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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 8 juli 2016 beretts tillfälle att avge 
yttrande över slutbetänkandet Arbetsklausuler och sociala hänsyn i offentlig upphandling 
– ILO:s konvention nr 94 samt en internationell jämförelse (SOU 2016:15). 
 

Sammanfattning 
 
Advokatsamfundet, som konstaterar att det i betänkandet saknas såväl konkreta lagförslag 
som någon konsekvensanalys i fråga om en ratificering av ILO:s konvention nr 94, anser 
att det utifrån de rent politiska ställningstaganden som görs av utredningen saknas 
anledning att närmare ta ställning till ratificeringsfrågan. 
 
Advokatsamfundet har dock ett antal synpunkter och reflektioner som framgår av det 
följande. 
 
Inledning 
 
Utredningens uppdrag har varit att utreda förutsättningarna för en svensk ratifikation av 
ILO:s konvention nr 94 om arbetsklausuler i kontrakt (”Konventionen”).  
 
I betänkandet görs sammanfattningsvis bedömningen att ”mervärdet för svenska 
förhållanden med att ratificera Konventionen framstår som begränsat, men att utredningen 
bedömer att en ratifikation är en kraftfull och tydlig markering för att Sverige tar aktiv 
ställning för goda arbetsvillkor och ställer sig bakom de grundläggande normer och 
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värderingar som avspeglas i ILO:s normsystem”. Mot denna bakgrund förordas en 
ratifikation.  
 
Ny lag om offentlig upphandling 
 
Efter det att det nu aktuella betänkandet överlämnats, har regeringen i juni 2016 lagt fram 
ett förslag om nytt regelverk för upphandling (prop. 2015/16:195). Härigenom 
implementeras 2014 års upphandlingsdirektiv och förslaget innefattar arbetsklausuler och 
sociala hänsyn i offentlig upphandling. Lagstiftningsförslaget har föregåtts av de 
offentliga utredningarna SOU 2014:51 och SOU 2015:69, vilka Advokatsamfundet har 
avgett remissyttranden över den 1 oktober 2014 samt den 9 december 2014 
(kompletterande) avseende SOU 2014:51 och den 8 januari 2015 avseende SOU 2014:69. 
 
Det föreslagna nya regelverket för upphandling innebär sammanfattningsvis att 
upphandlande enhet ska – om det är behövligt – ställa särskilda arbetsrättsliga villkor för 
hur ett kontrakt ska fullgöras, t.ex. i fråga om lön, semester och arbetstid och att 
myndigheten får ställa villkor avseende t.ex. villkor som försäkringar, pension, annan 
ledighet än semester och annat. Nivåerna på villkoren ska anges enligt de lägsta nivåer 
som följer av ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsvarande 
arbetstagare i den aktuella branschen, dock alltid minst de nivåer som följer av lag. Om 
arbetet utförs på ett sätt som gör att svensk arbetsrätt inte kan anses tillämplig, ska 
upphandlande enhet, om det anses nödvändigt, uppställa krav på att leverantören uppfyller 
ILO:s kärnkonventioner.  
 
Det av regeringen framlada förslaget reglerar således uttryckligen skyldigheter och 
möjligheter för upphandlande enheter att ta arbetsrättsliga hänsyn i offentlig upphandling. 
Enligt förslaget ska den nya upphandlingslagstiftningen träda i kraft den 1 januari 2017. 
Propositionen ska, såvitt känt, behandlas i riksdagen den 30 november 2016. Såvitt 
Advokatsamfundet kan bedöma förefaller det emellertid i dagsläget osäkert om 
lagstiftningsförslaget kommer att antas och leda till lagstiftning.  
 
Advokatsamfundet noterar att den utredning som ligger till grund för det föreslagna nya 
regelverket om upphandling inte har gjort någon bedömning av hur förslaget i aktuellt 
hänseende förhåller sig till ILO:s konvention nr 94 om arbetsklausuler i kontrakt. Inte 
heller berörs detta i propositionen.  
 
Arbetsklausuler vid offentlig upphandling – förutsebarhet och tydlighet en 

önskvärd utveckling  
 
Några uttryckliga bestämmelser om arbetsklausuler finns inte i gällande 
upphandlingslagar. Däremot föreskriver befintlig lagstiftning att upphandlande enheter får 
uppställa särskilda kontraktsvillkor för hur ett kontrakt ska fullgöras, vilket kan innefatta 
sociala hänsyn, inklusive arbetsrättsliga hänsyn, förutsatt att de är förenliga med de 
upphandlingsrättsliga principerna om proportionalitet, likabehandling, icke-
diskriminering, öppenhet och ömsesidighet, samt i övrigt är förenliga med EU-rätten.  
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Advokatsamfundet konstaterar att upphandlande enheter årligen upphandlar 
skattefinansierade kontrakt för mycket stora belopp. Det är känt att det i vissa 
upphandlingar ställs krav avseende arbetsrättsliga villkor. Det är Advokatsamfundets 
uppfattning att det ur ett rättssäkerhetsperspektiv är nödvändigt med en tydlighet i 
regelverket gällande vilka kriterier (om några) som får eller ska ha betydelse vid en 
upphandling. Det är vidare Advokatsamfundets mening att ett sådant hänsynstagande med 
fördel utgår från en tydlig reglering, där det inte är tillfälligheter som avgör vilka villkor 
som uppställs, liksom en reglering som inte riskerar att leda till tillämpningssvårigheter, 
vilket generellt sett missgynnar mindre företag och också ökar risken för överprövningar 
och processer, vilket är kostsamt både för det allmänna och enskilda företag.  
 
Frågan om en ratificering av Konventionen är förenlig med EU-rätten 
 
Utredningen har gjort en bedömning av vilka krav som Konventionen uppställer och 
utifrån detta gjort bedömningen att Konventionen kan ratificeras och implementeras i och 
anpassas till svensk lagstiftning på ett sätt som inte strider mot EU-rätten (se s. 58 ff.). 
Advokatsamfundet finner inte anledning att ifrågasätta denna bedömning i sig. Även 
själva ratifikationen omfattas av EU:s regelverk (s. 146) och eventuella ifrågasättanden av 
Konventionens förenlighet med EU-rätten kommer att prövas i denna hantering. 
Advokatsamfundet noterar i detta sammanhang att flera av EU:s medlemsstater har 
ratificerat Konventionen, däribland Finland och Danmark. Även Norge har ratificerat 
Konventionen. 
 
Konventionen och den svenska arbetsmarknadsmodellen  
 
Utredningens bedömning är att även om det är nytt för svenska förhållanden att en 
myndighet fastställer särskilda arbetsvillkor, är det möjligt att genomföra Konventionen i 
denna del med respekt för den svenska arbetsmarknadsmodellen. Advokatsamfundet 
uppfattar denna bedömning på så sätt att både Konventionens och upphandlings-
regelverkets krav på tydlighet kräver att de enskilda villkoren ska fastställas av 
myndigheten och att det inte skulle uppfylla kraven på tydlighet att myndighet föreskriver 
att arbete i en viss upphandling ska följa villkoren i ett angivet kollektivavtal, även om 
dessa villkor skulle vara tydliga (s. 88). Advokatsamfundet har ingen anledning i sig att 
ifrågasätta denna bedömning. 
 
Analys av konsekvenserna av en ratificering av Konventionen  
 
I betänkandet redovisas en internationell jämförelse i fråga om hur olika sociala hänsyn 
tas i offentlig upphandling i sju andra europeiska länder. Sammanfattningsvis konstateras 
att det i en majoritet av de redovisade länderna är frivilligt för de upphandlande 
myndigheterna att ställa sociala krav i offentlig upphandling. I de flesta fall har det därtill 
inte ansetts vara proportionerligt eller lämpligt att ställa sådana krav i alla upphandlingar.  
 
Någon motsvarande konsekvensanalys avseende svenska förhållanden saknas i 
betänkandet. Med anledning härav vill Advokatsamfundet, för det fall Konventionen 
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skulle ratificeras, peka på de huvudsakliga skillnaderna mellan de nuvarande och de i 
propositionen föreslagna reglerna i jämförelse med Konventionen.  
 
Konventionen innebär bland annat att alla offentliga kontrakt ska innehålla klausuler som 
tillförsäkrar arbetstagare lön, arbetstid och övriga arbetsvillkor, som inte är mindre 
förmånliga än de som fastställs i kollektivavtal eller annat erkänt förhandlingssystem, 
skiljedom eller den nationella lagstiftningen för arbete av samma slag inom det aktuella 
yrket eller näringsgren i det område där arbetet utförs. Även om Konventionen medger att 
undantag kan göras för upphandlingar som understiger visst belopp, står det klart att 
Konventionens bestämmelser går betydligt längre än gällande svensk rätt och även längre 
än det befintliga lagstiftningsförslaget från regeringen som kommenterats ovan, vilket 
innebär att sådana klausuler bara är obligatoriska om det anses behövligt.  
 
Advokatsamfundet vill även peka på att Konventionen enligt det remitterade betänkandet 
innebär att arbetstagare som utför arbete i offentlig upphandling ska garanteras ersättning 
vid arbetsskada. Även på denna punkt går alltså Konventionen längre än både gällande 
svensk rätt och de arbetsrättsliga hänsyn som ska tas enligt regeringens lagstiftnings-
förslag enligt ovan.  
 
Enligt Advokatsamfundet riskerar dessa skillnader kunna leda till en ökad administrativ 
börda, utan något egentligt mervärde för den offentliga resursanvändningen. 
 
Ratificering en politisk fråga 
 
Som ovan anges bedömer utredningen att en ratifikation av Konventionen primärt är ”en 
kraftfull och tydlig markering för att Sverige tar aktiv ställning för goda arbetsvillkor och 
ställer sig bakom de grundläggande normer och värderingar som avspeglas i ILO:s 
normsystem”. Utan att några konkreta lagförslag i det remitterade betänkandet och utan 
någon genomförd konsekvensanalys, konstaterar Advokatsamfundet att frågan om en 
ratificering i huvudsak har politiska utgångspunkter och implikationer.  
 
Advokatsamfundet anser utifrån de förhållanden som framhållits ovan att det saknas 
anledning att ta ställning i ratificeringsfrågan. 
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