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Under senaste tiden har det i många sammanhang uppmärksammats att det i Sverige finns en
del av arbetsmarknaden som fungerar efter
andra regler än vi är vana vid. Man kan säga att
det finns en ”C-arbetsmarknad” där det råder
andra förhållanden än vi förväntar oss.
Det kan gälla företag som inte har kollektivavtal och låga lönenivåer, bemanningsföretag
som har många timanställda utan anställningstrygghet, men också oseriösa företag som
anlitar svart arbetskraft och som inte följer
gällande lagstiftning vad gäller arbetstider och
arbetsmiljö. I värsta fall finns en koppling till
organiserad brottslighet. En utförlig beskrivning
av fenomenet finns i Rebecka Bolins bok ”De
Osynliga”.
Uppsala kommun har under den senaste mandatperioden upphandlat allt större del av kommunens verksamhet, som därigenom sköts av
privata företag. I Uppsala kommuns upphandlingspolicy talas det ingenstans om kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande förhållanden.
Jag förutsätter dock att det bara tecknas avtal
med företag som är seriösa och betalar sina avgifter och skatter enligt LOU kap 10 och 11.
Lagen säger emellertid ingenting om kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande förhållanden.
Företag som anlitas av kommunen kan ju dock i
sin tur anlita underentreprenörer, som i sin tur
anlitar underentreprenörer osv. Dessa blir
kanske inte alltid lika hårt kontrollerade. Som
exempel kan nämnas utbyggnaden av Fyrishov
där det upptäckts två stycken byggföretag utan
kollektivavtal. I Malmö tillämpar man däremot
ett system som kallas Vita jobb som är ett samarbete med ett antal fackföreningar, som syftar
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till att kommunen bara ska anlita seriösa underleverantörer.
Med anledning av ovanstående vill jag fråga
kommunstyrelsens ordförande Fredrik Ahlstedt
(M) följande:







Hur säkerställer Uppsala kommun att
oseriösa underentreprenörer inte anlitas
vid kommunens upphandlingar.
Görs någon rimlighetsberäkning av
priset, vid lägstaprisupphandlingar, så
att det är troligt att arbetet kan utföras
till avtalsenliga löner?
Vem anser du har ansvar för att säkerställa att de anställda verkligen får kollektivavtalsliknande förhållande om
kollektivavtal saknas?
Finns det någon uppföljning av dessa
områden och hur görs den i så fall?
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