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Interpellation av Anna Kettner (s) om möjligheterna till etiska
krav i landstingets upphandlingar
Landstingsfullmäktige avhandlade under sitt möte i april en motion om att det kaffe och det te
som upphandlas av landstingets förvaltningar och bolag ska vara Rättvisemärkt. Landstingsstyrelsens majoritet valde att inte biträda motionens krav med argumentationen att Det enligt
Nämnden för Offentlig upphandling är olämpligt att ställa etiska krav i upphandlingar, till exempel enligt de kriterier som ligger bakom rättvisemärket. Ärendet återremitterades genom att
fler än en tredjedel av landstingsfullmäktiges ledamöter så begärde.
Det intressanta är att landstingets fastighetsbolag, Locum AB, sedan år 2005 eftersträvar att i
sina upphandlingar tillämpa långt gående etiska principer. Locum ingår i ett Nätverk i detta
syfte, Global Compact, som uppställer tio etiska principer för upphandlingar och annan affärsverksamhet.
De tio principerna i Global Compact tar sin utgångspunkt i FN:s deklaration om mänskliga
rättigheter, ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet, FN:s
Rio-deklaration om miljö och utveckling och FN-konventionen mot korruption. Ett företag som
deltar i det frivilliga nätverket Global Compact ska:
-

stödja och respektera skydd för internationella mänskliga rättigheter (Princip 1)
försäkra sig om att dess verksamheter inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter
(Princip 2)
värna organisationsfrihet och i praktisk verklighet erkänna rätten till kollektiva förhandlingar (Princip 3)
verka för avskaffandet av alla former av tvångsarbete (Princip 4)
verka för ett faktiskt avskaffande av barnarbete (Princip 5)
verka mot diskriminering i samband med anställning och yrkesutövning (Princip 6)
bedriva ett förebyggande miljöarbete (Princip 7)
ta initiativ för att främja ett större miljöansvar (Princip 8)
uppmuntra utveckling och spridning av miljöanpassad teknik (Princip 9)
arbeta mot alla former av korruption, inklusive bestickning och tagande av mutor.
(Princip 10 )
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På Locum AB pågår just nu ett arbete med att ta ytterligare steg för att utforma upphandlingsrutiner och upphandlingsunderlag med utgångspunkt i dessa tio principer.
Med anledning av ovanstående vill jag fråga finanslandstingsrådet:
- Vidhåller finanslandstingsrådet att det inte är möjligt eller önskvärt för landstinget att ställa
långtgående etiska krav i landstingets upphandlingar?
- Anser finanslandstingsrådet att Locum AB gör fel som i sina upphandlingar eftersträvar att
tillämpa Golbal Compacts tio etiska principer i sina upphandlingar?
- Avser finanslandstingsrådet ta initiativ till att Locum ABs tillämpning av Global Compacts
principer ges spridning till landstingets samtliga bolag och förvaltningar?

Stockholm den 10 maj 2007

Anna Kettner

