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MOTION 
 
Huddinge kommun ska inte främja osund konkurrens 
 

Huddinge kommun är en av landets största kommuner och varje år genomför kommunen ett 
stort antal upphandlingar. Offentliga upphandlingar handlar i grunden om att värna att 
Huddingeinvånarnas skattepengar används på bästa sätt. Det betyder inte att det billigaste 
priset alltid är att föredra. Utöver pris är kvalitet en viktig aspekt liksom att det är en seriös 
aktör som vinner upphandlingen. Vi socialdemokrater tycker att det är viktigt att kommunen 
främjar en sund konkurrens mellan de företag som är med och lägger anbud i Huddinge. 
 
De företag som fuskar med skatter, arbetsvillkor, arbetsmiljö eller på andra sätt konkurrerar 
ut de seriösa företagen med oschysta medel måste bort. Om inte, så kan seriösa företag 
tvingas till konkurs samtidigt som de anställda tvingas in hos de oseriösa aktörerna. 
Kommunen måste hela tiden arbeta med att bli bättre på- och ställa högre krav vid 
upphandlingar. Men oavsett vilka krav som ställs så blir de tandlösa om de inte följs upp. 
Ibland är det inte ytterligare krav som behövs utan bättre uppföljning och tydliga regler om 
vad som gäller om en utförare bryter mot dessa.  
 
Arbetsmiljöverket har de senaste åren jobbat med att stärka tillsynen och gjort 
undersökningar av företag som bryter mot arbetsmiljöreglerna för att få konkurrensfördelar. 
En undersökning som Arbetsmiljöverket gjort visar att 5 av 10 arbetsgivare inom 
städbranschen känner sig tvingade till att tumma på arbetsmiljöreglerna för att 
överhuvudtaget ens ha möjlighet att få uppdrag. Inom branscherna bygg, transport, hotell- 
och restaurang samt verksamhet inom lant- och skogsbruk är siffran 3 av 10. Detta är en 
fingervisning om att något måste göras.  
 
Just arbetsmiljö är något som berör alla som arbetar och det är ett område som Huddinge 
kommun kan bli bättre på. Exempelvis går det redan vid upphandling att ställa högre krav på 
arbetsmiljö och utfästa tydliga viten om vad som händer när dessa inte efterföljs – eller i 
sista fall häva kontraktet. Arbetsmiljöverket har gått ut med rekommendationer om krav 
som man kan ställa i upphandlingen för att främja bra arbetsmiljö. Dessa borde vara ett 
minimum i Huddinge kommun. Arbetsmiljöverkets rekommendationer är att leverantören 
vid upphandling visa upp följande innan kontrakt skrivs på: 
 

 Har en arbetsmiljöpolicy 

 Har fungerande rutiner för arbetsmiljöarbetet  



 Fördelar arbetsuppgifter för att motverka hög arbetsbelastning 

 Ger chefer/arbetstagare de kunskaper de behöver  

 Undersöker arbetsmiljön regelbundet  

 Riskbedömer alltid efter undersökning  

 Åtgärdar de risker som framkommer  

 Risker som inte kan åtgärdas direkt tidsanges i en handlingsplan  

 Följer upp åtgärdade risker  

 Utreder orsakerna till ohälsa, tillbud och olycksfall  

 Har skyddsombud eller annan lokal arbetstagarrepresentant på arbetsplatsen  

 Följer årligen upp vårt arbetsmiljöarbete  
planerar förbättringar till nästkommande år/uppdrag 

 
Med ovanstående motiveringar föreslår vi fullmäktige besluta att 
 

- Huddinge kommun ställer krav i enlighet med Arbetsmiljöverkets rekommendationer 
vid upphandlingar enligt ovanstående. 
 

- Riktlinjer för uppföljning av de upphandlingar som kommunen har gjort tas fram och 
genomförs, och uppföljningarna redovisas för kommunstyrelsen varje år. 
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