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Finansdepartementet
103 33 Stockholm

Delbetänkandet Upphandling och villkor enligt kollektivavtal
(SOU 2015:78)
Fi 2015/4196
Sammanfattning
Konkurrensverket anser att upphandlande myndigheter kan inkludera arbets- och
anställningsvillkor i nivå med svenska kollektivavtal i de fall det inte förekommer
utstationering. Förekommer det däremot utstationering utgör utstationeringsdirektivets minimivillkor en begränsning för vilka villkor som kan beaktas.
Konkurrensverket ifrågasätter utredningens bedömning att det är tillåtet att ställa
längre gående krav på anbudsgivare i Sverige jämfört med anbudsgivare som
använder utstationerad arbetskraft.
Om det införs en skyldighet att ställa särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor
tillstyrks att dessa villkor begränsas till att gälla lön, semester och arbetstid.
Konkurrensverket tillstyrker förslaget att en leverantör som alternativ kan
uppfylla villkor i ett annat centralt kollektivavtal.
Upphandlingsmyndighetens uppdrag bör även omfatta att ange vilka alternativa
kollektivavtal som kan tillämpas när skyldighet att ställa särskilda arbetsrättsliga
kontraktsvillkor gäller. Upphandlingsmyndigheten bör också ange de alternativa
kollektivavtalens nivåer för lön, semester och arbetstid.
Skyldigheten att som särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor ange villkor i
enlighet med ILO:s åtta kärnkonventioner bör inträda när det är behövligt.
Konkurrensverket avstyrker förslaget att en leverantör ska säkerställa att samtliga
underleverantörer följer de särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkoren.

KKV1007, v1.3, 2012-09-10

Utredningens förslag kommer sammantaget att medföra en påtagligt ökad
arbetsbörda för såväl de upphandlande myndigheterna som för leverantörerna
och i viss mån även för förvaltningsdomstolarna. Förslaget riskerar att bli särskilt
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betungande för mindre företag och kan leda till att färre anbudsgivare deltar vid
konkurrensen om offentliga kontrakt.
Enligt Konkurrensverket bör regeringen vid ett genomförande av förslagen
säkerställa att det följs upp huruvida lagstiftningen har lett till sådana påtagliga
förbättringar för arbetstagarna som varit avsett samt övriga konsekvenser för
berörda parter. En sådan utvärdering skulle kunna ske tre år efter det att reglerna
har införts. Förslaget bör inte införas på det icke direktivstyrda området innan
konsekvenserna på det direktivstyrda området har utvärderats.
Inledande anmärkningar
Utredningen har fått i uppdrag att analysera hur uttryckliga krav på villkor enligt
kollektivavtal kan föras in i de tre nya kommande upphandlingslagarna. Utifrån
denna premiss delar Konkurrensverket utredningens bedömning att en sådan
reglering främst lämpar sig som särskilda villkor för hur ett kontrakt fullgörs, det
vill säga genom att upphandlande myndigheter och enheter uppställer särskilda
arbetsrättsliga kontraktsvillkor i de upphandlingar där detta bedömts behövligt.
Konkurrensverket delar vidare utredningens bedömning att utrymmet för att
reglera arbetsrättsliga villkor är detsamma, oavsett om den svenska lagstiftningen
genomför LOU-direktivet, LUF-direktivet eller LUK-direktivet.1
Konkurrensverkets yttrande kommer därför att beröra utredningens föreslagna
ändringar av lagrådsremissens LOU-förslag2, men gäller även för LUF och LUK i
motsvarande delar. Utredningens förslag är framtaget för det direktivstyrda
området och någon närmare analys har inte gjorts huruvida det är lämpligt att
införa motsvarande regelverk även för upphandlingar inom det icke
direktivstyrda området. Enligt Konkurrensverkets bedömning framstår dock de
föreslagna regelutvidgningarna som så resurskrävande för såväl upphandlande
myndigheter som leverantörer att de inte förefaller lämpliga att införa för
upphandlingar som uppgår till lägre kontraktsvärden, i vart fall inte innan en
utvärdering genomförts angående konsekvenserna på det direktivstyrda området.
När ska särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor ställas? (Utredningens avsnitt
7.3 och 7.9)
Eftersom de villkor som uppställs som krav i en upphandling måste avse
uppdragets utförande kommer sannolikt den föreslagna skyldigheten att ställa
särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor enligt Konkurrensverkets bedömning
främst att omfatta köp av tjänster samt bygg- och anläggningsentreprenader. När
det gäller varor som inte tillverkas direkt för den upphandlande myndighetens
räkning får dock utrymmet betecknas som mer begränsat, främst med hänvisning
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU om offentlig upphandling och om upphävande
av direktiv 2004/18/EG (LOU-direktivet), direktiv 2014/25/EU om upphandling av enheter som är
verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphävande av
direktiv 2004/17/EG (LUF-direktivet), samt direktiv 2014/23/EU om tilldelning av koncessioner
(LUK-direktivet).
2 Lagrådsremissen Nytt regelverk om upphandling den 4 juni 2015.
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till att kopplingen mellan villkoret och föremålet för kontraktet ofta kan bedömas
som alltför svagt.3
För att fastställa huruvida det ska vara obligatoriskt att ställa särskilda
arbetsrättsliga kontraktsvillkor i en viss given upphandling krävs en analys av de
branscher där offentliga kontrakt förekommer, genom vilken vissa av dessa
branscher därefter kan identifieras som problematiska vad gäller arbetstagarnas
anställningsvillkor. Såsom utredningen har funnit kommer det heller inte alltid att
vara behövligt att ställa särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor för en bransch i
dess helhet, utan endast för de delar som kan anses mer utsatta för oskäliga
arbetsvillkor. Branschanalysen behöver därför vara tämligen ingående. Därutöver
måste granskas om det finns några övriga omständigheter, t.ex. att vissa grupper
av arbetstagare riskerar dåliga arbetsvillkor eller om det i vissa regioner finns en
ökad risk för detta. Mot denna bakgrund delar Konkurrensverket utredningens
uppfattning att det skulle vara alltför betungande för upphandlande myndigheter
att på egen hand göra en bedömning om det är behövligt att ställa särskilda
arbetsrättsliga kontraktsvillkor inför varje upphandling. Det är således befogat att
de avlastas denna uppgift genom att en särskild myndighet får ansvar för att
meddela föreskrifter eller allmänna råd i frågan. Sammantaget framstår det som
ett omfattande och relativt komplicerat uppdrag som föreslås läggas på
Upphandlingsmyndigheten. Det är därför helt nödvändigt att myndigheten
tilldelas tillräckliga resurser för att kunna utföra ett sådant eventuellt uppdrag.
Det torde dock inte vara möjligt att utforma föreskrifterna/råden med sådan
precision att dessa inför varje upphandling kan ge tydliga besked om särskilda
arbetsrättsliga villkor måste ställas eller ej. Gränsdragningsproblem kommer att
uppstå som den upphandlande myndigheten måste hantera genom självständiga
bedömningar. Såsom utredningens lagförslag är utformat kommer dessutom de
upphandlande myndigheterna att ha en skyldighet att ställa särskilda
arbetsrättsliga kontraktsvillkor när det är behövligt, alldeles oavsett om
Upphandlingsmyndigheten har meddelat föreskrifter/råd om detta eller inte. Den
föreslagna regleringen kommer således att medföra en ökad arbetsbörda inte bara
för Upphandlingsmyndigheten, utan även för de upphandlande myndigheterna
med en rad olika bedömningar som kan vara svåra att göra i det enskilda fallet.
Genom att det införs en skyldighet för upphandlande myndigheter att i vissa
situationer uppställa särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor kan detta också
förväntas leda till ett ökat antal överprövningar i domstol. Till exempel kan en
kollektivavtalsansluten leverantör, som anser sig vara verksam i en bransch där
oskäliga anställningsvillkor förekommer bland konkurrenterna, rimligen antas ha
ett stort intresse av att den upphandlande myndigheten ställer de villkor som
lagen kräver. Lagens utformning torde innebära att en leverantör har möjlighet att
Se Konkurrensverkets rapport 2015:6 ”Arbets- och anställningsvillkor i nivå med svenska
kollektivavtal vid offentlig upphandling”, sid 60 f.
3

YTTRANDE
2015-10-29 Dnr 579/2015

4 (15)

få frågan prövad av domstol för det fall den upphandlande myndigheten inte
ställt sådana villkor. Dessutom kan lagens utformning antas medföra att en
upphandlande myndighet inte med framgång kommer att kunna invända att man
inte haft skyldighet att ställa särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor, med
hänvisning till att Upphandlingsmyndigheten inte meddelat föreskrifter som är
tillämpliga på upphandlingen. Utredningens förslag kan således komma att öka
belastningen på förvaltningsdomstolarna. De frågeställningar som domstolarna
kommer att pröva med anledning av den föreslagna regleringen är också av en
annan typ än vad som vanligen förekommer i allmän förvaltningsdomstol och
kan förväntas vara komplicerade. Det är också troligt att de frågor som
aktualiseras ofta kommer att kräva en tämligen omfattande utredning innan de
kan avgöras av domstolen.4 Även för leverantörer kommer utredningens förslag
att innebära ett merarbete och det kan resultera i att vissa leverantörer som inte är
anslutna till något kollektivavtal väljer att avstå från att delta i upphandlingar.
Konsekvenserna av detta blir bland annat en minskad konkurrens och i slutändan
en risk för att de upphandlande myndigheterna får in sämre anbud.
Likabehandlingsprincipen och olika kontraktsvillkor för anbudsgivare
(Utredningens avsnitt 7.4)
Konkurrensverket ifrågasätter utredningens bedömning att det är möjligt att ställa
längre gående krav riktade mot anbudsgivare som inte använder utstationerad
arbetskraft jämfört med anbudsgivare som gör det.
Vid offentlig upphandling där arbetet kommer att utföras av utstationerad
arbetskraft är det enligt EU-domstolens praxis inte tillåtet att ställa särskilda
arbetsrättsliga kontraktsvillkor som innebär längre gående villkor än vad som
följer av utstationeringsdirektivet. Kontraktsvillkoren får därmed inte gå utöver
vad som omfattas av den ”hårda kärnan”. Detta framgår också av skäl 37 och 98 i
LOU-direktivet, där det anges att utstationeringsdirektivet bör beaktas vid
uppställande av krav på arbets- och anställningsvillkor.
En viktig frågeställning som behandlas i utredningen är om krav på mer
omfattande villkor än vad som följer av utstationeringslagen överhuvudtaget kan
vara tillåtna, eftersom det sällan kan uteslutas att en anbudsgivare avser att utföra
arbetet med utstationerad arbetskraft. Utredningen anser att det är rättsligt
möjligt att ställa särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor för leverantörer i
Sverige som går utöver vad som följer av utstationeringslagen.5
Konkurrensverket hänvisar till EU-domstolens praxis, enligt vilken
likabehandlingsprincipen kräver att alla anbudsgivare ges samma möjligheter när

Konkurrensverket erinrar i sammanhanget om Högsta förvaltningsdomstolens nyligen meddelade
dom i mål nr 6331-14 som behandlar frågan om domstolens utredningsansvar i mål om
överprövning av upphandling.
5 Se sid. 121 i utredningen.
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de utformar sina anbud och att samma anbudsvillkor ska gälla för alla
anbudsgivare.6 Utifrån de grundläggande principerna, vilka måste följas i alla
upphandlingar som sker enligt LOU, finns således påtagliga problem med att i
samma upphandling ställa olika krav på leverantörerna.
Konkurrensverket delar inte utredningens bedömning att det saknas EU-rättslig
praxis i den särskilda frågan om det är tillåtet med negativ särbehandling av
nationella leverantörer. Enligt Konkurrensverkets uppfattning finns det nämligen
relevant praxis som ger vägledning. EU-domstolen har uttalat att förbudet mot
diskriminering på grund av nationalitet ger ett särskilt uttryck för den allmänna
principen om likabehandling samt att principen om likabehandling syftar till att
alla anbudsgivare ska ges samma möjligheter när de utformar sina anbud,
oberoende av nationalitet (Konkurrensverkets kursivering). EU-domstolen anförde i
samma avgörande att principen om likabehandling således ska tillämpas även då
det inte skett någon diskriminering på grund av nationalitet.7 Mot denna
bakgrund gör Konkurrensverket bedömningen att det unionsrättsligt inte är
tillåtet att uppställa krav och villkor i en upphandling som kan anses utgöra en
negativ särbehandling av nationella leverantörer.
EU-domstolen har därtill uttalat att likabehandlingsprincipen innebär att lika
situationer inte får behandlas olika och att olika situationer inte får behandlas lika,
såvida det inte finns sakliga skäl för en sådan behandling.8 Konkurrensverket är
av uppfattningen att en anbudsgivare med utstationerad personal och en
anbudsgivare utan utstationerad personal befinner sig i lika situationer om båda
har kapacitet att tillhandahålla kontraktsföremålet. De får då inte behandlas olika,
vilket innebär att de ska ges samma förutsättningar att delta i upphandlingen och
vara föremål för samma krav och villkor.9Att anbudsgivare från olika
medlemsstater verkar under olika arbetsrättsliga regelverk i sina respektive
hemländer kan därför i sig inte göra det tillåtet att upphandlande myndigheter
väljer att ställa högre krav på vissa leverantörer när det rör sig om exakt samma
kontraktsföremål i en viss upphandling.10
Utredningen anger slutligen att det, oavsett likabehandlingsprincipens räckvidd, i
vart fall måste anses föreligga sakliga skäl för en särbehandling som innebär att
Se t.ex. EU-domstolens avgöranden C-538/13 eVigilo, p. 33; C-42/13 Cartiera dell’Adda, p. 44 och
C-496/99 CAS Succhi di Frutta p.110.
7 Se EU-domstolens avgörande i mål C-458/03 Parking Brixen, p. 48. Se även mål C-87/94 Wallonska
bussarna, p. 31-33. Sistnämnda avgörande har kommenterats i doktrinen med slutsatsen att alla
anbudsgivare måste behandlas lika, varför även inhemska leverantörer kan göra gällande att en
upphandlande myndighet agerat i strid med likabehandlingsprincipen, se Sue Arrowsmith; The law
of public and utilities procurement, volym 1, tredje uppl, sid. 614 f.
8 Se EU-domstolens avgörande i de förenade målen C-21/03 och C-34/03 Fabricom, p. 27.
9 Se Konkurrensverkets rapport 2015:6, sid. 69 ff, för ett mer utvecklat resonemang i frågan.
10 Jfr även Kammarrätten i Stockholms dom av den 13 maj 2015, mål nr 6123-14. Domen
överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen, som den 23 september 2015 beslutade att inte
meddela prövningstillstånd, mål nr 3435-15.
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lägre krav ställs på anbudsgivare med utstationerad arbetskraft. Detta motiveras
av det övergripande syftet med bestämmelserna, vilket är att tillförsäkra
arbetstagarna skäliga anställningsvillkor. Enligt Konkurrensverkets uppfattning
är dock utredningens analys i denna del bristfällig. Frågan om det föreligger
sakliga skäl för olikbehandling måste prövas utifrån proportionalitetsprincipen.
Detta innebär en prövning, utifrån omständigheterna i det enskilda fallet,
huruvida den negativa särbehandlingen kan anses proportionerlig i relation till
syftet med kravställningen.
Ett resonemang kring hur en sådan prövning kan tänkas utfalla saknas helt i
utredningen. Av EU-domstolens praxis framgår att åtgärder, som kan utgöra
hinder för eller göra det mindre attraktivt att utöva friheten att tillhandahålla
tjänster, bland annat ska vara ägnade att säkerställa förverkligandet av den
målsättning som eftersträvas och de får inte gå utöver vad som är nödvändigt för
att uppnå denna målsättning.11 Med andra ord ska alla potentiellt konkurrensbegränsande krav och villkor i en upphandling vara effektiva utifrån sitt syfte och
syftet ska heller inte kunna uppnås genom en mindre ingripande åtgärd.
Det syfte som anges av utredningen är som ovan nämnts skäliga anställningsvillkor, närmare bestämt i form av villkor helt i enlighet med svenska
kollektivavtal. Frågan är dock om detta syfte kan bedömas bli säkerställt genom
kravet att det endast är anbudsgivare utan utstationerad arbetskraft som måste
uppfylla svenska kollektivavtalsvillkor. Detta krav hindrar nämligen inte att det
aktuella kontraktet i upphandlingen i stället tilldelas en anbudsgivare som
använder utstationerad arbetskraft, och som alltså endast behöver uppfylla
svenska kollektivavtalsvillkor i den mån de omfattas av den hårda kärnan i
utstationeringslagen. I sådana fall har alltså syftet med det olikbehandlande
villkoret inte uppnåtts och villkoret har därmed inte varit effektivt. Sannolikheten
för att anbudsgivare med utstationerad arbetskraft vinner svenska upphandlingar
kan också bedömas öka, om dessa anbudsgivare erhåller konkurrensfördelar
genom att högre krav ställs på de konkurrenter som inte använder utstationerad
arbetskraft. I så fall skulle själva kravställningen i sig kunna motverka sitt eget
syfte, snarare än att säkerställa det.
Mot denna bakgrund kan det ifrågasättas om en olikbehandlande kravställning
gentemot nationella anbudsgivare verkligen kan anses vara så effektiv att den
säkerställer att syftet med kravställningen uppnås.12 Om det aktuella kravet inte
bedöms tillräckligt effektivt är det heller inte tillåtet eftersom det strider mot
proportionalitetsprincipen. Det kan slutligen konstateras att prövningen huruvida
en viss åtgärd är proportionerlig måste ske utifrån omständigheterna i det

Se EU-domstolens avgörande i mål C-234/03 Contse, p. 33-41. Jfr även C-421/09 Humanplasma,
p. 34 och där angiven praxis.
12 Jfr EU-domstolens avgörande i mål C-552/13 Grupo Hospitalario Quiron, p. 28.
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enskilda fallet och att den ofta är komplicerad att göra. Någon generell slutsats
hur utfallet kommer att bli vid denna typ av prövningar är inte möjlig att dra.
Konkurrensverket vill utöver de rent rättsliga invändningarna mot en negativ
särbehandling av anbudsgivare som inte omfattas av utstationeringslagen även
framhålla följande. Om kravställningen skulle skilja sig åt i väsentlig utsträckning
och därmed innebära en påtaglig konkurrensnackdel för svenska anbudsgivare, är
en tänkbar konsekvens av den negativa särbehandlingen att större svenska
företag, med dotterbolag som är etablerade i en annan medlemsstat, väljer att i
stället låta dessa bolag lägga anbud i upphandlingen med användande av
utstationerad arbetskraft. Det kan heller inte uteslutas att vissa svenska företag
som en följd av den snedvridna konkurrensen väljer att etablera dotterbolag
utanför Sveriges gränser i detta syfte.13 Den typen av valmöjligheter existerar dock
inte för mindre företag som inte kan förväntas ha tillräckliga resurser för detta.
Förutom att utredningens rättsliga analys medför en negativ särbehandling av
alla nationella leverantörer som riskerar att bedömas som otillåten vid en rättslig
prövning, innebär den således därtill särskilt negativa konsekvenser för de små
och medelstora företagen.
Sammanfattningsvis anser Konkurrensverket att särskilda arbetsrättsliga
kontraktsvillkor som endast gäller de anbudsgivare som inte använder sig av
utstationerad arbetskraft, innebär att lika situationer behandlas olika samt att det
kan ifrågasättas om det övergripande syftet utgör sakliga skäl för en sådan
olikbehandling. I vart fall måste frågan om sakliga skäl prövas utifrån
förutsättningarna i det enskilda fallet och inte som en generell slutsats avseende
alla tänkbara situationer. Konkurrensverkets rättsliga utgångspunkt är att
upphandlande myndigheter kan inkludera arbets- och anställningsvillkor i nivå
med svenska kollektivavtal i de fall det inte förekommer utstationering, förutsatt
att de unionsrättsliga principerna beaktas. Förekommer det däremot
utstationering utgör utstationeringslagens minimivillkor en begränsning för vilka
villkor som kan ställas.
Vilka villkor ska ställas i offentlig upphandling och hur bestäms dessa villkors
nivåer? (Utredningens avsnitt 7.5 och 7.6)
Om det införs en skyldighet för upphandlande myndigheter att ställa särskilda
arbetsrättsliga kontraktsvillkor i offentliga upphandlingar tillstyrker
Konkurrensverket utredningens förslag att dessa villkor begränsas till att gälla
lön, semester och arbetstid. Konkurrensverket anser vidare i likhet med
utredningen att de särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkoren inte ska anges till

Detta kan självfallet endast antas vara aktuellt om negativ särbehandling förekommer i
upphandlingar som avser höga kontraktsvärden. Enligt Arbetsmiljöverkets statistik stod dock
exempelvis byggbranschen för 36,6 procent av de utstationerade arbetstagarna under år 2014 (se
Konkurrensverkets rapport 2015:6, sid 41). Offentliga byggentreprenadkontrakt torde inte sällan
uppgå till betydande värden.
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en högre nivå än den lägsta nivå som följer av lag eller centrala kollektivavtal
samt att villkor som omfattas av den hårda kärnan i utstationeringslagen ska
bestämmas enligt de miniminivåer som framgår av den lagen.
Konkurrensverket tillstyrker förslaget att, för det fall det bedöms föreligga flera
centrala kollektivavtal, ett av dessa ska väljas och att det alltså inte ska vara
möjligt att i en viss upphandling kräva olika villkor ur olika kollektivavtal.
Som framgår av utredningen föreligger vissa utmaningar när det gäller att
fastställa vilka kollektivavtalsvillkor som ska ställas. Kollektivavtalen är, med få
undantag, inte allmänt tillgängliga och dessas bestämmelser är inte alltid tydliga.
Det är t.ex. vanligt förekommande att lönenivåerna inte är fastställda. Förutom
frågan huruvida ett visst kollektivavtal överhuvudtaget är tillämpligt vid den
aktuella upphandlingen måste det också bedömas om avtalet kan betecknas som
ett sådant ”centralt kollektivavtal” som avses i den föreslagna lagen. Det finns
således en rad frågeställningar som i vissa fall kan vara svåra att hantera.
När man lyckats identifiera ett visst kollektivavtal och bedömt att det är att
betrakta som centralt och tillämpligt på den aktuella branschen och de aktuella
arbetstagarna, återstår uppgiften att fastställa korrekta miniminivåer.
Utredningen anger att kollektivavtalen ska tolkas utifrån partsavsikten. Det blir
därmed nödvändigt att konsultera arbetsmarknadens parter för att bland annat
utröna om de har en samsyn om aktuella nivåer. Enligt 17 kap. 4 § andra stycket i
lagförslaget kommer det också att bli en skyldighet att ge de kollektivavtalsslutande parterna tillfälle att lämna uppgifter. Enligt Konkurrensverkets
bedömning kan det dock inte förutsättas att de kollektivavtalsslutande parterna
alltid kommer att ha en gemensam uppfattning om vilka nivåer som ska gälla,
även efter att ha samrått med Upphandlingsmyndigheten eller den upphandlande
myndigheten. I sådana fall blir det i slutändan således
Upphandlingsmyndigheten eller de upphandlande myndigheterna själva som
måste avgöra vilka lönenivåer som ska gälla som villkor i upphandlingen.
Upphandlingsmyndigheten och de upphandlande myndigheterna får alltså i
praktiken en roll som närmast för tankarna till ett medlingsinstitut och därutöver
ett utrymme att fatta samma typ av beslut som annars ytterst ankommer på
Arbetsdomstolen. I utredningen anges visserligen att Upphandlingsmyndigheten
kommer att fastställa nivåerna på de särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkoren
vid offentlig upphandling och inte något annat. Konkurrensverket har dock svårt
att se någon avgörande skillnad mellan att fastställa särskilda arbetsrättsliga
kontraktsvillkor i dessa fall och att tolka kollektivavtal i allmänhet eftersom
resultatet i slutändan är detsamma; nämligen att bestämma vilka löner som
arbetstagarna har rätt till enligt ingångna avtal. Konkurrensverket instämmer
därför i utredningens bedömning att detta är en ordning som hittills varit
främmande för den ”svenska modellen”.
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Som Konkurrensverket har anmärkt nedan kommer dessutom en upphandlande
myndighets krav på t.ex. lönenivåer att kunna bli föremål för rättslig prövning.14
Detta innebär att de allmänna förvaltningsdomstolarna kommer att behöva pröva
innehållet i ingångna kollektivavtal, något som annars är förbehållet
Arbetsdomstolen, och en uppgift som hittills varit främmande för förvaltningsdomstolarna.
Alla krav och villkor som ställs i en upphandling måste vara möjliga att följa upp
och kontrollera.15 Uppföljning och kontroll kommer också enligt
Konkurrensverkets uppfattning att vara nödvändigt för att säkerställa att
leverantörerna verkligen håller vad som avtalats. Kontrollen kan dock komma att
bli krävande för såväl de upphandlande myndigheterna som för leverantörerna,
vilka kan tänkas bli skyldiga att ge in relativt detaljerad dokumentation för att en
seriös uppföljning ska kunna ske.
Som utredningen påpekat innebär kravet på koppling till kontraktsföremålet att
de särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkoren endast får avse kontraktets
utförande. Kraven på viss minimilön får därför inte omfatta leverantörens
lönenivåer när det gäller arbeten som inte avser det upphandlade kontraktets
utförande. Det är tänkbart, och i vissa branscher även troligt, att arbetstagaren i
fråga också utför andra arbetsuppgifter enligt andra villkor än de som gäller för
det upphandlade kontraktet.
Följande exempel kan ges. Ett städföretag ingår avtal med en kommun om
utförande av städtjänster. Som särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor har bland
annat angetts att de anställdas löner ska uppgå till minst 125 kr per timme.
Uppdraget består i att städa vissa kontorslokaler och beräknas ta 40 timmar per
månad i anspråk för en person att utföra. Eftersom det kommunala städuppdraget
endast upptar cirka 25 procent av den anställdes arbetstid får det förutsättas att
denne även städar för andra uppdragsgivare som städföretaget har. Ponera då att
den anställde under 75 procent av sin arbetstid städar åt privata beställare och att
dennes lön från städföretaget för detta uppgår till 110 kr per timme. För att
kontrollera att den anställde städaren haft korrekt lön räcker det därmed inte för
den upphandlande myndigheten att endast utföra en rutinkontroll av månadens
löneutbetalningar till berörda arbetstagare, utan det kan därutöver komma att
krävas en mer eller mindre detaljerad särredovisning. Samma gäller om
arbetstagarens villkor för arbetstid och semester i övrigt skiljer sig från vad som
gäller för det offentligt upphandlade uppdraget.
Även utifrån andra aspekter kan det föreslagna regelverket förväntas leda till ett
betydande merarbete för de inblandade. Som tidigare anmärkts innebär skyldigheten att ställa särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor att de upphandlande
14
15

Se sid. 13-14 i detta yttrande.
Se EU-domstolen C-448/01 EVN Wienstrom, p. 52.
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myndigheterna inte kan förlita sig på att Upphandlingsmyndighetens
föreskrifter/allmänna råd täcker alla situationer.16 Detta gäller i synnerhet under
den föreslagna lagstiftningens inledningsskede. Även de upphandlande
myndigheterna måste således i vissa fall avgöra vilka kollektivavtal som är
tillämpliga och vilka nivåer de innebär.
Alternativa kontraktsvillkor (Utredningens avsnitt 7.7.1 och 7.7.2)
Konkurrensverket tillstyrker utredningens förslag (17 kap. 5 § första stycket LOU
i lagförslaget) att det, som alternativ till de angivna särskilda arbetsrättsliga
villkoren, ska vara möjligt att åberopa motsvarande villkor i ett centralt
kollektivavtal som tillämpas i branschen. Enligt Konkurrensverkets uppfattning
torde det däremot saknas behov av att införa stadgandets andra stycke.
Detta är en viktig bestämmelse som möjliggör att anbudsgivare som är bundna av
ett annat kollektivavtal än det kollektivavtal ur vilket de särskilda arbetsrättsliga
kontraktsvillkoren är hämtade kan delta i upphandlingen. Utan möjligheten att
åberopa alternativa villkor skulle, som utredningen påpekar, alla leverantörer
som är anslutna till ett annat motsvarande kollektivavtal vara tvingade att
tillämpa olika villkor för sina arbetstagare beroende på vilket uppdrag de utför.
Detta skulle vara så betungande att tillämpa i praktiken att dessa leverantörer kan
tänkas avstå från att lämna anbud. Detta gäller likaledes för leverantörer som inte
är anslutna till något kollektivavtal. Utredningens bedömning i denna fråga är en
logisk konsekvens av att alla kollektivavtal i Sverige, sedda utifrån deras
respektive helhet, anses reglera arbetstagarnas villkor på ett likvärdigt sätt.
Konkurrensverket delar också utredningens bedömning att den anbudsgivare
som tillämpar ett alternativt kollektivavtal inte ska kunna välja ut olika förmåner
ur olika kollektivavtal, det ska således inte vara möjligt att betala lön enligt ett
visst kollektivavtal och ge semesterförmåner enligt ett annat.
Konkurrensverket har dock noterat att förslaget under vissa omständigheter
riskerar att missgynna anbudsgivare som inte är anslutna till något kollektivavtal.
Som exempel kan tas ett icke kollektivavtalsanslutet företag som enligt sina
anställningsavtal betalar en förhållandevis låg lön. Den något lägre lönen
balanseras dock genom att de anställda har en hög tjänstepension, vilket kan
betraktas som ”uppskjuten lön”. Om ett sådant företag, på grund av villkor i en
upphandling, skulle behöva betala en lön i nivå med kollektivavtal skulle den
ursprungliga balansen mellan lön och tjänstepension som avtalats gå förlorad.
Detta vore naturligtvis mycket förmånligt för arbetstagarna. Det är dock troligt att
ett företag med den typen av anställningsvillkor skulle välja att avstå från att delta
i en upphandling med sådana villkor, detta på grund av svårigheterna att lämna
ett konkurrenskraftigt anbud. Motsvarande effekt uppstår inte för arbetsgivare
som redan är anslutna till ett kollektivavtal. Förslaget kan å andra sidan även
tänkas leda till fördelar för icke kollektivavtalsanslutna företag. Ett företag som
16
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inte har några avtalade förpliktelser i övrigt gentemot sina arbetstagare kan välja
att tillämpa det kollektivavtal som innebär den lägsta lönen, utan att behöva
tillämpa kollektivavtalets villkor om t.ex. tjänstepension.
Som nämnts i avsnittet ovan kommer det att bli betungande för leverantörer utan
kollektivavtal att dels avgöra vilka andra centrala kollektivavtal som kan anses
relevanta i sammanhanget, dels att bedöma vilka miniminivåer som följer av
dessa alternativa kollektivavtal. Dessa problem gäller i synnerhet för små och
medelstora företag. Det innebär också ett resurskrävande arbete för
upphandlande myndigheter att avgöra om de åberopade alternativa
arbetsrättsliga villkoren är hämtade ur ett jämförbart kollektivavtal samt om
nivåerna i anbudet motsvarar minst den miniminivå som ska gälla enligt det
aktuella alternativa kollektivavtalet.
Utredningen föreslår vidare att de upphandlande myndigheterna ska ange vilka
villkor som gäller om arbetet utförs med utstationerad arbetskraft (17 kap. 5 §
andra stycket LOU i lagförslaget). Som tidigare utvecklats ifrågasätter
Konkurrensverket utredningens bedömning att det ska vara möjligt att ställa
längre gående särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor när det gäller leverantörer
som inte anlitar utstationerad arbetskraft.17 Enligt Konkurrensverkets uppfattning
torde det därför saknas behov av att införa ett sådant särskilt stadgande som
föreslås i 17 kap. 5 § andra stycket.
Ansvar för underleverantörer (Utredningens avsnitt 7.8)
Konkurrensverket avstyrker utredningens lagförslag i denna del, med hänvisning
till att det inte är tillräckligt väl underbyggt och att det brister i sin analys av
konsekvenserna. Enligt Konkurrensverkets uppfattning kan en ordning där
leverantören ska säkerställa att underleverantören i ett led (dvs. det närmast
följande ledet) följer de särskilda arbetsrättsliga villkoren vara en rimlig
kompromiss mellan intresset av skäliga anställningsvillkor och de allmänna
negativa konsekvenserna av ett långtgående ansvar för underleverantörer.
Utredningen föreslår att leverantörens ansvar att säkerställa de särskilda
arbetsrättsliga kontraktsvillkoren ska omfatta samtliga led av leverantörskedjan.
Ett sådant långtgående ansvar kan dock enligt Konkurrensverkets uppfattning få
till följd att anbudsgivare helt eller delvis avstår från att anlita underleverantörer,
då den potentiella ansvarskedjan innebär risker som är mycket svåra att förutse
även för den som endast anlitar seriösa företag. Konkurrensverket vill påpeka att
bruket av underleverantörer ofta kan vara positivt eftersom detta bland annat
möjliggör att mindre företag, som inte har möjlighet att lägga anbud på hela
upphandlingen, får tillfälle att utföra delar av det offentliga kontraktet. För vissa
anbudsgivare är dessutom anlitandet av underleverantörer en förutsättning för att
kunna delta i en viss upphandling. Bestämmelser som kan verka avhållande på
17
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leverantörers benägenhet att anlita underleverantörer innebär således påtagligt
negativa konsekvenser för konkurrensen och riskerar att drabba de små och
medelstora företagen extra hårt. Detta kan också innebära högre anbudspriser.
Konkurrensverket noterar vidare att leverantörens ansvar enligt lagförslaget
gäller för de underleverantörer som ”direkt medverkar” till att uppfylla
kontraktet. Utifrån formuleringen är det oklart om begreppet ”underleverantör” i
förslagets 17 kap. 7 § avses tolkas på samma sätt som i övriga delar av LOU eller
om avsikten är en snävare betydelse. Förslaget riskerar att medföra
gränsdragningsproblem, där leverantörens ansvar beror på frågan huruvida
underleverantörens medverkan varit ”direkt” eller inte.
Därutöver går det inte att bortse från att krav och villkor som i praktiken inte går
att kontrollera inte heller är tillåtna att ställa.18 Om en upphandlande myndighet
ställer krav som i realiteten är mycket svåra att kontrollera riskerar detta att gynna
oseriösa leverantörer, vilka kan tänkas kalkylera med att någon uppföljning inte
kommer att ske. Alltför långt gående krav och villkor i en upphandling kan
således i slutändan visa sig vara kontraproduktiva.
Oaktat frågan om det är praktiskt genomförbart att kontrollera en lång kedja av
underentreprenörer kvarstår det faktum att utredningens förslag torde kräva
omfattande resurser från såväl upphandlande myndigheter som leverantörer.
Även här blir konsekvenserna som svårast för de mindre aktörerna på
upphandlingsområdet.
Villkor när svensk rätt inte är tillämplig på arbetet (Utredningens avsnitt 7.7.3)
Konkurrensverket tolkar utredningens förslag på så sätt att det endast är när det
är uppenbart att kontraktet kommer att utföras enligt svensk rätt som en
upphandlande myndighet inte har skyldighet att ställa villkor utifrån ILO:s
kärnkonventioner. Myndigheterna måste därmed alltid ställa sådana villkor, så
snart det finns en teoretisk möjlighet att arbetet utförs i ett annat land.
Skyldigheten riskerar därmed att bli onödigt omfattande.
Enligt Konkurrensverkets uppfattning bör istället övervägas en lösning som
liknar den som föreslås gälla enligt 17 kap. 2 §, det vill säga att upphandlande
myndigheter ska ha en sådan skyldighet när det är behövligt. Denna bedömning
bör på samma sätt som i 17 kap. 2 § överlåtas på Upphandlingsmyndigheten, som
även bör ge närmare riktlinjer hur villkoren ska utformas.
Vad gäller förslaget om ansvar för hela kedjan av underleverantörer avstyrks
detta med hänvisning till vad som anförts i föregående avsnitt om ansvar för
underleverantörer.

18
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Upphandlingsmyndighetens uppdrag (Utredningens avsnitt 7.9 och 7.10)
Konkurrensverket tillstyrker att Upphandlingsmyndigheten ges i uppdrag att
bedöma när det är behövligt att ställa särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor
och att bestämma nivåerna för dessa villkor. Konkurrensverket anser därtill att
Upphandlingsmyndighetens uppdrag också ska omfatta bedömningen när det är
behövligt att uppställa villkor enligt ILO:s åtta kärnkonventioner (se ovanstående
avsnitt). Konkurrensverket föreslår slutligen att Upphandlingsmyndighetens
uppdrag även ska omfatta en bedömning av vilka alternativa kollektivavtal som
är tillämpliga samt dessas nivåer.
Av utredningens förslag framgår inte att Upphandlingsmyndigheten även ska ha
ansvar för att identifiera eventuella alternativa kollektivavtal och ange dessas
nivåer. Om detta inte ingår i Upphandlingsmyndighetens uppdrag måste de
upphandlande myndigheterna på egen hand bedöma om ett alternativt
kollektivavtal som en anbudsgivare hänvisar till är tillämpligt och även bedöma
dess nivåer. Detta blir i motsvarande omfattning en krävande uppgift för
leverantörer som saknar kollektivavtal, vilka dels måste bilda sig en uppfattning
om vilket kollektivavtal man ska tillämpa, dels om vilka nivåer som följer av det.
Om Upphandlingsmyndigheten ges det uppdrag som Konkurrensverket föreslår,
motverkar det att de leverantörer som redan är anslutna till det kollektivavtal som
pekats ut i upphandlingen har ett försteg jämfört med andra leverantörer. En
sådan ordning skulle också underlätta för såväl upphandlande myndigheter som
leverantörer. Det bör också tydligt framgå att Upphandlingsmyndigheten inte
bara har ett ansvar att ge stöd åt upphandlande myndigheter, utan även åt
leverantörer som har ett intresse av offentliga kontrakt.
En särskild fråga är om det är möjligt att ge Upphandlingsmyndigheten
befogenhet att meddela föreskrifter eller om myndigheten endast kommer att
kunna meddela icke bindande allmänna råd. Frågan har visserligen belysts
relativt ingående av utredningen men lämnas i slutändan öppen.
Konkurrensverket vill i sammanhaget påpeka att när det gäller upphandling inom
försörjningssektorerna kan vissa upphandlande enheter vara privata
organisationer. Eftersom det i dessa fall ofta blir fråga om avtal mellan två
privaträttsliga subjekt torde regleringen inte kunna anses som offentligrättslig.
Eftersom regleringen i LOU och LUF bör vara enhetlig förefaller det därmed
redan av detta skäl som olämpligt att regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer ska meddela föreskrifter på området.19 Vad sedan gäller
utrymmet för regeringen att meddela verkställighetsföreskrifter måste det i vart
fall ifrågasättas om ett fastställande av lönenivåer m.m. enligt kollektivavtal inte
innebär att något väsentligt nytt tillförs lagstiftningen. Enligt Konkurrensverkets
bedömning framstår det för närvarande som högst oklart vilket rättsligt utrymme
som finns för att ge Upphandlingsmyndigheten rätt att meddela bindande
föreskrifter.
19
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Konkurrensverket delar dock inte utredningens bedömning att
Upphandlingsmyndighetens föreskrifter inte skulle kunna vara överklagbara.20
Även om föreskrifterna i sig inte kan bli föremål för en överprövning enligt LOU
är det Konkurrensverkets bedömning att en upphandlande myndighets
uppställda särskilda arbetsrättsliga villkor (oavsett om de grundas på bindande
föreskrifter eller inte) i en upphandling kommer att kunna prövas av
förvaltningsdomstol. Det kan t.ex. tänkas att en leverantör med utstationerad
arbetskraft anser att villkorens nivåer överstiger de faktiska miniminivåerna, det
vill säga att villkoren går utöver den hårda kärnan. Sådana villkor är inte tillåtna
att ställa, varför kravställningen måste kunna överprövas av domstol. Att den
upphandlande myndigheten iakttagit och följt en annan myndighets föreskrifter
vid kravställningen innebär inte att dessa krav därmed blir tillåtna ur ett
unionsrättsligt perspektiv. De upphandlande myndigheter som är offentliga
organ i regeringsformens mening får i sina upphandlingar heller inte tillämpa
föreskrifter som strider mot LOU, t.ex. likabehandlingsprincipen i 1 kap. 9 §. Detta
följer av lagprövningsbestämmelsen i 12 kap. 10 § regeringsformen. De
upphandlande myndigheterna kan således inte frånhända sig ansvaret för att de
särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor som ställs inte är tillåtna. Motsvarande
lagprövning och skyldighet att underlåta att tillämpa föreskrifter som strider mot
LOU gäller enligt 11 kap. 14 § regeringsformen också för domstolarna i
överprövningsmål. En domstol är alltså inte bunden av en myndighets föreskrifter
för det fall att den bedöms vara i strid med en överordnad lagstiftning (i detta
exempel 1 kap. 9 § LOU).
Utredningen har enligt Konkurrensverkets uppfattning tydliga beröringspunkter
med såväl SOU 2015:83 (Utstationeringskommitténs betänkande Översyn av Lex
Laval) som SOU 2015:38 (Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet –
Del II). Utredningens förslag att Upphandlingsmyndigheten ska bestämma
villkoren för lön, semester och arbetstid i de fall det ska vara obligatoriskt att
ställa särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor är delvis överlappande med
Utstationeringskommitténs förslag att Arbetsmiljöverket i vissa fall ska analysera
vilka villkor i centrala kollektivavtal som får krävas med stöd av en stridsåtgärd
enligt utstationeringslagen. När två myndigheter på det här sättet har
överlappande uppdrag avseende villkoren för utstationerade arbetstagare finns
en risk för minskad tydlighet och större osäkerhet såväl för upphandlande
myndigheter som för leverantörer som vill utstationera arbetskraft om vad som
gäller. Detta kan komma att underminera syftet med de båda förslagen, vilket
främst torde vara ökad förutsebarhet och transparens i villkor. Det kan därför
övervägas om dessa två betänkanden bör beredas tillsammans inom
regeringskansliet.

20
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Konsekvenser för Konkurrensverket
Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för den offentliga upphandlingen i
Sverige. Utredningens förslag medför utökade skyldigheter för upphandlande
myndigheter och enheter, vilket i sin tur innebär att tillsynsområdet vidgas. De
frågeställningar som kommer att uppstå på grund av utredningens förslag kan
därtill förväntas bli tämligen komplicerade. Eftersom området expanderar ökar
även resursbehovet för tillsynsverksamheten. För det fall att de förslag som anges
i utredningen genomförs kommer detta att innebära ett ytterligare behov av
anslagna medel. Konkurrensverket delar således inte utredningens uppfattning
att lagförslagen inte kommer att medföra kostnader som inte ryms inom
Konkurrensverkets ordinarie uppdrag.
Avslutande kommentarer
Konkurrensverket anser att det är angeläget att offentliga medel används på ett
sätt så att goda anställningsvillkor råder för arbetstagarna och att så kallad social
dumpning aldrig ska förekomma vid utförandet av offentliga kontrakt. Samtidigt
är förenklingar av lagstiftningen något som ständigt efterlyses av såväl
upphandlande myndigheter som leverantörer. Ett mer lätthanterligt regelverk är
erfarenhetsmässigt den enskilt mest efterfrågade reformen bland de som berörs av
upphandlingslagarna. Regelförenkling är också sedan länge en uttalad
målsättning hos lagstiftaren, både nationellt och på unionsnivå. Utredningens
förslag är dock inte i linje med sådana önskemål och ambitioner. Förslaget innebär
i stället att komplexiteten vid offentliga upphandlingar ökar på ett sätt som
riskerar att påverka anbudsgivares vilja att delta i upphandlingar negativt och
som skärper svårighetsgraden och arbetsbördan för de upphandlande
myndigheterna. Även handläggningen av överprövningsmål i domstolarna kan
förväntas bli mer krävande.
_____________________________
Detta yttrande har beslutats av generaldirektören. Föredragande har varit
processrådet Magnus Ehn.
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