremålet har också fått genomslag i svensk praxis. 

Denna regel har skrivits in i 17 kap. § 1 andra stycket LOU där det anges att särskilda 

villkor för fullgörande av kontrakt ska ha anknytning till det som anskaffas.  

Motionens förslag innebär i korthet att anbudsgivare till Göteborgs Stad inom områdena 

bygg- och anläggningstjänster ska vara anslutna till ett kollektivavtal och att samtliga av 

dess anställda därmed ska arbeta enligt villkor i kollektivavtalet. Enligt motionen ska det 

även omfatta utländska arbetstagare.  

Villkoret innebär således att även de anställda som arbetar för andra kunder än Göteborgs 

Stad ska arbeta enligt kollektivavtalsenliga villkor. I likhet med kriteriet att anbudsgivare 

som levererade el till övriga marknaden i EVN Wienstrom ovan är ett sådant krav i strid med 

upphandlingsrätten då det saknas koppling till kontraktsföremålet. Villkoret i upphandlingen 

kommer även bli tillämpligt för arbeten som utförs åt andra än Göteborgs Stad.  



 

 

Göteborgs Stad Trafikkontoret, tjänsteutlåtande 4 (5) 

   

   

Då regeln om koppling till kontraktsföremålet är väletablerad inom upphandlingsrätten 

genom praxis från EU-domstolen såväl som i svensk rätt och har sin grund i de 

grundläggande EU-rättsliga principerna är det utsiktslöst att försöka få fram en förändring 

genom att utmana den. En sådan förändring ske genom att de EU-direktiv som ligger till 

grund för LOU ändras. 

Den enda effekt som kan tänkas uppkomma av att motionen antas och att Göteborgs Stad 

uppställer villkoren är att upphandlingarna kommer överprövas. Förvaltningsdomstolarna 

kommer bedöma villkoren som stridiga med LOU och att upphandlingarna ska göras om 

utan dessa villkor. Det skulle således leda till att dessa projekt fördröjs utan avsedd effekt. 

Villkoret kan också anses vara diskriminerande då större leverantörer behöver ansluta fler 

arbetstagare till kollektivavtalet än vad en mindre leverantör med färre arbetstagare 

behöver göra för att uppfylla kravet. Villkoret blir således svårare för en större än en 

mindre aktör att uppfylla utan att det anses ge någon fördel vid utförande av det 

upphandlade avtalet. Att ett sådant villkor är diskriminerande konstaterades av 

Stockholms kammarrätt i mål nr 1713-1995 i avgörandet som hänvisades till i motionen.  

Arbetsrättsliga villkor kan uppställas på utländsk arbetskraft 

Vad gäller utländska arbetstagare som arbetar i annat EU-land och huruvida 

upphandlande myndigheter kan kräva att dessa ska utföra arbetet i enlighet med landets 

kollektivavtal prövades detta av EU-domstolen i de det så kallade Rüffert-målet. Av 

domen framgår att krav på minimilöner för utländska arbetstagare endast kan ställas om 

kraven har fastställts genom lag, genom allmängiltigförklaring av kollektivavtal eller 

genom ett rikstäckande kollektivavtal som reglerar arbets- och anställningsvillkor. 

Minimilöner och allmängiltigförklaring av kollektivavtal förekommer inte i svensk rätt. 

EU-domstolen fann att ett krav att leverantörerna ska vara bundna av medlemslandets 

kollektivavtal strider utstationeringsdirektivet såväl som friheten att tillhandahålla 

tjänster, vilken utgör en av de grundläggande friheterna enligt EU-fördraget. 

Upphandlingsmyndigheten har gjort bedömningen att svenska kollektivavtal vanligtvis är 

centrala och rikstäckande. Därmed kan sannolikt även arbetsrättsliga villkor vad gäller 

lön, semester och arbetstid i nivåer hämtade från ett kollektivavtal ställas på utstationerad 

arbetskraft i upphandlingar i Sverige. Inte att de faktiskt ska vara anslutna till 

kollektivavtalet. 

Att tillämpa de nuvarande reglerna mer effektivt skulle få ett större genomslag 

Idag är det enligt 17 kap 1 § LOU tillåtet att ställa krav på att de arbetstagare som utför 

det upphandlade arbetet ska ha vissa särskilda arbetsvillkor.  

Ett anbud från en leverantör ska förkastas om leverantören förklarar sig inte vilja eller 

inte kunna följa de uppställda villkoren. Dessa villkor blir sedan avtalsvillkor och ska 

följas vid genomförande av avtalet. 

I vissa fall, när det anses behövligt, är det obligatoriskt att ställa arbetsrättsliga villkor. 

Villkoren får enligt 17 kap. 2-3 § LOU omfatta lön, semester och arbetstid enligt nivåer i ett 

centralt kollektivavtal. Även den anbudsgivare som inte uppfyller villkoren på lön, semester 

och arbetstid men som tillämpar motsvarande villkor från ett annat centralt kollektivavtal 

som tillämpas i hela Sverige ska ändå anses uppfylla villkoren, se 17 kap. 5 § LOU. 
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Bedömningen av om arbetsrättsliga villkor är behövligt ska göras av den upphandlande 

myndigheten utifrån risken för att oskäliga arbetsvillkor kan förekomma vid utförande av 

det upphandlade avtalet och ska ske utifrån arbetstagarnas perspektiv. Bedömningen bör 

utgå från ett helhetsperspektiv och baseras på tillgängliga uppgifter om riskerna för 

oskäliga arbetsvillkor i den aktuella branschen. 

Upphandlingsmyndigheten har genomfört övergripande riskbedömningar inom vissa 

sektorer. De bedömer att det är hög risk för oskäliga arbetsvillkor vid upphandling av 

bland annat byggnadsarbeten och väg- och banarbete och att det därmed ofta är 

obligatoriskt att uppställa krav på arbetsrättsliga villkor vid upphandlingar inom dessa 

områden. 

Upphandlingsmyndigheten har även tagit fram mallar för kontraktsvillkor för 

arbetsrättsliga villkor för att uppnå minimikraven enligt LOU. 

Trafikkontoret kan bli bättre på att tillämpa arbetsrättsliga villkor 

Trafikkontoret har genomfört upphandlingar där man ställt arbetsrättsliga villkor. Till 

exempel vid upphandlingen av Flexlinjetrafik i Göteborg – Mölndal samt Flexlinjetrafik 

och Serviceresor i Södra skärgården, Bilaga 2, ställdes villkor på lön, semester och 

arbetstid. Villkoret kan leverantören uppfylla genom att antingen uppfylla de stadgade 

villkoren på lön, semester och arbetstid som framgår av upphandlingsdokumenten eller 

genom att vara bundna av ett kollektivavtal.  

För att säkerställa att dessa villkor faktiskt efterlevs behöver även avtalen följas upp. 

Kontrollerna behöver innefatta vilka som arbetar på entreprenaden och sedan kunna 

undersöka under vilka villkor de arbetar.  

Trafikkontoret gör sammanfattningsvis bedömningen att om motionen skulle antas och de 

villkor som föreslås skulle börja tillämpas vid trafikkontorets upphandlingar så skulle 

inga av de avsedda effekterna uppnås. Villkoret att de anställda hos en leverantör till 

Göteborgs Stad ska vara anslutna till ett kollektivavtal skulle inte kunna tillämpas då 

sådana villkor inte är i enlighet med upphandlingsrätten och därmed kommer 

omkullkastas i domstol. Den enda effekt som skulle uppnås är att upphandlingar med 

dessa villkor skulle försenas.  

För att uppnå den avsedda effekten skulle i stället initiativ kunna tas för att ställa 

arbetsrättsliga villkor på lön, semester och arbetstid i fler upphandlingar som 

trafikkontoret genomför. Sådana villkor kan även ställas på utländska arbetstagare. 

Resurser behöver även läggas på att följa upp dessa avtal för att säkerställa att villkoren 

faktiskt tillämpas. 

 

 

Maria Hagberg 

 

T.f. Avdelningschef 

 

Kristina Lindfors 

 

Trafikdirektör 
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Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2022-06-15 

§ 93     N230-0620/22 

Yttrande över motion angående krav på fullvärdiga svenska 
kollektivavtal i alla Göteborgs Stads upphandlingar av bygg- och 
anläggningstjänster (handling 2022 nr 54) 

Beslut 
Lokalnämnden beslutar att: 

1. Avstyrka motionen i dess nuvarande form 

2. Tillstyrka att inköp- och upphandlingsnämnden får i uppdrag att utreda hur Göteborgs Stad 

kan stärka kontrollen och uppföljningen i bygg- och anläggningsprojekt. 

Handlingar 
1. Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-05-18 

2. Motion (handling 2022 nr. 54). 

Yrkanden 
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet yrkar via Pär Johansson (S) att tillstyrka motionen 

i dess nuvarande form. 

Ordförande Christer Holmgren (M) yrkar att tillstyrka motionen i dess nuvarande form och finner att 

lokalnämnden bifallet yrkandet.  

Omröstning begärs. 

Propositionsordning  
Ordförande Christer Holmgren (M) fastställer följande propositionsordning: Ja för att avstyrka 

motionen i dess nuvarande form och Nej för att tillstyrka motionen i dess nuvarande form.  

Omröstning 
För Ja röstar: Christer Holmgren (M), Bo Anderssen (L), Lars Kerla (D), Thomas Petterson (M), 

Patrik Gustavsson (D) och Mikael Karlsson (SD) (6). 

För Nej röstar: Thomas Larsson (MP), Pär Johansson (S), Johan Andersson (V), Eva-Marianne 

Skånsberg (S) och Gudrun Tiberg (FI) (5). 
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Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2022-06-15 

Protokollsanteckning 

Protokollsanteckning (S)  

Förvaltningens svar är korrekt ur dagens juridiska tolkning. Vi menar dock att det är dags att utmana 

denna förlegade, svagt underbyggda och - för den svenska modellen och de svenska löntagarna - 

farliga rättspraxis. Göteborg ska vara en föregångare för att minska risken för att de som jobbar på 

uppdrag av våra skattebetalare blir utsatta för social dumpning och att stadens upphandlingar präglas 

av sunda villkor och sund konkurrens. Vi vill därför tillstyrka motionen med syfte att gå vidare med 

införandet av krav på svenska kollektivavtal, definierat som krav på medlemskap i 

arbetsgivarorganisation med rikstäckande kollektivavtal eller kollektivavtal direkt med facklig 

organisation, i alla Göteborgs Stads upphandlingar av bygg- och anläggningstjänster. Det är därutöver 

viktigt att Staden fortsätter arbetet med att samordna kontroller i Staden inom riskbranscher, där bygg- 

och anläggning är ett av flera områden. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret. 

  



 

Lokalnämnden 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2022-06-15 

Justeringsdag:   

2022-06-22 

 

 

Sekreterare 

Tim Segerberg 

 

 

Ordförande 

Christer Holmgren (M) 

 

Justerande 

Thomas Larsson (MP) 
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Yttrande över motion angående krav på 
fullvärdiga svenska kollektivavtal i alla 
Göteborgs Stads upphandlingar av bygg- och 
anläggningstjänster (handling 2022 nr 54) 

 

Förslag till beslut 

I nämnden: 

1. Lokalnämnden föreslås avstyrka motionen i dess nuvarande form.  

2. Lokalnämnden föreslås besluta att tillstyrka att inköp- och 

upphandlingsnämnden får i uppdrag att utreda hur Göteborgs Stad kan stärka 

kontrollen och uppföljningen i bygg- och anläggningsprojekt.   

Sammanfattning 

Motiven bakom motionen är bland annat att stävja lönedumpning och sämre villkor på 

arbetsmarknaden, samt att skattepengar inte ska göda organiserad brottslighet. Det får 

vidare förstås att syftet med införandet av kravet är att försöka ändra den praxis som råder 

inom upphandlingsrätten idag.  

Lokalförvaltningen föreslår att motionen avstyrks eftersom införande av krav på att 

alla leverantörer/entreprenörer och dess underleverantörer/underentreprenörer ska vara 

bundna till ett kollektivavtal strider mot de grundläggande upphandlingsprinciperna och 

då särskilt proportionalitetsprincipen i lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). 

Lokalförvaltningen rekommenderar därför inte att staden ska försöka ändra rättspraxis 

genom att införa krav på bundenhet av kollektivavtal i alla bygg- och 

anläggningsupphandlingar. Det kan nämnas att lokalförvaltningen idag har särskilda 

arbetsrättsliga kontraktsvillkor i förvaltningens upphandlingar då det är motiverat utifrån 

upphandlingens ändamål. 

Förslagsvis bör istället staden utveckla en enhetlig, gemensam kontroll och 

uppföljning i bygg- och anläggningsprojekt. Därför föreslås att inköp- och 

upphandlingsnämnden får i uppdrag att utreda hur Göteborgs stad på ett enhetligt sätt ska 

arbeta med kontroll och uppföljning. En sådant arbete förutsätter bland annat erforderlig 

resurstillsättning och skulle sannolikt minska benägenheten till nyttjande av löntagare 

utan rimliga villkor i samtliga entreprenörsled. Lokalförvaltningen ser därför positivt på 

ökade uppföljningar och kontroller av stadens leverantörer/entreprenörer. På så sätt kan 

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2022-05-18 

Diarienummer N230-0620/22 

 

Handläggare: Klara Ebler Allgurén 

Telefon: 031 – 365 04 55 

E-post: klara.ebler.allguren@lf.goteborg.se 
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Göteborgs Stad stärka arbetet mot de samhällsutmaningar som finns inom bygg- och 

anläggningsbranschen.  

Tider 

• 26 maj 2022 – detta tjänsteutlåtande ska vara lokalnämndens sekreterare tillhanda 

• 15 juni 2022 – tjänsteutlåtandet föredras på lokalnämndens sammanträde  

• 26 augusti 2022 – yttrandet ska vara SLK tillhanda  

• SLK sammanställer inkomna yttranden och översänder underlag till KS 

 

Juridiska utgångpunkter 

Kraven och villkoren i en upphandling ska enligt LOU stå i rimlig proportion till det som 

lokalförvaltningen upphandlar. Ett kollektivavtal innehåller så mycket mer än vad som 

kan anses nödvändigt för en specifik upphandling. Arbetsrättsliga villkor kan nämligen 

ställas i en upphandling utan uttryckligt krav på medlemskap i kollektivavtal. Därav 

strider ett krav på bundenhet av kollektivavtal mot proportionalitetsprincipen i LOU. 

Möjligheten att ändra lagens tillämpning bedöms som låga. Det ska vidare framföras att 

det av förarbetena till LOU – vilka innehåller en beskrivning av hur lagen ska tolkas och 

tillämpas – framgår följande (prop. 2016/17:163 sid. 56).   

”[d]et ska understrykas att förslagen inte innebär något krav på 

leverantören att vara bunden av ett kollektivavtal.”  

”Det bör inte göras någon skillnad på leverantörer som är bundna 

av det alternativa kollektivavtalet och leverantörer som inte är det. 

Också en leverantör som inte är bunden av kollektivavtalet bör 

alltså kunna anses uppfylla de ställda villkoren i upphandlingen om 

den tillämpar motsvarande villkor som i kollektivavtalet.”  

Krav på bundenhet av kollektivavtal riskerar även att strida mot den negativa 

föreningsfriheten som stadgas i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna. Lokalförvaltningen har dock inte 

genomfört en djupare juridisk analys i denna del. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Förseningar och inverkan på verksamheterna 

Genom införande av krav på bundenhet av kollektivavtal byggs en konkret risk in i 

upphandlingsprocessen. Om en leverantör, som inte är bunden av ett kollektivavtal, väljer 

att överpröva en upphandling är det mest sannolika utfallet att leverantören vinner 

framgång. Det medför att upphandlingen får göras om eller rättas, varpå förseningar i 

projektet riskerar att uppstå. Det i sin tur påverkar de verksamheter som ska nyttja den 

byggnad/de lokaler som ska uppföras eller renoveras.  

Det är svårt att uppskatta de totala ekonomiska följderna men införlivandet av kravet 

innebär definitivt en risk för kostsamma förseningar som ytterst kommer att påverka 

kommuninvånarna negativt.  
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Överprövningsfrekvensen 

Lokalförvaltningen utesluter inte att överprövningsfrekvensen av upphandlingar kommer 

att öka. Det medför att tid och resurser ska tillsättas för att hantera överprövningar och 

effekterna av att upphandlingar ska göras om eller rättas.   

Färre anbudsgivare 

Det finns även en risk för att lokalförvaltningen får färre antal anbudsgivare i 

upphandlingar där krav på bundenhet av kollektivavtal finns. Det i sin tur riskerar att leda 

till högre anbudspriser. Det är heller inte uteslutet att mindre företag avstår från att lämna 

anbud om samtliga krav i upphandlingen sammantaget upplevs som för höga.   

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.  

Bedömning ur social dimension 
I nuläget har lokalförvaltningen, i de flesta bygg- och anläggningsupphandlingar, krav på 

efterlevnad av barnkonventionen, antidiskrimineringslagen, jämställdhetslagen etc. En 

gemensam ökad kontroll och uppföljning i dessa avseenden är också önskvärt. Sannolikt 

kan ett sådant arbete främja en förbättrad hälsa hos löntagare i byggprojekten, bidra till en 

ökad integration och jämställdhet i branschen.  

Bilagor 

1. Motion (handling 2022 nr 54) 

 

 

Göteborg, 18 maj 2022 

 

Patrick Kristensson  Fredrik Lyrblad  

direktör   avdelningschef, utvecklingsavdelningen 
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