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Handläggare:

Hälso- och sjukvårdsnämnden
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Peter Ölund

Yttrande över motion 2013:27 av Helene Hellmark
Knutsson m.fl. (S) om anställningstrygghet samt
motion 2013:28 av Helene Hellmark Knutsson m.fl. (S)
om krav på kollektivavtal i samband med landstingets
upphandlingar
Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen har begärt att Hälso- och sjukvårdsnämnden ska yttra
sig över motioner om anställningstrygghet respektive krav på kollektivavtal
i landstingets upphandlingar. I motion om anställningstrygghet föreslår
Helene Hellmark Knutsson m.fl. (S) att landstingsfullmäktige uppdrar åt
landstingsstyrelsen att utarbeta gemensamma krav vid upphandlingar om
personalövertagande som norm för Stockholms läns landsting. I motion om
kollektivavtal föreslår Helene Hellmark Knutsson m.fl. (s) dels att det ska
ställas krav på svenska kollektivavtal vid landstingsupphandlingar och
leverantörsavtal, dels att det genomförs en översyn av policy och
reglemente för att förhindra upphandling av underentreprenörer som
anlitar svart arbetskraft.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-09-23
Motion 2013:27 av Helene Hellmark Knutsson m.fl. (S) om
anställningstrygghet
Motion 2013:28 av Helene Hellmark Knutsson m.fl. (S) om kollektivavtal
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

till Landstingsstyrelsen överlämna förvaltningens förslag

att

omedelbart justera beslutet.
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Förvaltningens motivering till förslaget
Anställningstrygghet
Motionärerna har föreslagit att landstingsfullmäktige uppdrar åt
landstingsstyrelsen att utarbeta gemensamma krav vid upphandlingar om
personalövertagande som norm för Stockholms läns landsting.
Motionen berör en av de allra viktigaste utmaningarna för framtidens
hälso- och sjukvård, nämligen kompetensförsörjningen. Det faktum att vi
har en växande och åldrande befolkning i Stockholm läns ställer höga krav
på den fortsatta utvecklingen av hälso- och sjukvården i länet. En
förutsättning för detta är att de unga fortsätter att söka sig till branschen
och även väljer att under många år fortsätta att arbeta där. När det gäller
vilka branscher som i framtiden kommer att vara attraktiva är det många
faktorer som spelar in. En viktig sådan faktor är tryggheten beträffande den
egna försörjningen; betyder en anställning idag även att försörjningen är
tryggad i morgon?
Alla aktörer som är verksamma inom hälso- och sjukvården i länet har ett
gemensamt ansvar för att branschen även framdeles fortsätter att vara
attraktiv för arbetstagarna. Detta ansvar kanaliseras fortlöpande i olika fora
för samverkan, såsom det branschråd som leds av hälso- och
sjukvårdsdirektören vid hälso- och sjukvårdsförvaltningen och i olika
arbeten som bedrivs inom ramen för projektet Framtidens hälso- och
sjukvård.
Ett system där huvudmannen väljer att lägga ut delar av
sjukvårdsproduktionen på entreprenörer har flera olika effekter på hur
branschen upplevs av dem som arbetar där. En effekt är att det finns fler
arbetsgivare att välja mellan. En annan effekt är en potentiell osäkerhet
beträffande den egna anställningen vid upphandlingar. Man kan här
urskilja flera olika situationer. I en del fall har det handlat om att
verksamhet som i utgångsläget drivs av landstinget läggs ut på entreprenad
genom en upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Då
har landstinget såsom både upphandlande myndighet och överlämnande
part möjlighet att stipulera att övertagandet ska betraktas som en
verksamhetsövergång enligt lagen om anställningsskydd (LAS). Då
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tillämpas reglerna om verksamhetövergång i 6b §. Detta har varit vanligt i
upphandlingar som genomförts av landstingsdriven vårdverksamhet.
En annan situation uppkommer om en redan utkontrakterad verksamhet
upphandlas i och med att ett tidigare upphandlat avtal löper ut. Här är
landstinget inte överlämnande part. Frågan om verksamhetsövergång berör
därmed i första hand överlämnande part och tillträdande avtalspart.
Det har hos de stora aktörerna i branschen etablerats vad som måste
beskrivas som en samsyn om att det normala och det mest praktiska är att
betrakta ett sådant övertagande som en verksamhetsövergång. I
normalfallet är det så att den lämnande parten inte har sysselsättning för
personalen om den inte följer med och tillträdande part får svårt att klara
driften om det inte går att ta över personal. I enstaka fall har det dock hänt
att tillträdande part inte har varit inriktad på att ta över personalen, vilket
berörs i motionen. Detta har skapat oro hos personalen och inte bidragit till
bilden av trygga anställningsvillkor för personalen i hälso- och
sjukvårdsbranschen. Det kan därför argumenteras att ett villkor om
övertagande borde ingå som en del i förfrågningsunderlag och avtalsvillkor,
i linje med vad som föreslås i motionen. Det bör dock poängteras att det
finns komplicerade juridiska frågeställningar kring att införa ett sådant
villkor. Principen i svensk rätt är att två parter inte kan avtala om vad en
tredje part ska göra. Och i det här sammanhanget skulle det röra sig om tre
parter, nämligen lämnande part, SLL och tillträdande part, där
upphandlingskontraktet endast omfattar de två senare. En möjlighet vore
att skriva in i underlaget att tillträdande part är skyldig att ”erbjuda
anställning” till personalen. Detta måste dock ställas i relation till EUrätten och reglerna om verksamhetsövergång i LAS, som ser det som att
anställningen per automatik övergår till den nya upphandlade parten,
förutsatt att det är fråga om verksamhetsövergång och den anställda inte
säger nej.
Mot den ovan skissade bakgrunden är det förvaltningens uppfattning dels
att det är viktigt att fortsatt samverka i branschen kring trygga
anställningsförhållanden, dels att frågan om en eventuell klausul om
personalövertagande bör utredas juridiskt.
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Kollektivavtal
Motionärerna har föreslagit dels att det ska ställas krav på svenska
kollektivavtal vid landstingsupphandlingar och leverantörsavtal, dels att det
genomförs en översyn av policy och reglemente för att förhindra
upphandling av underentreprenörer som anlitar svart arbetskraft.
Vad gäller kollektivavtal skriver motionärerna: ” I det kommande EUdirektivet om upphandling har det tydliggjorts att krav på kollektivavtal i
upphandlingar inte bara är tillåtet utan nödvändigt att ställa.” Utifrån
denna premiss vill motionärerna ställa krav på svenska kollektivavtal i
landstingets upphandlingar.
Sedan motionen skrevs har direktivet ifråga beslutats och det pågår nu ett
arbete med att implementera direktivet i svensk rätt. Konkurrensverket är
tillsynsmyndighet för offentlig upphandling i Sverige. Som ett led i
förberedelserna för Hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande har Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen varit i kontakt med Konkurrensverket, som för sin
del hänvisade till delbetänkande SOU 2014:51 från
Genomförandeutredningen.
På sidan 41 i delbetänkandet konstaterar utredningen att utredningen inte
kan se ”att tecknat eller tecknande av kollektivavtal är ett tillåtet krav i en
upphandling.” Mot bakgrund av nuläget i arbetet med att implementera det
nya direktivet i svensk rätt föreslår förvaltningen att det inte för närvarande
införs krav på kollektivavtal i upphandlingar av hälso- och
sjukvårdstjänster.
Vad gäller användande av arbetskraft där arbetsgivaren inte fullgör
skyldigheter avseende skatt och sociala avgifter (”svart arbetskraft”) synes
detta vara ett mindre problem vad gäller de vårdgivare som landstinget har
avtal med avseende hälso- och sjukvårdstjänster. Dock har Beställaren av
hälso- och sjukvård inte direkt insyn i förhållandena hos de
underentreprenörer som vårdgivarna anlitar avseende till exempel kostoch städtjänster. Det är givetvis av vikt att hela kedjan av leverantörer
består av seriösa företag och organisationer. Som ett led i detta arbete
bestlutade Hälso- och sjukvårdsnämnden den 22 maj 2014 om nya
godkännandevillkor vid vårdval enligt lagen om Valfrihetssystem. Som ett
skäl att avslå ansökan om att komma med i ett vårdval nämns där bristande
seriositet, vilket bland annat kan innefatta användandet av svart
arbetskraft. Ytterligare ansatser för att stävja dessa företeelser är den
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regelbundna kontroll av inbetalade arbetsgivaravgifter som görs halvårsvis
genom samarbete med skatteverket. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
arbetar löpande med att utveckla metoderna för att säkerställa att de
vårdgivare som anlitas är seriösa och levererar vård av god kvalitet till
befolkningen.

Catarina Andersson Forsman
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Henrik Gaunitz
Avdelningschef
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