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Under senare år har det blivit alltmer uppmärksammat hur människors
arbetsvillkor försämras genom offentliga upphandlingar, detta trots att
Upphandlingsmyndighetens nationella upphandlingsstrategi betonar vikten av
krav på social hänsyn för att säkerställa goda arbetsvillkor och lika möjligheter
för alla. Fackförbund som Kommunal och Transport har dessutom markerat
tydligt mot problemen med exempelvis bristande anställningstrygghet vid
personalövertagande. Dessa problem kan politiken sätta stopp för om den
politiska viljan finns. Umeå kommuns upphandlingar uppgår till mellan 1,6-2
miljarder kronor per år. Upphandlingarna är attraktiva för privata bolag. Ett
vunnet kontrakt ger ofta stora och garanterade intäkter för de företag som
vinner. Konkurrensen är hård och ofta pressas priserna i botten för att vinna
kontrakten. Följden blir ofta pressade löner och försämrade arbetsvillkor för de
anställda.
Inte alltför sällan så innebär ett byte av privata utförare att personalen inte vet
om de kommer att få ha kvar sin anställning. De som får fortsatt anställning hos
den nya utföraren får ofta sänkt arbetstid, prov- eller timanställning och förlorar
förmåner som de haft tidigare. För att komma till rätta med dessa
missförhållanden räcker inte krav på kollektivavtal eftersom det räknas som en
ny anställning.
I realiteten är detta social dumpning som drivs på och finansieras av
skattemedel. För att mildra de negativa effekterna av upphandlingar och ge de
anställda rimliga och trygga anställningsvillkor bör kommunen tillämpa krav på
personalövergång
med
bibehållna
arbetsvillkor
vid
alla
större
tjänsteupphandlingar. Som upphandlare har vi även ansvar för de som arbetar i
de företag som bedriver verksamhet på uppdrag av kommunen.
Vänsterpartiet yrkar:

Att Umeå kommun skall tillämpa krav på personalövertagande vid alla större
tjänsteupphandlingar.
Att Umeå kommuns bolag skall tillämpa krav på personalövertagande vid alla
större tjänsteupphandlingar där t ex kollektivtrafiken är ett tydligt exempel.
Ulrika Edman
Lennart Arvidsson
Åsa Bäckström
Vänsterpartiet

