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Sammanfattning

De varor, tjänster och byggentreprenader som det offentliga upphandlar är en viktig del
av samhällsekonomin. I Sverige uppskattas det årliga värdet av sådana upphandlade
kontrakt uppgå till cirka 600 miljarder kronor. Således kan det sätt på vilket myndigheter
tilldelar offentliga kontrakt få avsevärda samhälleliga konsekvenser. Uppsatsen behandlar
den i Sverige utarbetade Vita jobb-modellen. Modellen innehåller ett antal riktlinjer för
hur en upphandlande myndighet kan ställa arbetsrättsliga krav vid utförandet av ett
offentligt kontrakt. Uppsatsens övergripande frågeställning är i vilken utsträckning Vita
jobb-modellen är förenlig med det upphandlingsrättsliga regelverket. Frågeställningen
besvaras genom att modellens handbok jämförs med gällande rätt på de områden som
handboken aktualiserar. Gällande rätt fastställs i enlighet med den rättsdogmatiska
metoden. Eftersom offentlig upphandling till stor del regleras av EU-rätten spelar den
rättsordningen en central roll i framställningen.

Uppsatsen visar att Vita jobb-modellen till stora delar är förenlig med gällande rätt. I
synnerhet tar modellen hänsyn till att kollektivavtalsvillkor då utstationerad arbetskraft
kan komma att användas för att utföra kontraktet enbart får uppställas i enlighet med ett
kollektivavtal som gäller allmänt för motsvarande arbetstagare inom branschen. Modellen
beaktar vidare att de kollektivavtalsenliga villkoren vid sådana kontraktstilldelningar
enbart får avse de områden som återfinns inom utstationeringsdirektivets s.k. hårda
kärna. I två avseenden kan mer ingripande krav uppställas än vad som framgår av
handboken. För det första kan mer långtgående krav än vad som följer av svensk
lagstiftning på de områden som omfattas av den hårda kärnan uppställas i enlighet
med ett allmänt gällande kollektivavtal även om utstationerad arbetskraft förekommer
vid upphandlingen. För det andra kan krav på andra områden än de som omfattas av
den hårda kärna användas om utstationerad arbetskraft inte är aktuell för att utföra
kontraktet. Det finns emellertid betydande svårigheter avseende att på förhand avgränsa
de kontrakt som kan komma att utföras av utstationerade arbetstagare.

För att inte riskera att genomföra rättsstridiga kontraktstilldelningar bör upphandlande
myndighet emellertid i några avseenden utforma fullgörandevillkoren på ett annorlunda
sätt än vad som följer av Vita jobb-modellens exempelkontrakt. De kollektivavtalsvillkor
och lagbestämmelser som kontraktet hänvisar till bör återges i kontraktshandlingarna
i enlighet med öppenhetsprincipen. Vidare får det upphandlade kontraktet sannolikt
inte hävas vid marginella avvikelser. Slutligen är den del av Vita jobb-modellen som
framför allt riskerar att strida mot gällande rätt att fackliga konsulter ges rätt att
kontrollera fullgörandet av de särskilda kontraktsvillkoren. Intressekonflikten mellan
fackförbundet och leverantören medför att ett sådant villkor löper stor risk att anses
strida mot likabehandlingsprincipen och proportionalitetsprincipen.
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1 Inledning

1.1 Ämne, övergripande frågeställning och syfte

I vilken utsträckning är Vita jobb-modellen förenlig med det gällande upphandlings-
rättsliga regelverket? Vita jobb-modellen består av ett antal riktlinjer för hur svenska
kommuner i samverkan med fackförbund ska kunna genomföra offentlig upphandling
av tjänster och byggentreprenader. Modellen är ett försök att beakta sociala hänsyn
av arbetsrättslig art vid offentlig upphandling inom de ramar som EU-rätten utvisar.
Konkret innebär Vita jobb-modellen att myndigheten kräver att den leverantör som
vinner upphandlingen förbinder sig att följa ett antal angivna särskilda kontraktsvill-
kor (även benämnda fullgörandevillkor) vid kontraktets utförande. Villkoren motsvarar
bestämmelser dels i svensk arbetsrättslig lagstiftning, dels i ett centralt kollektivavtal
som är tillämpligt inom den ifrågavarande branschen. En leverantör som inte godtar
villkoren kan inte tilldelas kontraktet. Vita jobb-modellen innebär även att personer
verksamma inom ett lokalt fackförbund anlitas som konsulter av den upphandlande
myndigheten för att kontrollera fullgörandet av de uppställda kontraktsvillkoren. Den
vinnande leverantören måste acceptera även den nämnda kontrollen för att kunna
tilldelas kontraktet. Om leverantören avviker från de uppställda fullgörandevillkoren
kan myndigheten häva kontraktet. Vita jobb-modellen är särskilt avsedd för offentlig
upphandling inom branscher där problem som svartarbete, låga löner och skattefusk
ofta förekommer, exempelvis bygg- och måleriverksamhet. Dess syfte är att motverka
arbetsförhållanden som strider mot lagstiftning eller kollektivavtal och att förhindra
svartarbete.1

Vita jobb-modellen är ursprungligen resultatet av ett samarbete mellan Stockholms Stad
och sex svenska fackförbund.2 Sedan år 2013 tillämpas Vita jobb-modellen av Malmö
kommun för ett stort antal tjänsteupphandlingar. Flera andra svenska kommuner har
uttryckt intresse för att tillämpa Vita jobb-modellen och Stockholms stad har efter
2014 års politiska maktskifte förbundit sig att införa den. Det är från upphandlande
myndighets synpunkt givetvis arbetsbesparande att ha tillgång till riktlinjer för hur
efterlevnaden av arbetsrättsliga villkor kan främjas som är förenliga med gällande
rätt. Däri ligger Vita jobb-modellens stora praktiska värde. Trots att modellen har
utarbetats för att vara förenlig med EU-rätten och regelverket om offentlig upphandling
har det emellertid ifrågasatts om den verkligen uppfyller de kraven. Kritiken har i
första hand framförts från arbetsgivarorganisationer och det har bl.a. hävdats att
modellen ger fackliga representanter en otillbörlig insyn i de upphandlade företagens

1 Vita jobb-modelllen diskuteras närmare i avsnitt 2.5.b.
2 De åsyftade förbunden är Fastighetsanställdas förbund, Svenska Byggnadsarbetareförbundet,

Svenska Elektrikerförbundet, Svenska Kommunalarbetareförbundet, Svenska Målareförbundet och
Svenska Transportarbetareförbundet. Se Junesjö, s. 7.
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förhållanden. Den 8 april 2015 blev det känt att Svenskt Näringsliv har anmält modellen
till Konkurrensverket.

Uppsatsen har skrivits mot bakgrund av att modellens förenlighet med EU-rätten
har ifrågasatts. Ämnet för uppsatsen är således Vita jobb-modellens förhållande till
regelverket om offentlig upphandling. Den övergripande frågeställningen är om och under
vilka förutsättningar som modellens väsentliga delar är förenliga med gällande rätt på
upphandlingsområdet. Det är angeläget att utreda frågan mot bakgrund av det stora
intresset från svenska kommuners sida för att tillämpa Vita jobb-modellen och den
betydelse som offentlig upphandling har för samhällsekonomin. Utifrån nedanstående
framställning är det emellertid även möjligt att dra flera generella slutsatser om möjliga
tillvägagångssätt för att vid offentlig upphandling ställa sociala krav i enlighet med
kollektivavtal och svensk lagstiftning. Till skillnad från tidigare utredningar behandlar
uppsatsen ingående den del av Vita jobb-modellen som för närvarande är den mest
omstridda, nämligen upphandlande myndighets möjligheter att föreskriva att konsulter
från lokala fackförbund ska kontrollera att de särskilda kontraktsvilloren fullgörs.3

Uppsatsens syfte är således att fastställa vilket utrymme som gällande rätt ger för att
tillämpa Vita jobb-modellen och hur modellen lämpligen kan användas.

1.2 Definitioner och avgränsningar

I det här avsnittet klargörs innebörden av ett antal begrepp som genomgående används
i uppsatsen. Flera andra begrepp kommer att definieras allteftersom de behandlas i den
fortsatta framställningen.4 I avsnittet avgränsas även det rättsområde som uppsatsens
övergripande frågeställning aktualiserar. En del av avgränsningen består i klargöra
förhållandet mellan offentlig upphandling och andra former av upphandling.

a) Definitioner

Offentlig upphandling avser upphandlande myndighets anskaffande av varor, tjänster
eller byggentreprenader från en utomstående part.5 En offentlig upphandling sker genom
ett särskilt förfarande och är avslutad när ett skriftligt offentligt kontrakt tilldelas den le-
verantör som får i uppdrag att tillhandahålla kontraktsföremålet eller när upphandlingen
avbryts av sakliga skäl. I uppsatsen används därför begreppet kontraktstilldelning som
synonym till upphandling. Upphandlande myndighet är den organisation som upphandlar
ett offentligt kontrakt och kan vara en statlig, regional eller lokal myndighet, alternativt
ett offentligrättsligt organ eller sammanslutningar av myndigheter eller offentligrättsliga

3 Jfr avsnitt 1.4.
4 Generellt gäller att de begrepp som definieras i artikel 2 i direktiv 2014/24 har givits samma

innebörd i uppsatsen som i direktivet.
5 Jfr skäl 4 i direktiv 2014/24.
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organ.6 Även beslutande kommunala församlingar omfattas av begreppet upphandlande
myndighet. När begreppet myndighet används i uppsatsen syftar det på den upphandlan-
de myndigheten om inget annat framgår. Det är värt att notera att Vita jobb-modellen
i första hand är utarbetad för att tillämpas av kommuner i deras egenskap av upphand-
lande myndigheter. Även t.ex. statliga myndigheter kan emellertid ha ett intresse av
att genomföra offentlig upphandling med kollektivavtalsenliga fullgörandevillkor. Det
finns härvidlag ingen avgörande skillnad avseende hur regelverket tillämpas beroende på
vilken kategori av upphandlande myndighet som tilldelar kontraktet.7 Leverantör är den
juridiska eller fysiska person som tillhandahåller de varor, tjänster eller byggentreprena-
der som upphandlas.8 Anbudsgivare syftar på den eller de potentiella leverantörer som
lämnar anbud vid en offentlig upphandling. I uppsatsen används begreppen leverantör
och anbudsgivare synonymt. Även begreppet ekonomisk aktör används för att beteckna
de fysiska eller juridiska personer som erbjuder sig att utföra ett offentligt kontrakt.9

b) Avgränsningar

Uppsatsen är avgränsad till att behandla de rättsfrågor som Vita jobb-modellen för-
anleder mot bakgrund av regelverket om offentlig upphandling och det arbetsrättsliga
regelverket. Regelverket om offentlig upphandling avser förfarandet vid tilldelningen av
offentliga kontrakt och därmed sammanhängande frågor. Det arbetsrättsliga regelverket
behandlar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Vita jobb-modellen har primärt utarbetats för att användas vid upphandling inom den
klassiska sektorn, d.v.s. för de upphandlingar som inte sker inom försörjningssektorerna
eller inom försvars- och säkerhetsområdet. Modellen är inte heller avsedd att användas
vid tilldelning av koncessioner. Begreppet offentlig upphandling avser enligt svensk
rätt upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader i enlighet med LOU. Det
är således den kategorin av upphandlingar som avses med benämningen den klassiska
sektorn. LOU har utarbetats mot bakgrund av EU:s klassiska förfarandedirektiv.10 De
upphandlingar som omfattas av EU:s övriga upphandlingsdirektiv behandlas således inte
i uppsatsen.11 Däremot utreder uppsatsen Vita jobb-modellens förhållande till offentliga
kontrakt som enbart regleras av svenska LOU. Vidare behandlas även offentliga kontrakt

6 Jfr artikel 2.1.1 i direktiv 2014/24. Begreppet offentligrättsligt organ definieras i artikel 2.1.4
samma direktiv.

7 I vissa avseenden har emellertid statliga upphandlande myndigheter blivit föremål för en något
annorlunda reglering, t.ex. är det s.k. tröskelvärdet för varor och tjänster lägre för statliga upphandlande
myndigheter (se artikel 4 i direktiv 2014/24).

8 Jfr 2 kap. 11 § LOU.
9 Jfr skäl 14 i direktiv 2014/24.

10 Jfr Sundstrand (2012), s. 59. Se vidare avsnitt 1.4.
11 De år 2014 antagna direktiven utöver direktiv 2014/24 är direktiv 2014/25 om upphandling av

enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (försörjnings-
direktivet) och direktiv 2014/33 om tilldelning av koncessioner. Direktiv 2014/25 ersätter direktiv
2004/17.
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som inte omfattas av sekundärrätten men däremot är föremål för reglering inom primär-
rätten eftersom de har ett s.k. bestämt gränsöverskridande intresse.12

Eftersom Vita jobb-modellen innebär att den upphandlande myndigheten uppställer
särskilda kontraktsvillkor behandlar uppsatsen huvudsakligen de delar av regelverket om
offentlig upphandling som avser användningen av sådana villkor. Det finns emellertid
andra aspekter av regelverket som lämpligen bör beaktas i samband med att Vita jobb-
modellen används och därför även behandlas i framställningen.13 Då Vita jobb-modellen
är avsedd att användas vid offentlig upphandling av tjänster och byggentreprenader
behandlar uppsatsen inte varuupphandlingar. Vad som utgör varor är inte tydligt defini-
erat i vare sig direktiv eller lagstiftning. I stället kan det sägas att kontrakt vars föremål
inte är en tjänst eller en byggentreprenad omfattas av varubegreppet, som således utgör
en bred restkategori. Tillgångar som enligt årsredovisningslagens (1995:1554) principer
är omsättningstillgångar bör normalt betraktas som varor vid offentlig upphandling.14

Särskilda kontraktsvillkor spelar en jämförelsevis liten roll vid varuupphandlingar. Till
följd av att varor som regel är färdigtillverkade vid tidpunkten för upphandlingen går
det vanligen inte att föreskriva att kollektivavtalsvillkor ska tillämpas vid kontraktets
fullgörande. I de fall då varorna å andra sidan ska tillverkas på beställning är det däre-
mot möjligt att använda kollektivavtalsenliga fullgörandevillkor. Enligt EU-domstolens
avgörande Bundesdruckerei förutsätter användningen av särskilda kontraktsvillkor som
motsvarar bestämmelser i en viss medlemsstats kollektivavtal emellertid att kontraktet
ska utföras i den staten.15 Det torde sällan vara fallet vid varuupphandlingar. Sundstrand
menar att det vid sådana kontraktstilldelningar dessutom finns lämpligare sätt att beakta
sociala hänsyn än genom kollektivavtalsenliga fullgörandevillkor, t.ex. genom hänvisning
till FN-organet ILO:s konventioner eller genom krav på fairtrade-märkning.16

Då en kommun överlåter åt fackliga konsulter att kontrollera efterlevnaden av villkoren
i ett upphandlat kontrakt uppkommer även frågan om förfarandet är förenligt med
kommunallagen (1991:900). En särskilt intressant fråga är om kontrollerna skulle kunna
utgöra myndighetsutövning, vilket den kommunala nämnden inte får delegera, i synnerhet
inte till ett fackförbund.17 De frågor som Vita jobb-modellen föranleder mot bakgrund
av kommunallagen ryms emellertid inte inom uppsatsen som enbart behandlar de
upphandlingsrättsliga aspekterna av modellen.

12 Se närmare avsnitt 2.2.
13 Se särskilt avsnitt 3.5.
14 Se Sundstrand (2013), s. 121.
15 Jfr dom Bundesdruckerei, C-549/13, EU:C:2014:2235, punkt 36.
16 Se Sundstrand (2015), s. 15. Jfr även Dragos & Neamtu, s. 322 ff.
17 Se 34 § kommunallagen.
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1.3 Metod

Uppsatsens frågeställning utreds enligt den rättsdogmatiska metoden. En allmänt veder-
tagen beskrivning av metoden är att frågan vad som är gällande rätt i ett konkret fall
besvaras med ledning av de principer som finns för att tolka de erkända rättskällorna.18

Den rättsdogmatiska metodens kärna är att rättskälleläran används för att rangordna
rättskällorna i syfte att fastställa vilken källa som avgör vad som är gällande rätt om de
inte är samstämmiga. Med vägledning av den rättsdogmatiska analysen kan det bedömas
i vilken utsträckning som Vita jobb-modellen är förenlig med gällande rätt. Uppsatsens
övergripande frågeställning besvaras således utifrån rättskälleläran.

De rättskällor som traditionellt har använts inom svensk rätt är lagar, förarbeten, praxis,
sedvana och juridisk litteratur (även benämnd doktrin). Lagstiftning anses vara den
rättskälla som åtnjuter högst dignitet i den meningen att det som följer av lagtext i fall
av normkonflikt har företräde framför de övriga rättskällorna.19 Inom svensk rätt har de
motiv som återfinns i lagstiftningens förarbeten givits en vid internationell jämförelse
ovanligt stor betydelse. Det ska ses mot bakgrund av den svenska lagstiftningsteknikens
användning av kortfattade lagar och omfattande förarbeten. Särskilt inom rättsområden
där lagstiftningen av olika skäl är ofullständig spelar även rättspraxis en viktig roll,
framför allt i form av de högsta domstolsinstansernas prejudikat.20 EU-domstolens
avgöranden har en särskilt stor betydelse eftersom det upphandlingsrättsliga regelverket
ytterst grundas på EU-rätten.

Juridisk litteratur tjänar som en kompletterande rättskälla i de fall då rättsfrågan
inte kan besvaras med ledning av övriga rättskällor. Den logiska bärkraften i argu-
mentationen och förmågan att övertyga har härvidlag ansetts utgöra grunden för den
juridiska litteraturens legitimitet som rättskälla.21 Litteraturen kan exempelvis utgöras
av monografier, lagkommentarer, läroböcker och artiklar som har publicerats i juridiska
tidskrifter.22 Därutöver fyller doktrinen en viktig roll genom att förmedla en helhetsbild
av de ofta fragmentariska rättskällor som kan finnas inom ett visst område. Vad slutligen
gäller sedvana, har den rättskällan främst betydelse inom den kommersiella rätten och
aktualiseras inte i nedanstående framställning.

EU-rätten (även benämnd unionsrätten) har en central betydelse för vad som anses vara
gällande rätt på upphandlingsområdet. Bakgrunden är att en kontraktstilldelning kan
ha ett gränsöverskridande intresse inom unionen. I sådana fall måste upphandlingen
genomföras med hänsyn till de i EUF-fördraget angivna fyra friheterna: fri rörlighet för

18 Se t.ex. Kleineman (2013), s. 21 ff.
19 Se t.ex. Warnling-Nerep, s. 63.
20 Se t.ex. Bernitz m.fl., s. 31 ff.
21 Se a.a., s. 32 ff. Jfr även Kleineman (1994), s. 621 ff.
22 Se Bernitz m.fl., s. 185 ff.
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varor, tjänster, personer och kapital.23 Därutöver har unionen antagit förfarandedirektiv
som reglerar offentlig upphandling och som har genomförts i svensk rätt genom att
LOU har antagits. Det närmare innehållet i den del av EU-rätten som har betydelse för
offentlig upphandling kommer att behandlas i kapitel 2. Redan nu ska emellertid några
unionsrättsliga metodfrågor uppmärksammas. För det första är det av central betydelse
att stora delar av EU-rätten åtnjuter direkt effekt i unionens medlemsländer. Det innebär
i korthet att bestämmelserna kan åberopas av enskilda inför nationella domstolar och
myndigheter utan att godkännande av något nationellt organ har givits.24 Direkt effekt
gäller för de EU-rättsliga bestämmelser som kan tillämpas utan att kompletterande
åtgärder behöver genomföras samt har en tillräckligt klar och precis innebörd.25 Även
ett direktiv tillerkänns direkt effekt i förhållandet mellan enskilda och den aktuella
medlemsstaten om det inte har genomförts i nationell rätt på korrekt sätt och inom
utsatt tid (s.k. vertikal direkt effekt).26

EU-rätten äger dessutom företräde framför nationell rätt enligt doktrinen om effet utile,
vilket innebär att nationella bestämmelser i princip ska ge vika i fall av normkollision.27

Principerna om direkt effekt och företräde framför nationell rätt ger sammantaget EU-
rätten ett avsevärt genomslag i medlemsstaternas nationella rättsordningar. Dessutom
ska nationell rätt tolkas i enlighet med EU-rätten oavsett om EU-rätten i det enskilda
fallet har direkt effekt eller ej (den s.k. principen om indirekt effekt).28 Principen om
indirekt effekt innebär bl.a. att nationell lagstiftning som grundas på ett EU-rättsligt
direktiv ska tolkas i enlighet med direktivet (s.k. direktivkonform tolkning).29

Sammanfattningsvis intar EU-rätten en överordnad roll i förhållande till de nationella
rättskällorna. Stor vikt kommer därför i framställningen att fästas vid den EU-rättsliga
regleringen. Då de nationella rättskällorna diskuteras ska det alltid beaktas att deras
normerande verkan begränsas av unionsrätten.

Det är omdebatterat i vilken utsträckning som andra rättskällor än de ovan uppräknade
kan användas för att fastställa innehållet i gällande rätt.30 Sundstrand menar att även
andra källor bör kunna användas under förutsättning att deras rättsliga grund anges

23 Se artiklarna 28, 45, 49, 56 och 63 i EUF-fördraget.
24 Se Bernitz & Kjellgren, s. 84 ff. och även Bernitz, Nergelius & Cardner, s. 7 ff.
25 Se Reichel, s. 123. Jfr även EU-domstolens avgörande i dom van Gend en Loos, C-26/62,

EU:C:1963:1.
26 Jfr Bernitz & Kjellgren, s. 32 ff samt s. 86 ff. Se även Sundstrand (2012), s. 62 ff och EU-

domstolens praxis på området, t.ex. dom Van Duyn, C-41/74, EU:C:1974:133 och dom Beentjes,
C-31/87, EU:C:1988:422, punkt 40.

27 Se Förklaring om företräde fogad till Lissabonfördraget och EU-domstolens rättspraxis på området,
t.ex. dom Costa mot E.N.E.L., C-6/64, EU:C:1964:66. Jfr även Bernitz m.fl., s. 77 ff samt Reichel, s.
114 ff.

28 Se t.ex. dom Von Colson och Kamann, C-14/83, EU:C:1984:153. Se även Bernitz & Kjellgren, s.
93 ff. Förpliktelsen följer av lojalitetsprincipen enligt artikel 4.3 EU-fördraget.

29 Se Bernitz & Kjellgren, s. 110 ff.
30 Se t.ex. Töllborg, s. 354-65 och Gräns, s. 783.
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samt att de inordnas i rättskällelärans hierarki.31 Det är utgångspunkten även i den här
uppsatsen och sålunda nyttjas myndighetspublikationer och tolkningsmeddelanden för
att komplettera de överordnade rättskällorna.

Av flera skäl kan en rättsregel behöva tolkas. I en del fall har rekvisiten avsiktligt givits
en elastisk utformning för att tillämpningen ska kunna anpassas till skiftande situationer.
I andra fall kan brister vid t.ex. lagstiftningsprocessen föranleda otillräcklig klarhet
och tydlighet i ett rekvisits utformning. De konventionella tolkningsmetoderna som
används för att hantera rättskällorna innefattar bokstavstolkning, systematisk tolkning,
subjektiv teleologisk tolkning samt objektiv teleologisk tolkning. Bokstavstolkning
(även benämnd logisk-grammatisk tolkning) fäster avgörande vikt vid textens språkliga
avfattning. Systematisk tolkning utgår från rättsregelns kontext och innebär att regeln
ska tolkas utifrån dess logiska placering i rättssystemet. Subjektiv teleologisk tolkning
(även benämnd syftestolkning) innebär att rättsregeln tolkas mot bakgrund av det syfte
som normgivaren har haft vid dess tillkomst.32 Enligt objektiv teleologisk tolkning
(även benämnd funktionell tolkning) ska i stället konsekvenserna av regelns tillämpning
läggas till grund för tolkningen. EU-domstolen har i doktrinen särskilt förknippats med
den sistnämnda formen av teleologisk tolkning, vilket bör ses mot bakgrund av att
domstolens rättspraxis sökt förverkliga de mål som anges i fördragen.33

Samtliga ovannämnda tolkningsmetoder kommer att beaktas i uppsatsen. Då EU-
domstolen fäster särskild vikt vid objektiv teleologisk tolkning är det emellertid naturligt
att den tolkningsmetoden används i första hand. EU-rättens lagmotiv har som rättskälla
inte samma centrala betydelse som den svenska rättsordningens förarbeten. De unions-
rättsliga fördragen, förordningarna och direktiven är emellertid försedda med skäl (även
benämnda preambler), vilka kortfattat belyser unionens syfte med den ifrågavarande
rättsakten. Det är naturligt att tolka rättsakterna mot bakgrund av skälens innehåll och
den metoden används även i uppsatsen när inga särskilda skäl talar emot.

31 Se Sundstrand (2012), s. 25 ff.
32 Se Frändberg, s. 77 ff. Jfr även Bernitz m.fl., s. 74.
33 Se särskilt de mål för unionen som anges i artikel 3 EU-fördraget. Se vidare Bernitz & Kjellgren, s.

37 ff.
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1.4 Material

Som har framgått av avsnitt 1.3 intar EU-rätten en central betydelse för det upphand-
lingsrättsliga regelverket. De artiklar i EUF-fördraget som avser fri rörlighet är av stor
betydelse för framställningen. I regelverket ingår vidare EU:s allmänna rättsprinciper
samt de förfarandedirektiv som unionen har antagit. Det förfarandedirektiv som den
nuvarande svenska LOU grundas på är det tidigare klassiska direktivet (2004/18).34

Det har nu ersatts av det nya klassiska direktivet (2014/24) som ska vara genomfört i
nationell rätt den 18 april 2016.35

Eftersom svensk lagstiftning inom en snar framtid måste anpassas till det nya klassiska
direktivet behandlar uppsatsen i första hand det direktivets bestämmelser. I enlighet
med principen om indirekt effekt bör medlemsstaterna dessutom redan före det att
införlivandefristen löper ut avstå från att tolka nationell rätt på ett sätt som motverkar
direktivets syfte.36 På de punkter där diskrepanser föreligger mellan det tidigare och
det nya klassiska direktivet kommer det att betonas i framställningen. Även utstatio-
neringsdirektivet har betydelse för uppsatsen frågeställning då de arbetstagare som
utstationeras för att fullgöra ett offentligt kontrakt i Sverige normalt omfattas av det
direktivets bestämmelser.37 År 2014 har unionen antagit det s.k. tillämpningsdirektivet
som innehåller bestämmelser avseende hur anställningsvillkor och arbetsförhållanden
för utstationerade arbetstagare ska kontrolleras.38 Bestämmelserna i det direktivet har
betydelse för uppsatsens frågeställning eftersom Vita jobb-modellen innehåller riktlinjer
för hur fullgörandet av de särskilda kontraktsvillkoren ska kontrolleras. Således finns det
även skäl att behandla tillämpningsdirektivets bestämmelser.

Vad gäller svensk nationell rätt, omfattas det område som uppsatsen behandlar av
LOU. I framställningen tolkas lagtextens bestämmelser i ljuset av dess förarbeten.
Arbetsrättsliga författningar har också betydelse för uppsatsens frågeställning, och
då särskilt utstationeringslagen (1999:678) varigenom utstationeringsdirektivet har
genomförts i svensk rätt. Vidare används rättsfall från AD, HFD och viss svensk

34 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning och
förfaranden vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster. Härefter det tidigare
klassiska direktivet eller direktiv 2004/18.

35 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphand-
ling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG. Härefter det nya klassiska direktivet eller direktiv
2014/24. Angående när direktivet ska vara genomfört i medlemsstaternas rättsordningar, se artiklarna
90 och 91 i direktivet.

36 Se dom Adeneler m.fl., C-212/04, EU:C:2006:443, punkterna 121-123. Jfr även Bernitz & Kjellgren,
s. 96.

37 Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering
av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster. Härefter utstationeringsdirektivet eller
direktiv 96/71.

38 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/67/EU om tillämpning av direktiv 96/71/EG om
utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster och om ändring av förordning
(EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden
(IMI-förordningen). Härefter tillämpningsdirektivet eller direktiv 2014/67.
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underrättspraxis för att fastställa gällande rätt.

Förhållandevis lite har skrivits om offentlig upphandling inom svensk doktrin. Den enda
doktorsavhandling som har lagts fram i ämnet är Sundstrands Offentlig upphandling
- primärrättens reglering av offentliga kontrakt från år 2012. Möjligheten att ställa
kollektivavtalsenliga krav vid offentlig upphandling har under det gångna året emellertid
blivit föremål för två utredningar som är av intresse för den som vill skapa sig en
bild av rättsläget på området. Frågan har först behandlats av Sundstrand i rapporten
Kollektivavtal och kollektivavtalsvillkor i offentlig upphandling39 och därefter av Kon-
kurrensverket i den efterföljande rapporten Arbets- och anställningsvillkor i nivå med
svenska kollektivavtal vid offentlig upphandling.40 För närvarande pågår även en statlig
utredning Upphandling och villkor enligt kollektivavtal som ska redovisas den 1 september
2015 och således inte har kunnat beaktas under författandet av uppsatsen.41 De två
publicerade utredningarna används däremot som rättskällor jämte ett urval av den
begränsade svenska juridiska litteratur som finns på upphandlingsområdet. Därutöver
används utländsk doktrin om offentlig upphandling och även arbetsrättslig litteratur som
har betydelse på upphandlingsområdet. Slutligen nyttjas även tolkningsmeddelanden
och utredningar från kommissionen, Konkurrensverket samt den numera nedlagda NOU
för att fastställa gällande rätt.

För att fastställa Vita jobb-modellens innehåll används den handbok från år 2009 som
Junesjö har skrivit, Vita Jobb - Verktyg mot svartarbete och social dumping vid offentlig
upphandling.42 Handboken är i första hand inte att betrakta som en rättskälla utan
som en detaljerad beskrivning av de riktlinjer för upphandlingens genomförande som
Vita jobb-modellen anvisar. Kunskap om de riktlinjerna är nödvändig för att besvara
uppsatsens övergripande frågeställning.

1.5 Disposition

Uppsatsen består av fem kapitel. I kapitel 2 behandlas grunderna för offentlig upphand-
ling, vissa arbetsrättsliga bestämmelser och de centrala delarna av Vita jobb-modellen.
Därefter utreds de olika delarna av modellen enligt den rättsdogmatiska metoden. I
kapitel 3 analyseras utrymmet för kollektivavtalsenliga fullgörandevillkor och andra
arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling. Det utreds om Vita jobb-modellen är
förenlig med vad regelverket tillåter på det området. Vita jobb-modellens föreskrifter
om kontroll av efterlevnaden av de särskilda kontraktsvillkoren behandlas i kapitel 4.
Kapitel 5 redogör för uppsatsens sammanfattande slutsatser.

39 Härefter Sundstrand, (2015).
40 Härefter Konkurrensverket, (2015).
41 Kommittédirektiv 2014:162.
42 Härefter Junesjö.
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2 Bakgrund: regelverket om offentlig upphandling,

arbetsrätten och Vita jobb-modellen

2.1 Inledande kommentarer

Kapitlets syfte är dels att belysa de grundläggande rättskällorna på det området som
uppsatsen aktualiserar, dels att förklara Vita jobb-modellens centrala delar. Det material
som redovisas i kapitlet kommer att användas för att utreda i vilken utsträckning som Vita
jobb-modellen är förenlig med gällande rätt.43 EU-rätten innehåller de rättskällor som
har störst betydelse för det upphandlingsrättsliga regelverket.44 Rättsreglerna återfinns
dels inom primärrätten, dels inom sekundärrätten. Primärrätten innefattar de allmänna
rättsprinciperna, fördragen och rättighetsstadgan. De sekundärrättsliga bestämmelserna
utgörs främst av de olika upphandlingsdirektiv som unionen har antagit.45

En viktig fråga är vilka tilldelningar av offentliga kontrakt som omfattas av unionsrät-
ten. Utgångspunkten är att EU-rätten enbart reglerar de upphandlingar som har ett
gränsöverskridande intresse inom unionen.46 Tilldelningen av offentliga kontrakt som
överstiger vissa penningbelopp, s.k. tröskelvärden, presumeras ha ett gränsöverskridande
intresse och regleras av förfarandedirektiven om de inte av särskilda skäl är undantagna
från direktivens tillämpningsområden.47 Kontrakt vars värde understiger det tillämpliga
tröskelvärdet men som ändå har ett bestämt gränsöverskridande intresse omfattas inte av
förfarandedirektivet men däremot av primärrätten.48 Om ett offentligt kontrakt varken
omfattas av förfarandedirektiven eller har ett bestämt gränsöverskridande intresse, regle-
ras upphandlingen överhuvudtaget inte av EU-rätten. Följaktligen har medlemsstaterna
valfrihet avseende hur tilldelningen av sådana kontrakt ska regleras. Emellertid har
EU-domstolen uttalat att nationell lagstiftning som har utformats efter samma lösning
som har valts inom unionsrätten bör tolkas i enlighet med den senare rättsordningen.
Det anses nämligen finnas ett EU-rättsligt intresse av att unionsrättsliga begrepp tolkas
på ett enhetligt sätt.49

43 Se kapitel 3-5.
44 Jfr avsnitt 1.3.
45 Det finns även andra bindande rättsakter som EU har antagit på upphandlingsområdet, t.ex. kom-

missionens förordning (EG) nr 213/2008 av den 28 november 2007 om ändring av Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 2195/2002 om en gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV).
De rättsakterna har emellertid ingen direkt betydelse för uppsatsens frågeställning och behandlas inte i
framställningen.

46 Det sagda bör ses mot bakgrund av subsidiaritetsprincipen, d.v.s. att unionen inte ska ingripa på
ett område där den saknar exklusiv kompetens om det är tillräckligt att medlemsstaterna själva vidtar
åtgärder för att uppnå det avsedda syftet (se artikel 5.3 EU-fördraget).

47 De tröskelvärden som gäller för offentlig upphandling framgår av artikel 4 i direktiv 2014/24.
Tröskelvärdet för byggentreprenader är avsevärt högre än tröskelvärdet för varor och tjänster. Hur
tröskelvärdet ska beräknas i det enskilda fallet framgår av artikel 5 i direktiv 2014/24.

48 Jfr Sundstrand (2012), s. 101 ff.
49 Se dom Leur-Bloem, C-28/95, EU:C:1997:369, punkt 32.
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Förutom det upphandlingsrättsliga regelverket aktualiserar frågeställningen även delar
av arbetsrätten, i synnerhet utstationeringsdirektivet och den därmed sammanhängande
utstationeringslagen. Slutligen förutsätter frågeställningen givetvis kunskap om Vita
jobb-modellen, som måste ses mot bakgrund av den s.k. svenska modellen och den stora
roll som i Sverige tillkommer arbetsgivarnas och arbetstagarnas respektive organisationer.

Kapitlet är disponerat på följande sätt. Avsnitt 2.2 redogör för regleringen av offentlig
upphandling inom primärrätten medan avsnitt 2.3 behandlar reglerna om offentlig upp-
handling inom sekundärrätten. Vad “sociala hänsyn” kan innefatta diskuteras i avsnitt 2.4.
Avsnitt 2.5 redogör för Vita jobb-modellens grunder samt för de centrala arbetsrättsliga
bestämmelser som är av betydelse för uppsatsens övergripande frågeställning.

2.2 Offentlig upphandling inom primärrätten

Den del av primärrätten som reglerar offentlig upphandling bör ses mot bakgrund av
EU:s målsättning att skapa en inre marknad enligt artikel 3.3 i EU-fördraget. För
att främja den inre marknaden innehåller EUF-fördraget grundläggande bestämmel-
ser om de s.k. fyra friheterna eller grundläggande friheterna: fri rörlighet för varor,
tjänster, personer och kapital.50 De grundläggande friheterna är tillämpliga under två
förutsättningar, nämligen att en nationell åtgärd inskränker ett gränsöverskridande
intresse och att EU genom fördragen har tilldelats kompetens av medlemsstaterna inom
det ifrågavarande sakområdet.51 Ett gemensamt syfte med friheterna är att säkerställa
likvärdiga möjligheter till marknadstillträde för ekonomiska aktörer etablerade i främ-
mande medlemsstater.52 Det syftet återspeglas även i förbudet mot diskriminering p.g.a.
nationalitet enligt artikel 18 i EUF-fördraget.

Det anses framgå av EU-domstolens praxis att primärrätten grundar inte bara negativa
utan dessutom positiva förpliktelser för medlemsstaterna och upphandlande myndighe-
ter.53 Det har vidare fastställts av EU-domstolen att alla inskränkande krav och kriterier
vid en offentlig upphandling potentiellt begränsar den fria rörligheten och därför måste
kunna motiveras i det enskilda fallet om primärrätten är tillämplig.54 På ett område
där den fria rörligheten är gällande kan undantag från bestämmelserna endast göras i
två fall. För det första om fördragen uttryckligen ger möjlighet till undantag och för

50 Se artikel 26 och vidare artikel 28-29 (fri rörlighet för varor) samt artikel 45-66 (fri rörlighet för
tjänster, personer och kapital), allt EUF-fördraget.

51 Se t.ex. dom Centro Europa, C-380/05, EU:C:2008:59, punkt 67. Förutsättningen att EU måste ha
tilldelats kompetens av medlemsstaterna inom det aktuella sakområdet framgår av legalitetsprincipen i
artikel 5 EU-fördraget.

52 Jfr Bernitz & Kjellgren, s. 232 ff.
53 Se särskilt dom Telaustria och Telefonadress, C-324/98, EU:C:2000:669.
54 Se t.ex. dom kommmissionen mot Irland, C-532/03, EU:C:2007:801, punkt 94 och 95. Jfr även

Sundstrand (2012), s. 154.
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det andra om tvingande hänsyn till allmänintresset föreligger.55 Om tvingande hänsyn
till allmänintresset åberopas, måste emellertid en nationell åtgärd som begränsar den
fria rörligheten dessutom uppfylla de övriga kriterierna enligt det av EU-domstolen
utvecklade Gebhard-testet. Förutom att tvingande hänsyn till allmänintresset ska fö-
religga, måste åtgärden även tillämpas på ett icke-diskriminerande sätt, vara ägnad
att uppnå det eftersträvade ändamålet samt inte vara mer långtgående än vad som är
nödvändigt.56 De två sistnämnda kriterierna ger uttryck för proportionalitetsprincipen,
och anses vara tillämpliga även då ett uttryckligt stadgat undantag i fördragen åberopas.
Det är viktigt att notera att alla undantagsbestämmelser ska tolkas restriktivt och att
den som åberopar undantagsbestämmelsen bär bevisbördan för att grund för undantag
föreligger.57

Även de allmänna rättsprinciperna58 anses ingå i primärrätten och EU-domstolen har
uttalat att principerna åtnjuter konstitutionell ställning inom unionen.59 De allmänna
rättsprinciperna anses dessutom ha direkt effekt.60 Deras funktion har beskrivits som
att vägleda rättstillämpningen på områden som saknar en uttrycklig reglering.61 Fem all-
männa rättsprinciper intar en särskild betydelse inom upphandlingsrätten och omnämns
i upphandlingsdirektiven. De ifrågavarande principerna är likabehandlingsprincipen,
principen om icke-diskriminering p.g.a. nationalitet, öppenhetsprincipen, proportionali-
tetsprincipen samt principen om ömsesidigt erkännande.62 Nedan redovisas kortfattat
principernas innebörd.

a) Likabehandlingsprincipen

Likabehandlingsprincipen förutsätter att leverantörer och anbudsgivare ska behandlas
lika om inte särbehandling kan motiveras av sakliga skäl.63 Härav följer ett förbud
mot alla former av diskriminering under upphandlingsförfarandet. EU-domstolen har
motiverat principen med att den är nödvändig för att olika anbud objektivt ska kunna
jämföras.64 Likabehandlingsprincipen anses förhindra att leverantörer behandlas olika
på grund av t.ex. storlek eller organisation.65 De leverantörer som befinner sig i samma

55 Se t.ex. dom An Post, C-507/03, EU:C:2007:676, punkt 86. Jfr Sundstrand (2012), s. 147 ff.
56 Se dom Gebhard, C-55/94, EU:C:1995:411, punkt 37. Jfr även dom Contse, C-234/03,

EU:C:2005:644, punkt 25 och punkterna 35-46. Möjligheten att göra undantag med hänvisning till
tvingande hänsyn till allmänintresset fastställdes för första gången av EU-domstolen i dom Cassis de
Dijon, C-120/78, EU:C:1979:42.

57 Se t.ex. dom kommissionen mot Italien, 199/85, EU:C:1987:115, punkt 14. Jfr även Sundstrand
(2012), s. 148.

58 General principles of law (eng.) eller principes généraux du droit (fra.).
59 Se dom Audiolux m.fl., C-101/08, EU:C:2009:626, punkt 63 och dom NCC Construction Danmark,

C-174/08, EU:C:2009:669, punkt 42. Jfr även Lenaerts & Gutiérrez-Fons, s. 1629.
60 Se Sundstrand (2012), s. 41 ff. Se även Hettne, s. 46.
61 Jfr Bernitz, Nergelius & Cardner, s. 25 ff.
62 Se t.ex. första skälet till direktiv 2014/24.
63 Se dom Fabricom, förenade målen C-21/03 och C-34/03, EU:C:2005:127, punkt 27. Jfr även dom

Vallonska bussarna, C-87/94, EU:C:1996:161, punkt 53.
64 Se dom Stora Bältbron, C-243/89, EU:C:1993:257, punkterna 32-33.
65 Se Sundstrand (2012), s. 44.
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situation ska ges samma förutsättningar vid upphandlingen. EU-domstolen har uttalat
att likabehandlingsprincipen gäller vid offentlig upphandling även då ingen diskriminering
p.g.a. nationalitet förekommer.66

b) Principen om icke-diskriminering p.g.a. nationalitet

Principen förbjuder särskilt en viss form av diskriminering, nämligen när anbuds-
givare från en annat medlemsstat än den upphandlande myndighetens diskrimine-
ras.67 Såväl direkt som indirekt diskriminering omfattas av förbudet.68 Brott mot
icke-diskrimineringsprincipen föreligger t.ex. om det är uppenbart att ett krav vid en
offentlig upphandling endast kan uppfyllas av leverantörer som kommer från samma
medlemsstat som den upphandlande myndigheten.69

c) Öppenhetsprincipen

För att efterlevnaden av likabehandlingsprincipen och principen om icke-diskriminering
p.g.a. nationalitet ska kunna säkerställas måste det finnas möjlighet till insyn under
upphandlingens samtliga delar.70 Särskilt anses öppenhetsprincipen innefatta att rimligt
informerade och omsorgsfulla anbudsgivare ska kunna förstå hur ett upphandlingsför-
farande kommer att genomföras och hur olika kriterier kommer att tillämpas då det
offentliga kontraktet tilldelas.71 Principen förutsätter givetvis att information om för-
farandets olika delar är tillgänglig för potentiella anbudsgivare. Ett flagrant exempel
på en överträdelse av öppenhetsprincipen är om anbudsgivarna först efter att anbuden
ingivits får kännedom om hur de olika kriterierna kommer att viktas mot varandra.72

d) Proportionalitetsprincipen

Principen är av central betydelse för offentlig upphandling och innebär att myndigheten
inte får ställa mer långtgående krav än vad upphandlingens syfte nödvändiggör. Propor-
tionalitetsbedömningen inbegriper tre rekvisit för att en åtgärd ska vara tillåten. För det
första måste åtgärden vara lämplig och effektiv för att uppnå det avsedda syftet. För
det andra måste åtgärden vara nödvändig. Med andra ord får det principiellt inte finnas
ett mindre restriktivt krav som kan användas av den upphandlande myndigheten för att
uppnå samma resultat.73 För det tredje får inte inskränkningen vara oproportionerlig i
förhållande till den nytta som uppnås.74

66 Se dom Parking Brixen, C-458/03, EU:C:2005:605, punkt 48.
67 Jfr även artikel 18 EUF-fördraget.
68 Jfr dom Dundalk, C-45/87, EU:C:1988:435.
69 Se dom Beentjes, C-31/87, EU:C:1988:422, punkt 30.
70 Jfr dom Vallonska bussarna, C-87/94, EU:C:1996:161, punkt 54.
71 Se dom Lianakis, C-532/06, EU:C:2008:40 och dom EVN Wienstrom, C-448/01, EU:C:2003:651,

punkt 58. Jfr även dom SIAC Construction, C-19/00, EU:C:2001:553, punkt 42.
72 Se dom Lianakis, C-532/06, EU:C:2008:40, punkt 36.
73 Se t.ex. dom Gebhard, C-55/94, EU:C:1995:411, punkt 37. Jfr även Sundstrand (2012), s. 46 ff och

dom Swedish Match, C-210/03, EU:C:2004:802, punkt 47.
74 Jfr NOU:s bedömning i dnr 2005-0088-29 och även de Búrca, s. 146.
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Proportionalitetsprincipen anses särskilt förutsätta att de krav som ställs vid en kon-
traktstilldelning är kopplade till det som upphandlas (föremålet för upphandlingen).75

Proportionalitetsprincipen har t.ex. ansetts överträdd då upphandlande myndighet
har tilldelat det offentliga kontraktet utifrån den allmänna kapacitet som anbudsgiva-
ren har uppgivit sig förfoga över utan att kapaciteten varit kopplad till det konkreta
kontraktsföremålet.76

e) Principen om ömsesidigt erkännande

Principen innebär att intyg och dylikt från andra medlemsstater ska erkännas enligt de
grunder som tillämpas för motsvarande nationella intyg.77 Vid en kontraktstilldelning
torde principen främst kunna få betydelse om vissa formella kvalifikationer gäller som
krav vid upphandlingen.

Det finns två anledningar till att primärrätten har betydelse för offentlig upphandling.
För det första omfattas flera viktiga kategorier av offentliga kontrakt inte av de klassiska
direktiven eftersom de av olika skäl har undantagits från deras tillämpningsområden.78

En del kategorier av offentliga kontrakt har undantagits med hänsyn till att de inte
har ansetts vara lämpliga för konkurrensutsättning genom offentlig upphandling, t.ex.
förvärv eller hyra av mark.79 Sundstrand menar att sådana offentliga kontrakt inte heller
kan omfattas av primärrättens bestämmelser om fri rörlighet.80 Det finns emellertid
även kategorier av offentliga kontrakt som har undantagits eftersom de normalt sett
förmodas sakna ett gränsöverskridande intresse, främst kontrakt som understiger aktuellt
tröskelvärde.81 Sådana kontrakt kan omfattas av primärrätten om de i det enskilda fallet
bedöms ha ett bestämt gränsöverskridande intresse. Det innebär att även leverantörer
från andra medlemsstater än den där upphandlingen äger rum har ett potentiellt intresse
av att delta.82 Särskilt den fria rörligheten för varor, tjänster och kapital har avgörande
betydelse för hur kontrakt som har ett bestämt gränsöverskridande intresse behandlas.83

Således blir primärrätten tillämplig vid sådana kontraktstilldelningar.84

75 Se Sundstrand (2012), s. 47.
76 Se dom EVN Wienstrom, C-448/01, EU:C:2003:651, punkterna 66-70.
77 Jfr dom Vlassopoulou, C-340/89, EU:C:1991:193, punkterna 16-18.
78 Se artikel 4-17 i direktiv 2014/24.
79 Se artikel 10 a) i direktiv 2014/24.
80 Se Sundstrand (2012), s. 98.
81 Se avsnitt 2.3. Enligt direktiv 2004/18 finns en uppdelning av tjänster i s.k. A- och B-tjänster.

Den senare kategorin av tjänster undantas från det direktivets tillämpningsområde av samma skäl som
offentliga kontrakt under tröskelvärdena undantas. I direktiv 2014/24 har emellertid den uppdelningen
avskaffats. Tilldelningen av tjänste- och byggkoncessioner har tidigare inte alls respektive endast
delvis omfattats av upphandlingsdirektiven. Det nya direktivet 2014/23 om tilldelning av koncessioner
underkastar emellertid tilldelningen av koncessioner en enhetlig sekundärrättslig reglering.

82 Se t.ex. dom An Post, C-507/03, EU:C:2007:676, punkt 29.
83 Jfr Sundstrand (2013), s. 25.
84 Offentliga upphandlingar som omfattas av primärrätten kan till vissa delar även regleras av de

sekundärrättsliga regler som behandlas i avsnitt 2.3. Det gäller de bestämmelser i direktiven som har
till syfte att säkerställa de fria rörligheterna. Om det saknas andra möjligheter att säkerställa utövandet
av den fria rörligheten kan direktivens bestämmelser i sådana fall tillämpas med EUF-fördraget som
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Upphandlingar som har ett bestämt gränsöverskridande intresse kännetecknas av att
kontraktets värde understiger det tillämpliga tröskelvärdet men att kontraktstilldelning-
en inte desto mindre kan påverka det ekonomiska utbytet mellan medlemsstaterna.85

Det finns ingen exakt definition som avgör när ett kontrakt kan anses ha ett bestämt
gränsöverskridande intresse. Sundstrand menar att bedömningen därför måste göras
utifrån omständigheterna i varje enskilt fall, s.k. in casu bedömning.86 I ett tolknings-
meddelande år 2006 angav kommissionen ett antal aspekter som kan beaktas, bl.a.
kontraktets föremål och värde, den aktuella marknadens storlek och struktur samt var
kontraktet är avsett att utföras.87 Exempel på omständigheter som kan tala för att
ett bestämt gränsöverskridande intresse föreligger är att kontraktets värde endast är
något lägre än det aktuella tröskelvärdet eller att den offentliga upphandlingen äger
rum nära en statsgräns. Om kontraktets ekonomiska värde är mycket lågt, tyder det på
att ett bestämt gränsöverskridande intresse saknas eftersom konsekvenserna för handeln
mellan medlemsstaterna då normalt sett är slumpmässiga och indirekta.88 Det torde
särskilt gälla för byggentreprenadkontrakt, eftersom leverantören regelmässigt måste
göra omfattande inköp av maskiner m.m. för att kunna utföra ett sådant kontrakt.89

Samtidigt kan särskilda omständigheter i det enskilda fallet påverka bedömningen i
motsatt riktning, t.ex. om kontraktet ska utföras nära en statsgräns. En ytterligare
omständighet som kan tala emot att ett gränsöverskridande intresse föreligger är att
en tjänst ska tillhandahållas på ett visst språk som i utlandet baserade arbetstagare
sannolikt inte behärskar.90

Den andra anledningen till att primärrätten har betydelse är att det framgår av EU-
domstolens praxis att de sekundärrättsliga bestämmelserna ska tolkas mot bakgrund av
fördragen och de allmänna rättsprinciperna.91 Primärrätten är således vägledande för
det sekundärrättsliga regelverket om offentlig upphandling. Emellertid ska nationella
bestämmelser inte bedömas enligt primärrätten om det har skett en s.k. fullständig
harmonisering på det aktuella sakområdet, vilket innebär att frågan har reglerats i detalj
inom sekundärrätten (principen om sekundärrättens företräde).92 De upphandlingsrätts-
liga direktiven anses dock i huvudsak vara s.k. minimidirektiv, som ger medlemsstaterna
betydande frihet att själva utforma regleringen och som därför behöver bli föremål för

rättslig grund. Sundstrand (2012) behandlar utförligt de regler som gäller för offentiga kontrakt som
omfattas av primärrätten men inte av upphandlingsdirektiven.

85 Se Sundstrand (2012), s. 139 ff.
86 Se a.a., s. 145.
87 Se kommissionens tolkningsmeddelande om gemenskapsrättens tillämplighet på upphandlingskon-

trakt som inte, eller bara delvis, omfattas av direktiven om offentlig upphandling (EUT C 179, 1.8.2006,
s. 2.).

88 Se t.ex. dom Coname, C-231/03, EU:C:2005:487, punkt 20.
89 Se Sundstrand (2012), s. 146.
90 Se a.a., s. 145 ff.
91 Se t.ex. dom Herbrink mot Minister van Landbouw, C-98/91, EU:C:1994:24, punkt 9. Jfr även

Bernitz & Kjellgren, s. 36 ff.
92 Se dom Deutscher Apothekerverband, C-322/01, EU:C:2003:664, punkt 64.
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en kompletterande tolkning enligt primärrätten.93 Uppsatsen behandlar främst särskilda
kontraktsvillkor vid offentlig upphandling. Framställningen kommer att visa att använd-
ningen av sådana villkor inte är fullständigt reglerad i direktiven och därför behöver
tolkas mot bakgrund av primärrätten.

Sammanfattningsvis har primärrätten stor betydelse för regelverket om offentlig upp-
handling. De regler som har behandlats ovan är centrala inom EU-rätten och får särskilt
stor betydelse mot bakgrund av den objektiva teleologiska metod som till stor del
används i uppsatsen.94

2.3 Offentlig upphandling inom sekundärrätten och svensk rätt

De fyra friheterna i EUF-fördraget har i sig ansetts vara otillräckliga för att säkerställa
fri rörlighet på upphandlingsområdet.95 EU har därför antagit förfarandedirektiv som
innehåller detaljerade bestämmelser som en upphandlande myndighet måste iaktta under
upphandlingsförfarandet. Enligt EU-domstolens avgöranden syftar upphandlingsdirekti-
ven till att skydda de ekonomiska aktörerna i unionen mot hinder i den fria rörligheten
för varor och tjänster, vilket är naturligt då direktiven ska tolkas mot bakgrund av de
primärrättsliga regler som har behandlats ovan.96 De klassiska direktiven innehåller
detaljerade regler avseende förfarandet då ett offentligt kontrakt tilldelas. Bl.a. omfattas
annonsering före, vid och efter en offentlig upphandling, tidsfrister under olika skeden
av upphandlingsförfarandet, förfrågningsunderlagets utformning, anbudsinfordran, urval
av leverantörer samt kontraktstilldelning. Vid en offentlig upphandling kan myndighe-
ten uppställa urvalskriterier som en leverantör måste uppfylla för att kunna delta i
kontraktstilldelningen. Dessutom kan myndigheten uppställa olika tilldelningskriterier
som avgör vilken anbudsgivare som tilldelas kontraktet. Urvals- och tilldelningskriterier
måste givetvis i enlighet med öppenhetsprincipen utannonseras innan anbudsinfordran
sker.97

EU:s förfarandedirektiv har i svensk rätt genomförts i LOU.98 För de upphandlingar som
saknar ett gränsöverskridande intresse gäller förenklade förfaranderegler enligt lagens
15 kap. En mycket viktig bestämmelse i LOU är 1 kap. 9 § som klargör att de fem
allmänna rättsprinciper som nämnts i avsnitt 2.2 är tillämpliga på alla kategorier av
offentlig upphandling, även upphandlingar som faller utanför EU-rätten.99 Eftersom de

93 Jfr Sundstrand (2012), s. 86 ff.
94 Jfr avsnitt 1.3.
95 Se Sundstrand (2013), s. 28.
96 Jfr dom University of Cambridge, C-380/98, EU:C:2000:529, punkterna 15 och 17. Se även

Sundstrand (2012), s. 60 ff.
97 Sundstrand (2013) ger en samlad introduktion till bestämmelserna i förfarandedirektiven och LOU.
98 Som har framgått ovan har direktiv 2014/24 ännu inte genomförts i svensk rätt, vilket måste ske

senast den 18 april 2016.
99 Jfr Sundstrand (2013), s. 26 ff.
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allmänna rättsprinciperna är unionsrättsliga begrepp ska de tolkas i enlighet med deras
betydelse inom EU-rätten. Det är därför sannolikt att principerna kommer att tillämpas
på samma sätt oavsett om upphandlingen bedöms ha ett gränsöverskridande intresse.100

Utöver förfarandedirektiven har EU antagit tre rättsmedelsdirektiv som behandlar sank-
tioner vid rättstridiga tilldelningar av upphandlade kontrakt, främst överprövning och
skadestånd för missgynnade leverantörer.101 Den närmare utformningen av rättsmedlen
har överlämnats åt medlemsstaterna i enlighet med principen om medlemsstaternas
processuella autonomi.102 Rättsmedlen kommer inte att behandlas i den fortsatta fram-
ställningen men det är viktigt att känna till att regelverket om offentlig upphandling
inbegriper ett processuellt system för att säkerställa rättigheternas genomslag.

2.4 Vad innebär sociala hänsyn vid offentlig upphandling?

Målsättningen med Vita jobb-modellen kan sägas vara att vid offentlig upphandling
motverka s.k. social dumpning och svartarbete.103 Social dumpning syftar bl.a. på olika
negativa konsekvenser till följd av att leverantörer från länder med låg arbetskost-
nadsnivå använder sina lägre lönekostnader till att uppnå konkurrensfördelar i andra
länder. De negativa konsekvenserna kan exempelvis vara att anställningsförmånerna för
värdlandets arbetstagare försämras till följd av lågpriskonkurrens.104 Svartarbete avser
att en leverantör inte betalar bolagsskatt, inkomstskatt, arbetsgivaravgift eller moms
till det offentliga i den utsträckning som följer av lag.105 Svartarbete kan självklart i
slutändan bli kostsamt för det offentliga eftersom ett förment lågt anbud blir dyrt till
följd av bortfall av skatteintäkter. Enligt svensk skattebrottslagstiftning är svartarbete
kriminaliserat.106

Begreppet sociala hänsyn har inte uttryckligen definierats inom EU-rätten, men flera
exempel framgår av kommissionens handledning Socialt ansvarsfull upphandling.107 Den
nämner bl.a. sysselsättning, tillgänglighet för utsatta grupper, anständigt arbete och
främjande av etisk handel. Vita jobb-modellens målsättningar kan således betraktas som
en form av sociala hänsyn. Att ställa krav om sociala hänsyn vid offentlig upphandling
kan ses som ett sätt att främja CSR, som är en samlingsbeteckning för olika former av

100 Jfr Sundstrand (2015), s. 23.
101 Direktiv 89/665, direktiv 92/13 och direktiv 2007/66.
102 Rättsmedlen måste emellertid ge enskilda som grundar sin talan på unionsrätten ett lika förmånligt

processuellt skydd som om talan hade grundats på en liknande nationell rättighet (likvärdighetsprincipen).
Dessutom måste det vara möjligt och inte orimligt svårt att i praktiken erhålla rättigheterna inom
unionsrätten (effektivitetsprincipen). Se Bernitz, s. 28.

103 Jfr Junesjö, s. 5 ff. Se vidare i avsnitt 2.5.b.
104 Se a.a., s. 20 ff.
105 Se a.a., s. 25 ff för ett verkligt exempel avseende företaget Swede Service.
106 Se rekvisiten för skattebrott i skattebrottslagen (1971:69).
107 Kommissionens handledning: Socialt ansvarsfull upphandling - En handledning till sociala hänsyn

i offentlig upphandling, SEK(2010) 1258 slutlig.
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socialt ansvarsfullt agerande från ekonomiska aktörers sida.108 Arrowsmith och Kunzlik
menar att sociala hänsyn är en form av “horizontal policy” (på svenska ofta översatt
som horisontella villkor). Horisontella villkor är krav ägnade att tillvarata ett intresse
som inte särskilt hänför sig till ett visst offentligt kontrakt, utan har en “horisontell
utsträckning” över flera kontrakt.109 Vad som avses är således villkor som syftar till
att främja ett allmänt intresse som inte är begränsat till det enskilda kontraktet. Även
miljömässiga hänsyn vid offentlig upphandling kan betraktas som en form av horisontella
villkor, men det behandlas inte närmare i uppsatsen.

Ovan har framgått att det grundläggande syftet med det upphandlingsrättsliga regel-
verket är att skydda de leverantörer inom unionen som önskar delta i upphandlingar
av gränsöverskridande intresse.110 Utrymmet för att beakta sociala och miljömässiga
hänsyn har emellertid gradvids utökats genom bl.a. EU-domstolens praxis.111 Det nya
klassiska direktivet anger att offentlig upphandling som ett led i 2020 strategin bör
användas för att säkerställa en “smart och hållbar tillväxt för alla”.112 Intresset för
att beakta sociala hänsyn vid offentlig upphandling bör ses mot bakgrund av att de
kontrakt som upphandlas totalt sett omfattar betydande belopp. I Sverige uppskattas
värdet uppgå till cirka 600 miljarder kronor per år.113 Således kan det sätt på vilket
upphandlande myndigheter tilldelar offentliga kontrakt få en avsevärd inverkan på olika
samhällsförhållanden.

Skäl 37 i det nya klassiska direktivet betonar vikten av att myndigheten vid upphand-
lingen säkerställer efterlevnaden av sociala, miljömässiga och arbetsrättsliga förpliktelser,
bl.a. i enlighet med nationell rätt och kollektivavtal som gäller på orten. Även artikel 18.2
i direktivet stadgar att medlemsstaterna ska säkerställa efterlevnaden av ovannämnda
förpliktelser vid fullgörandet av offentliga kontrakt. Sammanfattningsvis klargör det nya
klassiska direktivet att sociala hänsyn inte bara kan utan bör beaktas vid offentlig upp-
handling. Redan i det tidigare klassiska direktivet angavs att upphandlande myndigheter
i enlighet med EU-domstolens praxis kunde beakta hänsynstaganden på det sociala
och miljömässiga området.114 Det framgår även av 1 kap. 9 a § LOU att upphandlande
myndigheter vid all offentlig upphandling enligt lagen bör beakta bl.a. sociala hänsyn
om det är påkallat av omständigheterna. Den rättsliga grunden i LOU för att uppställa
sociala fullgörandevillkor återfinns i 6 kap. 13 § som även föreskriver att villkoren måste
anges i annons eller förfrågningsunderlag vid upphandlingen. Det nya klassiska direktivet
är emellertid som framgått tydligare och klargör att sociala hänsyn inte bara kan utan
ska beaktas. Artikel 3.3 i EU-fördraget, som betonar att unionen ska verka för bl.a. en

108 Se McBarnet, m.fl. s. 5 ff. Jfr även Van den Abeele.
109 Se Arrowsmith & Kunzlik (2009), s. 12 ff. Jfr även t.ex. Sundstrand (2015), s. 10 ff.
110 Se avsnitt 2.2. Jfr även Arrowsmith (2006) och Arrowsmith (2013).
111 Se vidare Arrowsmith (2014), s. 9. Jfr även SOU 2011:73, s. 349.
112 Se t.ex. skäl 2 och skäl 96 i direktiv 2014/24.
113 Se Konkurrensverket (2015), s. 17.
114 Se skäl 1 i direktiv 2004/18.
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social marknadsekonomi och sociala framsteg, ger uttryck för samma tendens till en
större roll för sociala hänsyn inom EU-rätten.

Det framgår emellertid även av det nya klassiska direktivet att bestämmelser i nationell
rätt och kollektivavtal endast bör användas om de och deras tillämpning överensstämmer
med EU-rätten.115 Kommissionen har i ett tolkningsmeddelande klargjort att sociala
krav inte får uppställas på ett sätt som strider mot unionsrätten, i synnerhet inte
om kraven har en diskriminerande effekt för leverantörer från andra medlemsstater.116

I den juridiska litteraturen förekommer uppfattningen att sociala krav vid offentlig
upphandling inte sällan riskerar att strida mot de allmänna rättsprinciperna. Exempelvis
kan krav om sociala hänsyn vid offentlig upphandling ofta missgynna leverantörer från
andra medlemsstater, ge upphandlande myndigheter alltför stor valfrihet eller strida
mot proportionalitetsprincipen.117 Ett illustrativt exempel på att utrymmet för sociala
hänsyn är begränsat inom unionsrätten är att det har bedömts vara otillåtet att positivt
särbehandla lokala företag för att uppnå den sociala målsättningen att minska lokal
arbetslöshet.118

Vita jobb-modellens målsättningar får såsom sociala hänsyn principiellt beaktas vid
offentlig upphandling.119 Det är även normalt förekommande att sociala krav vid offent-
lig upphandling uppställs i form av särskilda kontraktsvillkor. Tillvägagångssättet är
vanligt eftersom sociala hänsyn ofta varken utgör tekniska specifikationer, urvalskriterier
eller tilldelningskriterier.120 För att bedöma huruvida det sätt på vilket de särskilda
kontraktsvillkoren utformas enligt Vita jobb-modellen är förenligt med unionsrätten ges
en detaljerad redogörelse för vad Vita jobb-modellen innebär i avsnitt 2.5.b.

115 Se t.ex. skäl 37 i direktiv 2014/24.
116 Se Kommissionens tolkningsmeddelande om gemenskapslagstiftning med tillämpning på offentlig

upphandling och om möjligheterna att ta sociala hänsyn vid offentlig upphandling, KOM(2001) 566
slutlig, s. 5 ff.

117 Se t.ex. Rosén Andersson m.fl., s. 317.
118 Se dom Du Pont de Nemours, C-21/88, EU:C:1990:121.
119 Jfr Konkurrensverket (2015), s. 19.
120 Jfr Rosén Andersson m.fl., s. 319. Skäl 39 i direktiv 2014/24 klargör ytterligare att kollektivavtal-

senliga kontraktsvillkor kan användas.
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2.5 Det arbetsrättsliga regelverket och Vita jobb-modellen

a) Det arbetsrättsliga regelverket

Vita jobb-modellen reglerar primärt de anställningsförhållanden som gäller under utföran-
det av ett upphandlat kontrakt. Det innebär att modellen inte bara måste överensstämma
med regelverket för offentlig upphandling utan dessutom med det arbetsrättsliga regelver-
ket. De särskilda kontraktsvillkoren som uppställs enligt Vita jobb-modellen innebär att
vissa bestämmelser i svensk lagstiftning och kollektivavtal ska följas och således är risken
liten för att modellen strider mot svensk lagstiftning. Emellertid medför EU:s arbetsrätt
väsentliga begränsningar i upphandlande myndighets frihet att kräva anställningsvillkor
enligt nationell lagstiftning och kollektivavtal vid offentlig upphandling.

Arbetsrätten är en samlingsbeteckning för de rättsregler som avser anställningsför-
hållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare och därmed sammanhängande frågor.
Arbetstagaren kännetecknas av att han eller hon fortlöpande utför arbete hos arbets-
givaren under dennes ledning och kontroll.121 Uttrycket den svenska modellen brukar
användas för att beskriva det sätt på vilket den svenska arbetsmarknaden är organise-
rad.122 Utmärkande för den svenska modellen är den stora betydelse som tillkommer
arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna till följd av hög anslutningsgrad och hög
centralisering.123 Organisationernas centrala roll kommer bl.a. till uttryck genom att
de skriftliga kollektivavtal som de ingår ges långtgående rättsverkningar enligt svensk
lagstiftning, i synnerhet enligt MBL.124 Främst kan nämnas att kollektivavtalet bin-
der inte bara de organisationer som har ingått avtalet utan även deras medlemmar
och att individuella anställningsavtal inte får avvika från tillämpligt kollektivavtals
bestämmelser.125 Stora delar av den lagstiftning som finns avseende det individuella
anställningsförhållandet är även semidispositiv, vilket innebär att den kan åsidosättas till
arbetstagarens nackdel genom kollektivavtal men inte genom individuella anställnings-
avtal.126 Svensk rätt ger arbetsmarknadens parter långtgående möjligheter att vidta
stridsåtgärder, bl.a. för att försöka förmå motpart att ansluta sig till ett kollektivavtal.

121 Se t.ex. Sigeman (2010), s. 27 ff för en närmare redogörelse avseende begreppet arbetstagare.
Arbetstagaren åtnjuter enligt lag och kollektivavtal många förmåner som inte tillkommer en uppdrags-
tagare, t.ex. lagenliga semesterförmåner och anställningstrygghet. Det är mot den bakgrunden som det
är viktigt att fastställa om den arbetspresterande är arbetstagare eller inte.

122 Ibland används även benämningen den skandinaviska modellen eftersom det finns stora likheter
mellan de skandinaviska länderna avseende hur arbetsmarknaden är organiserad. Se Nyström s. 60 ff
för en översikt över olika arbetsmarknadsmodeller inom EU.

123 Det finns tre huvudsakliga centrala arbetstagarorganisationer, nämligen LO för arbetare, TCO för
tjänstemän och SACO för högskoleutbildade. Därutöver finns endast förhållandevis obetydliga centrala
organisationer som t.ex. Ledarna. På arbetsgivarsidan är den viktigaste organisationen för den privata
sektorn Föreningen Svenskt Näringsliv, medan kommuner och landsting företräds av SKL vid centrala
förhandlingar och Arbetsgivarverket tecknar kollektivavtal å statens vägnar. Se Sigeman (2010), s. 65 ff.

124MBL är enligt lagens portalbestämmelse tillämplig på förhållandet mellan arbetsgivare och arbets-
tagare. Se 1 § MBL.

125 Se 26-27 §§ MBL.
126 Se Sigeman (2010), s. 24 ff.
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När ett kollektivavtal har ingåtts gäller emellertid fredsplikt och stridsåtgärder får inte
vidtas.127 Ett kollektivavtal ska avse anställningsvillkor, exempelvis arbetstagarnas löner,
anställningsform, ersättning vid sjukdom och vid semester eller annan ledighet samt
pension.128

Det finns olika slags kollektivavtal. För det första gäller de s.k. riksavtalen på central
nivå. De har träffats mellan arbetsgivarnas och arbetstagarnas respektive förbundsor-
ganisationer för att reglera anställningsförhållanden inom en hel bransch eller inom
delar av en bransch.129 Riksavtalen innehåller normalt bestämmelser om allmänna
anställningsvillkor och riktlinjer för lönebildningen. Enskilda arbetsgivare och lokala
arbetstagarorganisationer ingår lokala kollektivavtal som normalt måste följa villkoren i
förekommande riksavtal och ibland även godkännas på förbundsnivå.130 Hängavtal är en
särskild kategori av kollektivavtal som har ingåtts mellan en enskild arbetsgivare och
en arbetstagarorganisation och innebär att de anställningsvillkor som enligt riksavtalet
gäller för branschen ska tillämpas av arbetsgivaren. Behovet av att teckna hängavtal
uppkommer om arbetsgivaren inte är medlem i en arbetsgivarorganisation och således
inte är bunden av det aktuella riksavtalet.131 Kollektivavtal ingås som regel för viss
tid om cirka 2-3 år och då uppsatsen skrivs uppskattas antalet centrala kollektivavtal i
Sverige uppgå till cirka 670.132 Brott mot kollektivavtal är skadeståndssanktionerade
enligt vad som närmare framgår av MBL.133

Svensk rätt har sedan länge erkänt den positiva föreningsfriheten, d.v.s. arbetsgivares
och arbetstagares rättighet att ansluta sig till en arbetsgivar- respektive arbetstagaror-
ganisation. MBL förbjuder åtgärder som förhindrar eller bestraffar utnyttjandet av den
rättigheten.134 Den negativa föreningsfriheten, d.v.s. motsvarande rätt att stå utanför
en arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation, har historiskt sett haft en svag ställning i
svensk rätt. Emellertid gäller i dag EKMR som svensk lag. Det anses framgå av Euro-
padomstolens och AD:s avgöranden att artikel 11 EKMR skyddar även den negativa
föreningsfriheten.135 Följaktligen kan åtgärder vara olagliga om de syftar till att förmå
part att ansluta sig till en organisation eller till att bestraffa part för att den inte har
anslutit sig. Emellertid har stridsåtgärder bedömts vara tillåtna när de har vidtagits i
syfte att förmå en arbetsgivare underteckna ett hängavtal som utarbetats i samarbete
med en arbetsgivarorganisation som arbetsgivaren inte har velat ansluta sig till.136

127 Se 41-44 §§ MBL. Jfr även Sigeman (2010), s. 21 ff.
128 Se 24-25 §§ MBL.
129 Se prop. 2009/10:48, s. 30.
130 Se Sigeman (2010), s. 83. Jfr även Konkurrensverket (2015), s. 30.
131 Se a.a., s. 82.
132 Se Konkurrensverket (2015), s. 29.
133 Se 54-62 §§ MBL.
134 7-9 §§ MBL; se även Sigeman (2010), s. 73 ff.
135 Se Sigeman (2010), s. 73 ff om bl.a. dom Torgny Gustafsson, 25/4 1996. Jfr även Ahlberg & Bruun,

s. 139.
136 Jfr dom Torgny Gustafsson, 25/4 1996 och AD 1998 nr 17.
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Mot bakgrund av Vita jobb-modellens föreskrifter om facklig kontroll av det upphandlade
kontraktet, kan det vara av särskilt intresse att nämna den allmänna rätt till information
och medbestämmande för främst lokal kollektivavtalsbärande fackförening som MBL
innefattar. Bl.a. har lokal fackförening med vilken arbetsgivaren har ingått kollektivav-
tal rätt till fortlöpande information om hur den ekonomiska verksamheten utvecklas
samt om riktlinjerna för personalpolitiken.137 Därutöver är arbetsgivaren skyldig att
förhandla med kollektivavtalsbärande arbetstagarorganisation avseende vissa beslut i
verksamhetsfrågor.138 Vidare bör nämnas att varje arbetstagarorganisation som har
anställda hos arbetsgivaren åtnjuter en allmän förhandlingsrätt oavsett om kollektivavtal
är tecknat eller ej.139 Även om de beskrivna formerna av förhandlingsskyldighet inte
innebär något krav om att faktiskt träffa överenskommelse, reflekterar bestämmelserna
hur den svenska modellen ger särskilt kollektivavtalsbärande arbetstagarorganisationer
stora möjligheter till insyn och medbestämmande i företagsverksamheten. Syftet är
bl.a. att fackföreningen ska kunna tillvarata de anställdas önskemål inom ramen för
arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet.140

Det är viktigt att notera att Sverige, till skillnad från flera andra EU-länder, saknar både
lagstadgad minimilön och allmängiltigförklarade kollektivavtal. Det senare innebär att
ett kollektivavtal av staten förklaras vara gällande för en eller flera branscher oavsett om
parterna är anslutna till avtalet.141 Avsaknaden av lagstadgad minimilön och allmängil-
tigförklarade kollektivavtal får betydelse vid tillämpningen av utstationeringsdirektivet,
som i sin tur är centralt för regelverket om offentlig upphandling. Utstationeringsdirekti-
vet är enligt artikel 1 som huvudregel tillämpligt då en arbetsgivare som är etablerad
i en medlemsstat utstationerar arbetstagare i en annan medlemsstat. Utstationerade
arbetstagare är enligt artikel 2 i utstationeringsdirektivet sådana arbetstagare som
tillfälligt utför arbete i annan medlemsstat än den där de vanligtvis arbetar. Begreppet
omfattar alltså inte arbetstagare som flyttar till Sverige för att stadigvarande arbeta här.
Utstationering är i stället en form av gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster
inom unionen. Då ett offentligt kontrakt avseende tillhandahållande av tjänst eller utfö-
rande av byggentreprenad tilldelas en utländsk leverantör sker genomförandet inte sällan
med hjälp av utstationerade arbetstagare. Det framgår av skäl 98 i det nya klassiska
direktivet att särskilda kontraktsvillkor ska vara förenliga med utstationeringsdirektivet.

Utstationeringsdirektivet är betydelsefullt eftersom det avviker från huvudprincipen
för lagval enligt Rom I-förordningen. Utgångspunkten enligt Rom I-förordningen är
att lagstiftningen i det land där tjänsteleverantören har sin normala vistelseort ska

137 Se 19-20 §§ MBL. Se vidare Glavå, s. 747 ff. Enligt 5 § MBL gäller rätten till information vid
tillfälligt avtalslöst tillstånd men annars inte för en arbetstagarorganisation som saknar kollektivavtal.

138 Se 11-14 §§ MBL. Jfr även Sigeman (2010), s. 75 ff.
139 Se 10 § MBL. Jfr även 15-18 §§ MBL avseende hur den lagstadgade förhandlingsskyldigheten ska

fullgöras.
140 Se Sigeman (2010), s. 109 ff.
141 Se a.a., s. 24 ff.
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tillämpas på utstationerade arbetstagare (den s.k. ursprungslandsprincipen).142 Det
framgår av skäl 34 i Rom I-förordningen att utstationeringsdirektivet äger företräde
framför den förordningens bestämmelser. Således är det viktigt att fastställa vilka delar
av anställningsavtalet som omfattas av utstationeringsdirektivet. Enligt direktivets
tredje artikel ska de utstationerade arbetstagarna på ett antal uppräknade områden
åtnjuta det minimiskydd som gäller enligt värdlandets lagstiftning eller enligt andra
författningar, alternativt enligt kollektivavtal som uppfyller kraven för allmän giltig-
het.143 Det handlar således inte om någon harmonisering vad gäller den materiella nivån
för minimiskyddet i de olika medlemsstaterna. Harmoniseringen avser i stället på vilka
områden som medlemsstaternas minimiskydd råder för utstationerade arbetstagare.
Utstationeringsdirektivet innebär således en inskränkning i den fria rörligheten som har
ansetts godtagbar då skyddet av arbetstagare betraktas som ett tvingande allmänin-
tresse.144 De punkter som nämns i artikel 3 benämns den hårda kärnan och innefattar
nedanstående:

a) längsta arbetstid och kortaste vilotid,

b) minsta antal betalda semesterdagar per år,

c) minimilön, inklusive övertidsersättning,

d) villkor för att ställa arbetstagare till förfogande, särskilt genom företag för uthyrning
av arbetskraft,

e) säkerhet, hälsa och hygien på arbetsplatsen,

f) skyddsåtgärder avseende arbets- och anställningsvillkor till förmån för gravida kvinnor
och kvinnor som nyligen fött barn samt för barn och unga,

g) lika behandling av kvinnor och män samt andra bestämmelser om icke-
diskriminerande behandling.

Således innefattar den hårda kärnan flera av de mest väsentliga anställningsvillkoren.
Emellertid omfattas inte anställningsskydd, ett område som i svenska LAS har blivit
föremål för en omfattande reglering. Arbetstagarnas medbestämmande på arbetsplatsen
ingår heller inte i den hårda kärnan, även om vissa bestämmelser i svenska MBL med
hänvisning till ordre public har gjorts tillämpliga för svenska arbetstagare.145 Utstatione-
ringsdirektivet har av den svenske lagstiftaren genomförts i utstationeringslagen, vars 5
§ hänvisar till ett antal nationella författningar som reglerar merparten av de områden

142 Se artikel 4.b i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 593/2008 av den 17 juni 2008
om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I-förordningen). Se vidare Blanpain, s. 512 ff.

143 Se artikel 3.8 i direktiv 96/71.
144 Se dom Laval, C-341/05, EU:C:2007:809, punkt 103. Jfr även vad som sagts avseende godtagbara

inskränkningar i den fria rörligheten i avsnitt 2.2.
145 Se vidare nedan. Jfr även Nyström, s. 139 ff.
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som ingår i den hårda kärnan.146 Exempelvis anger arbetstidslagen längsta arbetstid och
kortaste vilotid, semesterlagen minsta antal betalda semesterdagar och arbetsmiljölagen
ett flertal bestämmelser om säkerhet, hälsa och hygien på arbetsplatsen.

Som nämnts ovan saknar Sverige både lagstadgade minimilöner och allmängiltigförkla-
rade kollektivavtal. Det anges emellertid i 5 a § utstationeringslagen att fackförbund
med stridsåtgärder får söka genomdriva minimilöner och andra minimivillkor för ut-
stationerade arbetstagare på de områden som avses i 5 § samma lag. Förutsättningen
är att villkoren motsvarar bestämmelser i ett centralt kollektivavtal som tillämpas för
motsvarande arbetstagare inom den ifrågavarande branschen i hela Sverige.147 Enligt
utstationeringsdirektivets artikel 3.8, andra stycket, första strecksatsen kan minimiskyd-
det nämligen fastställas enligt “kollektivavtal eller skiljedomar som gäller allmänt för
alla likartade företag inom den aktuella sektorn eller det aktuella arbetet och inom det
aktuella geografiska området”.148 Den svenske lagstiftaren har gjort bedömningen att de
ovannämnda riksavtalen är sådana allmänt gällande kollektivavtal som avses.149 Rätten
till stridsåtgärder förutsätter dessutom att villkoren som arbetstagarorganisationen försö-
ker genomdriva är minst lika förmånliga för arbetstagarna som de föreskrifter som annars
gäller enligt 5 § utstationeringslagen. Stridsåtgärder får inte vidtas om arbetsgivaren
visar att arbetstagarnas villkor “i allt väsentligt” är minst lika förmånliga som de villkor
som arbetstagarorganisationen i enlighet med utstationeringslagens bestämmelser söker
genomdriva. Formuleringen antyder att endast marginella avvikelser till arbetstagarens
nackdel kan godtas, något som också stöds av utstationeringsdirektivets syfte, d.v.s. att
motverka social dumpning.150

EU-domstolen har i två uppmärksammade avgöranden tagit ställning till hur utstatione-
ringsdirektivet ska tillämpas, nämligen i avgörandena dom Laval och dom Rüffert.151

EU-domstolen klargjorde att minimiskyddet som följer enligt nationell rätt inom den
hårda kärnan också utgör ett tak för de krav som får ställas. I dom Laval fann EU-
domstolen att fackliga stridsåtgärder inte fick användas för att försöka förmå ett företag

146 De lagar som 5 § utstationeringslagen hänvisar till är semesterlagen (1977:480), föräldraledighets-
lagen (1995:584), lagen (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare
och arbetstagare med tidsbegränsad anställning, diskrimineringslagen (2008:567), arbetsmiljölagen
(1977:1160), arbetstidslagen (1982:673), lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete,
lagen (2005:426) om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget, lagen (2008:475) om kör- och
vilotid vid internationell järnvägstrafik och lagen (2012:854) om uthyrning av arbetstagare.

147 För utstationerade uthyrda arbetstagare gäller enligt 5 b § utstationeringslagen särskilda regler
som inte kommer att behandlas vidare i den fortsatta framställningen. Till skillnad från vad som gäller
för övriga arbetstagare får stridsåtgärder här användas för att genomdriva villkor, d.v.s. inte enbart
minimivillkor, på de områden som omfattas av 5 § utstationeringslagen.

148 Förutsättningen är att det saknas ett system för allmängiltigförklarade kollektivavtal, vilket som
framkommit ovan är fallet i Sverige.

149 Se prop. 2009/10:48, s. 95. Ett potentiellt problem är att många centrala kollektivavtal saknar
bestämmelser om minimilöner. Inom de branscher där utstationering vanligen förekommer finns det
emellertid ofta någon form av lägsta löner angivna i riksavtalen. Se vidare Glavå, s. 657 ff.

150 Se t.ex. skäl 5 i direktiv 96/71.
151 Se dom Laval, C-341/05, EU:C.2007:809 och dom Rüffert, C-346/06, EU:C:2008:189.
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att påbörja förhandlingar med fackförbundet avseende lön för utstationerade arbetsta-
gare samt avseende anslutning till ett kollektivavtal. Det ifrågavarande kollektivavtalet
innefattade dels mer förmånliga villkor än de minimivillkor som följer av artikel 3.1
utstationeringsdirektivet, dels villkor avseende områden som inte uttryckligen omfattas
av den hårda kärnan (bl.a. skyldigheten att bekosta lönegranskning samt försäkrings-
premier).152 Det framgår av dom Laval att utstationeringsdirektivet bör läsas mot
bakgrund av de grundläggande friheterna, och då särskilt den fria rörligheten för tjäns-
ter enligt EUF-fördraget.153 Visserligen stadgas i artikel 3.7 utstationeringsdirektivet
att förmånligare villkor för arbetstagarna än vad som följer av minimiskyddet enligt
nationell rätt kan tillämpas. Enligt EU-domstolens tolkning förutsätter det emellertid i
enlighet med Rom I-förordningen att de förmånligare villkoren följer av ursprungslandets
lagstiftning eller av en frivillig överenskommelse mellan parterna.154 Regleringen i 5 a-b
§§ utstationeringslagen har tillkommit mot bakgrund av dom Laval.155

Artikel 3.10 i utstationeringsdirektivet innebär att krav som inte omfattas av den hårda
kärnan undantagsvis får uppställas avseende utstationerade arbetstagare enligt s.k. ordre
public. Det har emellertid betonats av EU-domstolen att undantaget ska användas restrik-
tivt och enbart får tillämpas av offentligrättsliga organ. För att kunna omfattas måste
bestämmelserna vara “avgörande för skyddet av den politiska, sociala eller ekonomiska
ordningen”.156 Det är ett fåtal bestämmelser i MBL som i enlighet med ordre public har
gjorts tillämpliga för utstationerade arbetstagare. Vad som omfattas är för det första att
den ovan beskrivna föreningsrätten enligt 7-8 §§ MBL ska lämnas okränkt samt att den
grundläggande förhandlingsrätten enligt 10 § MBL gäller. Vidare råder fredsplikt enligt
41 § MBL om ett kollektivavtal ingås med svensk arbetstagarorganisation. Den svenske
lagstiftaren har således inte ansett sig kunna föreskriva att t.ex. kollektivavtalsbärande
fackförenings lagstadgade rätt till information och förstärkt förhandlingsrätt ska gälla
i förhållande till utstationerade arbetstagare.157 Det bör slutligen betonas att villkor
som inte avser skyddet av arbetstagare givetvis får uppställas gentemot en leverantör
som använder utstationerad arbetskraft även om villkoren inte omfattas av den hårda
kärnan.158 Exempel på sådana villkor som kommer att diskuteras i uppsatsen är krav
avseende underleverantörer och förbud mot svartarbete.

Unionen har år 2014 antagit det s.k. tillämpningsdirektivet som anger vissa riktlinjer
152 Se dom Laval, C-341/05, EU:C.2007:809, punkterna 83 och 111. Jfr även Barnard, s. 207 ff.
153 Se avsnitt 2.2.
154 Se dom Laval, C-341/05, EU:C:2007:809, punkterna 108-110 och dom Rüffert, C-346/06,

EU:C:2008:189, punkterna 32-33.
155 Se prop. 2009/10:48 s. 96 ff.
156 Se dom kommissionen mot Luxemburg, C-319/06, EU:C:2008:350, punkterna 29-30. Jfr även dom

Laval, C-341/05, EU:C:2007:809, punkt 84.
157 Se prop. 2009/10:48, s. 100. Jfr Sundstrand (2015), s. 21.
158 Jfr t.ex. dom Rüffert, C-346/06, EU:C:2008:189, punkt 34, som klargör att det är “den skyddsnivå

som ska garanteras arbetstagare som utstationeras inom värdmedlemsstatens territorium” som inte får
överskrida den hårda kärnan.
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för hur utstationeringsdirektivet ska tillämpas. Enligt tillämpningsdirektivets första
artikel är dess syfte bl.a. att fastställa lämpliga kontrollmekanismer för ett förbättrat
och mer enhetligt genomförande av utstationeringsdirektivet. Det föreskrivs i artikel 10
att inspektioner ska genomföras för att kontrollera efterlevnaden av utstationeringsdirek-
tivets regler. Direktivet anger särskilt att inspektionerna inte får vara diskriminerande
eller oproportionerliga.159 Vidare framgår det att arbetsmarknadens parter på lämp-
lig nivå får övervaka tillämpningen av relevanta anställningsvillkor för utstationerade
arbetstagare. Det gäller förutsatt att arbetsmarknadens parter enligt nationell rätt i
medlemsstaten fastställer de anställningsvillkor som omfattas av den hårda kärnan i
utstationeringsdirektivet och att en skyddsnivå kan garanteras som motsvarar den som
följer av tillämpningsdirektivet och utstationeringsdirektivet.160 Tillämpningsdirektivet
har betydelse för uppsatsens frågeställning eftersom Vita jobb-modellen inbegriper
fackliga konsulters kontroll av att sådana anställningsvillkor fullgörs i enlighet med det
upphandlade kontraktet.

b) Vita jobb-modellens innehåll

Vita jobb-modellen består av två delar. Den första delen är att upphandlande myndig-
het uppställer särskilda kontraktsvillkor som motsvarar vad som gäller enligt utvalda
bestämmelser i antingen lagstiftning eller centralt kollektivavtal för branschen. Den
andra delen är att fackliga konsulter kontrollerar att de särskilda kontraktsvillkoren
fullgörs. Vita jobb-modellens överensstämmelse med gällande rätt påverkas givetvis av
hur modellen används. Det är inte nödvändigt att alla moment som Vita jobb-modellen
innefattar tillämpas vid den enskilda upphandlingen. Inte minst därför är det viktigt att
identifiera vilka delar av modellen som riskerar att strida mot det upphandlingsrättsliga
regelverket. De sociala krav som uppställs enligt Vita jobb-modellen innefattar i första
hand anställningsvillkor för de arbetstagare som den upphandlade leverantören anlitar.
Andra viktiga delar av modellen är att leverantören förbinder sig att inte använda svart
arbetskraft och att de uppställda villkoren utsträcks till att även omfatta eventuella
underleverantörer. För att illustrera hur nämnda villkor i praktiken kan införas i ett
upphandlat kontrakt har Junesjö hänvisat till ett utdrag från den avtalstext som Svenska
Bostäder i Stockholm använde i ett förfrågningsunderlag för upphandling av städtjänster
år 2004.161 De villkor i exempelkontraktet som ingår i handboken kan sammanfattas
i fyra punkter, nämligen SF2.532 om underleverantörer, SF3.3 om anställningsvillkor
samt SF8 och SF10 om hävning.

I SF2.532 föreskrivs att underleverantörer endast undantagsvis ska anlitas samt att de
måste godkännas av den upphandlande myndigheten. Eventuella underleverantörer måste

159 Se artikel 10.2 i direktiv 2014/67.
160 Se artikel 10.4 i direktiv 2014/67.
161 Exempelavtalet återfinns i “Förfrågningsunderlag Vita jobb Dat: 2004-10-06 använd av Svenska

Bostäder i Stockholm”. Se Junesjö, s. 51 ff.
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ha fullgjort sitt samhällsansvar genom att betala “skatt, arbetsgivaravgift, mervärdesskatt
etc.” Det förutsätts vidare att leverantören för förteckning över såväl egna som eventuell
underleverantörs anställda. Leverantören åläggs slutligen att kontrollera samt redovisa
F-skattebevis för underleverantören samt garantera att underleverantören uppfyller
kraven avseende anställningsvillkor m.m. som uppräknas i SF3.3.

SF3.3 reglerar anställningsvillkoren för arbetstagarna hos leverantören samt hos eventu-
ella underleverantörer. En del villkor avser särskilt tillhandahållandet av städtjänster,
men även flera generellt tillämpliga villkor ingår (t.ex. löneförmåner). Anställningsvill-
koren motsvarar dels kollektivavtalsvillkor i Städentreprenadavtalet, dels lagstadgade
bestämmelser på arbetsrättens område. Städentreprenadavtalet är det kollektivavtal som
skulle ha varit tillämpligt för de vid upphandlingen aktuella arbetstagarna om leveran-
tören hade varit medlem i en kollektivavtalsansluten arbetsgivarorganisation.162 SF3.3
stadgar att lägsta avtalsenliga lön och övertidsersättning ska utbetalas enligt Städent-
reprenadavtalet. Därutöver hänvisar exempelkontraktet även till kollektivavtalsvillkor
avseende ersättning för resetid och förflyttningstid, traktamente, särskild ersättning
för arbete på annan ort och permission.163 Kollektivavtalsvillkoren innebär också att
arbetsgivaren ska tillhandahålla “samtliga verktyg och maskiner samt skyddskläder” och
dessutom “förvarings- och personalutrymmen med låsbara skåp enligt arbetsmiljöverkets
föreskrifter”. Arbetsgivaren ska vidare tillhandahålla arbetskläder. De lagbestämmelser
som enligt SF3.3 ska gälla för arbetstagarna återfinns i arbetstidslagen, semesterlagen,
föräldraledighetslagen, diskrimineringslagen samt i lagen om förbud mot diskriminering
av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning. SF3.3
hänvisar genomgående till särskilda paragrafer i kollektivavtalet respektive till särskilda
lagrum men bestämmelsernas exakta innehåll framgår inte av avtalstexten.164

Utöver de nämnda villkoren avseende arbetsförhållanden innehåller SF3.3 vissa ytterli-
gare bestämmelser. Leverantören förbinder sig att inte anlita svart arbetskraft, d.v.s.
arbetstagare för vilka källskatt eller arbetsgivaravgift inte betalas. Det framhålls att
arbete i osjälvständiga former är att betrakta som utfört av arbetstagare oavsett den
formella klassificeringen och oavsett eventuell användning av F-skattesedel. Leverantören
får inte kringgå arbetsrättsliga regler genom att behandla faktiska arbetstagare som
uppdragstagare. Enligt SF3.3 får kontroll av de anställda och deras arbetsförhållanden
ske “när som helst”. Ett antal särskilda villkor är uppställda för att underlätta sådan
kontroll. För det första anges att leverantören är skyldig att föra förteckning avseende
namn och personnummer för egna och underleverantörers anställda. Leverantören är

162 Städentreprenadavtalet har sedermera bytt namn till Serviceentreprenadavtalet.
163 De nämnda begreppen definieras inte närmare i kontraktshandlingarna. Den normala innebörden

av traktamente är ersättning för ökade levnadskostnader vid tjänsteresa, medan permission avser kort,
avlönad ledighet för personliga angelägenheter såsom begravning. Se vidare Sigeman (2010), s. 193.

164 Det enda undantaget är att det anges att bestämmelserna i arbetstidslagen ska tillämpas utan
hänvisning till särskilda lagrum, vilket sannolikt innebär att den lagen är avsedd att tillämpas i sin
helhet för arbetstagarna.
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skyldig att tillställa upphandlande myndighet förteckningen dels före det att arbetet
påbörjas, dels på särskild begäran. Det föreskrivs även att anställda hos leverantören
ska vara försedda med namnbrickor samt identitetshandlingar och att alla arbetskläder
ska vara försedda med leverantörens logotyp.

I SF8 anges ett antal omständigheter under vilka det offentliga kontraktet får hävas
med omedelbar verkan. De fall som nämns är för det första om städuppdrag inte utförs
i rätt tid, och för det andra om städuppdrag inte utförs på rätt sätt och leverantören
inte omedelbart åtgärdar bristen utan kostnad för den upphandlande myndigheten. Om
städuppdrag inte utförs på rätt sätt vid upprepade tillfällen kan den upphandlande
myndigheten häva kontraktet även om rättelse har skett. Vidare kan hävning ske om
avtalet helt eller delvis överlåts utan tillåtelse, om leverantören “försätts i konkurs eller
eljest på sådant obestånd att han inte kan förväntas fullgöra sina åligganden” eller om
entreprenören åsidosätter åtaganden enligt föreskrifterna i kontraktet, ramavtal eller
enligt enskilda städuppdrag.

SF10 anger två ytterligare fall då myndigheten har rätt att häva kontraktet. För det
första om företrädare för eller anställda hos leverantören under avtalstiden och i samband
med sin verksamhet hos leverantören blir dömd för olaga diskriminering, alternativt om
leverantören döms att utbetala skadestånd enligt diskrimineringslagen. För det andra
har myndigheten rätt att häva kontraktet om leverantören brister i sina skyldigheter
avseende val av underleverantörer eller avseende arbetstagarnas villkor i enlighet med
de särskilda kontraktsvillkoren SF2.532 och SF3.3.

I syfte att kontrollera att villkoren fullgörs rekommenderar Junesjö att upphandlan-
de myndighet anlitar fackliga konsulter för att granska kontraktets utförande. Det är
praktiskt att reglera formerna för sådan kontroll genom att upphandlande myndighet
och fackförbund ingår ett avtal om leverantörskontroll. Junesjö presenterar ett exem-
pelavtal avseende en sådan överenskommelse.165 Avtalet innehåller ett åtagande från
fackförbundet att kontrollera leverantören respektive eventuella underleverantörer samt
specificerar vilka åtaganden som ska kontrolleras. Tillämpningen av korrekta arbets- och
anställningsförhållanden är sannolikt det viktigaste åtagandet att kontrollera. Avtalet
stadgar även att sekretess gäller för de fackliga representanterna avseende information
som de inhämtar under konsultuppdraget samt att fackföreningen inte får använda
genom uppdraget införskaffad information för ovidkommande syften. De nämnda be-
stämmelserna är ett sätt att motverka att konsulterna låter granskningen styras av
fackliga intressen som saknar koppling till det upphandlade kontraktet. Andra möjliga
åtgärder för att säkerställa granskningens opartiskhet, som inte nämns i exempelkon-
traktet, är att konsulterna genomgår särkskild utbildning samt förbjuds att medverka i
annan facklig verksamhet avseende det företag som de granskar.

165 Se “Uppdragsavtal avseende kontroll enligt Vita jobb-modellen” i Junesjö, s. 57 ff.
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3 Kollektivavtalsenliga fullgörandevillkor m.m.

3.1 Inledande kommentarer

I kapitel 3 utreds om Vita jobb-modellens särskilda kontraktsvillkor avseende arbets-
förhållanden och val av underleverantörer är förenliga med gällande rätt. Den delen av
modellen som avser fackliga konsulters kontroll av kontraktsvillkoren ställs mot gällande
rätt i kapitel 4. I det kapitlet utreds även de villkor som uppställs vid upphandlingen i
syfte att underlätta ett effektivt genomförande av kontrollåtgärderna.

Kapitel 3 är disponerat på följande sätt. Avsnitt 3.2 behandlar de allmänna förutsätt-
ningarna för att använda särskilda kontraktsvillkor i enlighet med nationell rätt och
kollektivavtal vid offentlig upphandling. Det utreds om de krav avseende anställnings-
villkor som uppställs i Vita jobb-modellens handbok är förenliga med gällande rätt.
Avsnitt 3.3 behandlar upphandlande myndighets möjlighet att ställa villkor avseende val
av underleverantörer och avseende eventuella underleverantörers verksamhet. I avsnitt
3.4 utreds möjliga sanktioner i fall då leverantör eller underleverantör åsidosätter sina
åtaganden enligt det upphandlade kontraktet. Avsnitt 3.5 redovisar kapitlets slutsatser
och diskuterar hur Vita jobb-modellen kan användas i praktiken.

3.2 Anställningsvillkor enligt kollektivavtal och lagstiftning

Nedan behandlas de anställningsvillkor som innefattas av SF3.3 i Vita jobb-modellens
handbok. För att kunna fastställa i vilken utsträckning som villkoren är förenliga med
gällande rätt är det nödvändigt att först diskutera vilket utrymme som det upphand-
lingsrättsliga regelverket och utstationeringsdirektivet ger för att ställa krav avseende
anställningsvillkor.

a) Allmänna förutsättningar

I domen Concordia Bus uttalade EU-domstolen fyra generella krav som ett tilldel-
ningskriterium måste uppfylla. Kraven är att det finns ett samband mellan kriteriet
och det upphandlade kontraktets föremål, att kriteriet inte ger den upphandlande
myndigheten obegränsad valfrihet, att kriteriet finns uttryckligen angivet i antingen
kontraktshandlingarna eller i meddelande om upphandlingen samt slutligen att det är
förenligt med samtliga allmänna rättsprinciper.166 I avgörandet klargjordes även att
kriterier som inte är av rent ekonomisk art principiellt kan beaktas, vilket sedermera
har kodifierats i flera artiklar i det nya klassiska direktivet.167 Den omständigheten

166 Se dom Concordia Bus, C-513/99, EU:C:2002:495, punkt 69.
167 Se avsnitt 2.4.
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att enbart en viss leverantör uppfyller de ställda kraven utgör däremot inte i sig ett
hinder för att kontraktstilldelningen ska vara förenlig med likabehandlingsprincipen
och unionsrätten.168 Det är mot den bakgrunden, och med hänsyn till EU-domstolens
tolkning av utstationeringsdirektivet, som Vita jobb-modellens användning av särskilda
kontraktsvillkor måste bedömas.

Domen Concordia Bus avsåg således tilldelningskriterier men motsvarande resonemang
kan sannolikt till stor del föras även avseende särskilda kontraktsvillkor. Sundstrand
menar att det följer av dom Concordia Bus att ett särskilt kontraktsvillkor ska vara
kopplat till fullgörandet av kontraktet, finnas tydligt angivet i förfrågningsunderlag eller
annons, överensstämma med de allmänna rättsprinciperna samt vara kontrollerbart.169

Vad gäller kollektivavtalsenliga villkor finns det teoretiskt sett en skala som sträcker sig
från att enbart kräva tillämpning av nationell lagstiftning på de områden som utstatione-
ringsdirektivet utvisar till att kräva regelrätt anslutning till ett kollektivavtal. Ett krav
om anslutning till kollektivavtal skiljer sig från ett krav om att kollektivavtalsvillkor
ska tillämpas eftersom det förstnämnda medför att leverantören inte bara förbinder sig
att tillämpa vissa villkor gentemot arbetstagarna utan dessutom tvingas bli avtalspart
gentemot en fackförbund. Som har framgått ovan medför ingående av kollektivavtal
enligt MBL och annan svensk lagstiftning ett antal viktiga rättsverkningar i förhållandet
mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisation. För utstationerade arbetstagare be-
gränsas förvisso kollektivavtalets rättsverkningar enligt lag till att fredsplikt råder mellan
parterna.170 Ett kollektivavtal innehåller emellertid ofta särskilda bestämmelser avseende
medbestämmande och andra områden som inte omfattas av utstationeringsdirektivets
hårda kärna. Eftersom villkor om kollektivavtalsanslutning således intar en särställ-
ning behandlas den frågan inledningsvis. Därefter utreds krav avseende tillämpning av
kollektivavtalsenliga villkor under kontraktets utförande.

b) Krav om anslutning till kollektivavtal

Utifrån EU-domstolens avgöranden Laval och Rüffert står det klart att unionsrätten
förhindrar att kollektivavtalsanslutning används som särskilt kontraktsvillkor i förhållan-
de till utstationerade arbetstagare. Dom Laval klargjorde att fackliga stridsåtgärder inte
får användas för att söka genomdriva mer långtgående krav än minimivillkoren enligt
nationell rätt på de områden som omfattas av utstationeringsdirektivets hårda kärna.
Då rätten till fackliga stridsåtgärder är grundlagsskyddad enligt 2 kap. 14 § regeringsfor-
men kan det konstateras att den åtnjuter en mycket hög ställning. Eftersom den ändå
inte kan användas för att söka genomdriva kollektivavtalsanslutning i förhållande till
utstationerade arbetstagare, är det uppenbart att kollektivavtalsanslutning inte heller

168 Se dom Concordia Bus, C-513/99, EU:C:2002:495, punkterna 83 och 85.
169 Se Sundstrand (2015), s. 26. Det framgår även av 6 kap. 13 § LOU att särskilda kontraktsvillkor

ska anges i annons eller förfrågningsunderlag; jfr avsnitt 2.4 ovan.
170 Se avsnitt 2.5.a.
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kan krävas vid kontraktstilldelning som avser sådana arbetstagare. Dom Rüffert avsåg
offentlig upphandling av byggentreprenad och EU-domstolen uttalade även i det fallet
att mer långtgående krav inte får uppställas avseende utstationerade arbetare än vad
som följer av utstationeringsdirektivet.171

Inom doktrinen har det på ett övertygande sätt anförts att krav på anslutning till
kollektivavtal strider mot de allmänna rättsprinciperna och således inte får användas
även om ingen utstationering är aktuell vid kontraktstilldelningen. Bakgrunden är
framför allt att arbetstagarnas intressen kan tillgodoses med mindre ingripande åtgärder
och att krav om anslutning till kollektivavtal kan missgynna utländska leverantörer.172

Syftet att säkerställa efterlevnaden av vissa arbetsrättsliga skyldigheter kan uppnås
genom krav om tillämpning av kollektivavtalsenliga villkor. Därför är ett krav om
kollektivavtalsanslutning mer långtgående än vad som är nödvändigt för att uppnå
det eftersträvade syftet och således inte proportionerligt. Dessutom torde ett krav om
anslutning till kollektivavtal delvis sakna koppling till kontraktsföremålet i de fall då
kollektivavtalet blir tillämpligt på andra arbetstagare än de som utför det upphandlade
kontraktet eller då det finns villkor i kollektivavtalet som inte direkt berör arbets- och
anställningsförhållanden.173 Villkor om kollektivavtalsanslutning har även underkänts i
svensk kammarrättspraxis och inga kända avgöranden ger stöd för att sådana villkor
skulle vara tillåtna.174

Det har också gjorts gällande att ett krav om kollektivavtalsanslutning vid offentlig
upphandling skulle strida mot den negativa föreningsfriheten i artikel 11 EKMR.175

Den tolkningen kan problematiseras med hänsyn till att Europadomstolen har godtagit
fackliga stridsåtgärder med syftet att förmå en arbetsgivare att teckna ett hängavtal som
utarbetats under medverkan av en arbetsgivarorganisation som arbetsgivaren i fråga
inte har velat ansluta sig till.176 Invändningen har beaktats av Ahlberg och Bruun. De
menar att även om det således kan hävdas att ett krav om anslutning till ett hängavtal
inte per se kränker den negativa föreningsfriheten, är det ändå tveksamt om ett sådant
krav kan användas vid kontraktstilldelning.

Oavsett om ett villkor avseende kollektivavtalsanslutning vid offentlig upphandling är
förenligt med artikel 11 EKMR, torde det vara ställt utom rimligt tvivel att ett sådant
krav är oförenligt med EU:s allmänna rättsprinciper. Som nämnts ovan är de allmänna
rättsprinciperna genom 1 kap. 9 § LOU tillämpliga även på kontraktstilldelningar som
understiger tröskelvärdena och saknar ett bestämt gränsöverskridande intresse. De uni-

171 Se dom Rüffert, C-346/06, EU:C:2008:189, punkt 34. Se avsnitt 2.5.a avseende hela stycket.
172 Se Sundstrand (2015), s. 16 ff. Jfr proportionalitets- och likabehandlingsprincipen samt principen

om icke-diskriminering p.g.a. nationalitet.
173 Jfr diskussionen avseende dom Concordia Bus, C-513/99, EU:C:2002:495 ovan och även Konkur-

rensverket (2015), s. 48 ff.
174 Se Kammarrättens i Stockholm dom av 28 mars 1995 (mål nr 1713-1995).
175 Se Ahlberg & Bruun (2010), s. 140.
176 Se dom Torgny Gustafsson, 25/4 1996 och även avsnitt 2.5.a.
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onsrättsliga principerna ska tolkas enhetligt även när de används utanför unionsrätten.177

Det innebär att kontraktets värde med nuvarande lagstiftning sannolikt inte påverkar
slutsatsen att krav om kollektivavtalsanslutning är otillåtna.

c) Allmänt om kollektivavtalsenliga villkor

Vita jobb-modellen innebär emellertid inte att krav om kollektivavtalsanslutning uppställs
vid offentlig upphandling. I stället krävs tillämpning av vissa kollektivavtalsvillkor vid
utförandet av det offentliga kontraktet.178 Frågan blir således under vilka omständigheter
som sådana krav får ställas vid offentlig upphandling och om Vita jobb-modellen på det
området är förenlig med gällande rätt.

Eftersom de allmänna rättsprinciperna gäller vid alla kontraktstilldelningar, måste
samtliga kollektivavtalsenliga villkor vara förenliga med principerna. Av likabehand-
lingsprincipen och proportionalitetsprincipen följer att de uppställda kraven ska vara
objektivt motiverade och inte mer långtgående än vad som är nödvändigt med hänsyn
till syftet. Dessutom ska kraven behandla leverantörer lika om det inte finns objektivt
godtagbara skäl för särbehandling.179 De anställningsvillkor som exempelkontraktet
innehåller uppfyller sannolikt nämnda grundläggande krav.180

EU-domstolens avgörande i dom Laval understryker att vederbörlig hänsyn även måste
tas till öppenhetsprincipen. I det fallet hade fackförbundet inte krävt någon specifikt
angiven lägsta lön utan i stället begärt anslutning till kollektivavtal och i samband därmed
förhandlingar avseende minimilöner. Förfarandet ansågs av EU-domstolen medföra
orimliga svårigheter för företaget att bedöma innebörden av de kollektivavtalsenliga
skyldigheterna avseende minimilön.181 En avgörande brist var således att lönenivåerna
inte angavs klart och entydigt i det ifrågavarande kollektivavtalet.182 Sundstrand menar
att de kollektivavtalsenliga villkoren vid en kontraktstilldelning måste vara tillräckligt
tydligt angivna för att anbudsgivare utan att behöva söka vidare information ska kunna
använda villkoren som underlag för sina anbud vid upphandlingen.183 Den tolkningen
vinner också visst stöd av ett avgörande från Förvaltningsrätten i Malmö år 2013 där
ett beslut av kommunfullmäktige i Helsingborg upphävdes. Anledningen var ett krav
om att löne- och anställningsvillkor skulle “ligga i nivå med gällande kollektivavtal i
branschen” ansågs vara alltför generellt utformat.184

177 Se avsnitt 2.3.
178 Se avsnitt 2.5.a. Junesjö erkänner uttryckligen att det strider mot gällande rätt att kräva kollek-

tivavtalsanslutning (se Junesjö, s. 10).
179 Se avsnitt 2.2.
180 Förhållandet till utstationeringsdirektivet diskuteras särskilt nedan.
181 Se dom Laval, C-341/05, EU:C:2007:809, punkt 110.
182 Se a.a., punkt 111. Jfr även Sigeman (2008), s. 568. Jfr vad som sagts om öppenhetsprincipen i

avsnitt 2.2.c ovan.
183 Se Sundstrand (2015), s. 24 ff. Jfr även Konkurrensverket (2015), s. 73 ff.
184 Se Förvaltningsrättens i Malmö dom av den 24 maj 2013 (mål nr 6160-12).
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Enligt Sundstrand är det sannolikt otillräckligt att enbart hänvisa till bestämmelser i
kollektivavtal, utan bestämmelserna bör anges i sin helhet i förfrågningsunderlaget, bl.a.
eftersom svenska kollektivavtal inte utfärdas av offentligrättsliga organ.185 Vad avser det
exempelkontrakt som Junesjö bifogar är det således tveksamt om öppenhetsprincipen är
uppfylld då hänvisning visserligen sker till särskilda paragrafer i kollektivavtalet men
bestämmelserna inte återges i avtalstexten. Innebörden av de olika villkoren framgår heller
inte i samtliga fall. Vad gäller villkor som motsvarar bestämmelser i svensk lagstiftning,
förefaller det mer sannolikt att det är tillräckligt att enbart hänvisa till särskilda lagrum,
bl.a. då lagstiftningen är lättillgänglig och har utfärdats av ett offentligrättsligt organ.
För att inte riskera att upphandlingen bedöms strida mot öppenhetsprincipen är det
emellertid lämpligt att även villkor som motsvarar bestämmelser i svensk lagstiftning
anges i kontraktshandlingarna.

d) Särskilt om kollektivavtalsenliga villkor och utstationeringsdirektivet

Arrowsmith och Kunzlik menar att EU-domstolens rättspraxis avseende utstatione-
ringsdirektivet inte behöver beaktas vid offentliga upphandlingar som faller utanför det
direktivets tillämpningsområde.186 Det finns ingenting som motsäger den tolkningen
eftersom domarna Laval och Rüffert har avsett just utstationering av arbetstagare.
Utanför tillämpningsområdet kan kollektivavtalsvillkor således uppställas på andra om-
råden än de som omfattas av utstationeringsdirektivets hårda kärna. Förutsättningen
är att kraven uppfyller de allmänna villkoren som har diskuterats ovan. Då utstatio-
neringsdirektivet däremot är tillämpligt får kollektivavtalsenliga krav sannolikt inte
uppställas om de avser annat än minimivillkor på de områden som omfattas av ut-
stationeringsdirektivets hårda kärna. Sundstrand menar att de krav som kan ställas
vid offentlig upphandling när utstationeringsdirektivet är tillämpligt motsvarar kraven
som en arbetstagarorganisation får söka genomdriva medelst stridsåtgärder enligt 5
a-b §§ utstationeringslagen.187 Sålunda är det av avgörande betydelse att fastställa
utstationeringsdirektivets respektive utstationeringslagens tillämpningsområde.

För att fastställa vilka tilldelningar av offentliga kontrakt i Sverige som omfattas av
tillämpningsområdet är det naturliga tillvägagångssättet att utgå från utstationerings-
lagens lydelse och det bakomliggande direktivet. Enligt 1 § utstationeringslagen gäller
lagen de utstationeringar som omfattas av direktivet men även utstationeringar där
arbetsgivaren är etablerad i ett land utanför unionen.188 Vidare har utstationeringslagen
gjorts tillämplig på tillhandahållandet av alla gränsöverskridande tjänster och inte enbart
de tjänster som uppräknas i utstationeringsdirektivets bilaga, vilket uttryckligen tillåts
enligt artikel 3.10 utstationeringsdirektivet. Genom att införliva utstationeringsdirektivet

185 Se Sundstrand (2015), s. 25 ff. Jfr även dom Concordia Bus, C-513/99, EU:C:2002:495.
186 Se Arrowsmith & Kunzlik, s. 6 ff. Jfr även Sundstrands kritik av Konkurrensverkets beslut den 15

april 2010, dnr 259/2009 (Sundstrand, 2015, s. 24 ff).
187 Se Sundstrand (2015), s. 27 ff. Jfr avsnitt 2.5.a.
188 Se avsnitt 2.5.a avseende utstationeringsdirektivets tillämpningsområde.
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i nationell rätt på angivet sätt har den svenske lagstiftaren således givit direktivets
bestämmelser ett vidsträckt tillämpningsområde. Utstationeringslagen bör tolkas direk-
tivkonformt inom hela sitt tillämpningsområde och inte enbart vad avser upphandlingar
som omfattas av utstationeringsdirektivet.189

Följaktligen ska utstationeringsdirektivet sannolikt beaktas vid offentliga upphandlingar
som utförs av utstationerade arbetstagare. Konkret innebär det att kollektivavtalsenliga
och övriga villkor avseende de utstationerade arbetstagarnas anställningsförhållanden
vid sådana upphandlingar inte får avse områden utanför utstationeringsdirektivets
hårda kärna och enbart får uppställas i enlighet med minimivillkor i lagstiftning eller
centrala kollektivavtal. En annan sak är att det torde vara i samband med de offentliga
upphandlingar som har ett gränsöverskridande intresse som utstationerad arbetskraft
kan komma att användas.190 Själva det faktum att en arbetsgivare som är etablerad
utomlands lämnar anbud vid upphandlingen tycks bekräfta att kontraktet har ett
gränsöverskridande intresse.191

Ett praktiskt problem från den upphandlande myndighetens synvinkel är att det inte
sällan torde vara svårt att på förhand bedöma om en anbudsgivare kan komma att erbju-
da sig att utföra kontraktet med hjälp av utstationerad arbetskraft. Den upphandlande
myndigheten riskerar att hållas skadeståndsansvarig för en olaglig kontraktstilldelning om
krav som går utöver den hårda kärnan uppställs i förfrågningsunderlaget och det sedan
inkommer anbud från en tjänsteleverantör som vill använda utstationerad arbetskraft.
Det förhållandet är problematiskt eftersom de krav som ska ställas vid upphandlingen
måste bestämmas på förhand och inkorporeras i förfrågningsunderlaget. För att bedöma
sannolikheten att kontraktet kan komma att utföras av utstationerad arbetskraft bör
myndigheten beakta de riktlinjer som finns för att avgöra om en kontraktstilldelning har
ett gränsöverskridande intresse. Följaktligen är en rimlig slutsats att de upphandlingar
som överskrider tillämpligt tröskelvärde normalt bör genomföras med utgångspunkten
att utstationerad arbetskraft kan förekomma. Endast om särskilda skäl talar emot att
utstationering skulle kunna förekomma torde det vara lämpligt att bortse från utstatio-
neringsdirektivet vid sådana offentliga upphandlingar. Vad gäller offentliga kontrakt som
inte överstiger det aktuella tröskelvärdet bör den upphandlande myndigheten undersöka
vad som talar för respektive emot att upphandlingen har ett bestämt gränsöverskridande
intresse. Om kontraktet omfattar ett betydande ekonomiskt värde utan att överstiga
tillämpligt tröskelvärde eller om kontraktet ska utföras nära en statsgräns bör det normalt
presumeras att kontraktet har ett gränsöverskridande intresse. Omständigheter som talar
emot att kontraktet har ett gränsöverskridande intresse och således att utstationering

189 Jfr avsnitt 1.3.
190 Jfr Sundstrand (2015), s. 23 ff.
191 Jfr avsnitt 2.2.
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kan förekomma är t.ex. att kontraktet omfattar ett ringa ekonomiskt värde eller att det
finns ett enligt unionsrätten godtagbart krav om att kontraktet ska utföras på svenska.192

Konkurrensverket har beaktat möjliga omständigheter som skulle kunna tala emot att ut-
stationeringsdirektivet behöver beaktas även om kontraktet i och för sig har ett bestämt
gränsöverskridande intresse. Det gäller t.ex. om utförandet förutsätter en långsiktig
närvaro och därför uppenbarligen inte kan utföras av utstationerad arbetskraft.193 Det är
naturligtvis särskilt riskabelt för myndigheten att uppställa krav utanför den hårda kär-
nan om utstationering förekommer frekvent inom den ifrågavarande branschen. Statistik
avseende den uppskattade förekomsten av utstationering i branschen kan betraktas som
ett mått på den risk myndigheten tar genom att använda kollektivavtalsenliga villkor
utanför den hårda kärnan.194 År 2014 var byggbranschen den bransch där utstationerad
arbetskraft förekom mest frekvent.195 Samtidigt inbegriper byggentreprenadkontrakt ofta
betydande investeringar i form av maskiner m.m. från leverantörens sida. Följaktligen
kan det finnas anledning att anta att byggentreprenadkontrakt som omfattar jämfö-
relsevis mycket låga ekonomiska värden saknar ett gränsöverskridande intresse. Alla
omständigheter i det enskilda fallet måste emellertid beaktas.

För att öka den rättsliga förutsebarheten hade sannolikt ett klargörande av rättsläget
varit önskvärt. En tänkbar lösning skulle vara att det uttryckligen anges att villkor på
andra områden än de som innefattas i den hårda kärnan får ställas vid tilldelningen
av offentliga kontrakt som understiger ett visst värde (s.k. de minimis reglering). De
gränsöverskridande effekterna skulle vid sådana kontraktstilldelningar kunna anses vara
så slumpartade att undantag kan göras från utstationeringsdirektivets tillämpningsom-
råde. I avsaknad av en närmare reglering bör myndigheten i tveksamma fall begränsa de
kollektivavtalsenliga villkoren till utstationeringsdirektivets hårda kärna för att undvika
olagliga kontraktstilldelningar och överklaganden.

En ytterligare fråga som har uppmärksammats av Konkurrensverket är om upphandlan-
de myndighet kan ställa olika krav beroende på huruvida leverantören avser att använda
utstationerad arbetskraft vid utförandet av det upphandlade kontraktet.196 Vad som
närmast åsyftas är att den upphandlande myndigheten vid en viss kontraktstilldelning
skulle uppställa mer omfattande kollektivavtalsenliga villkor, utanför den hårda kärnan,
för de leverantörer som inte avser att använda utstationerad arbetskraft. Som Konkur-
rensverket skriver är det tveksamt om ett sådant förfarande skulle vara förenligt med
likabehandlingsprincipen eftersom leverantörer som befinner sig i samma situation blir
föremål för olika krav. Kravet om likabehandling gäller visserligen inte om det finns

192 Jfr avsnitt 2.2 ovan avseende begreppet bestämt gränsöverskridande intresse.
193 Se Konkurrensverket (2015), s. 62 ff.
194 Jfr Konkurrensverket (2015), s. 62.
195 Se Arbetsmiljöverket, 2015, Helårsrapport 2014 – Register för företag som utstationerar arbetstagare

i Sverige, rapport 2015:10, s. 8 ff.
196 Se Konkurrensverket (2015), s. 64 ff.
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objektiva skäl som motiverar särbehandling.197 Det framstår emellertid som osannolikt
att det skulle finnas objektiva skäl som har ett samband med kontraktsföremålet och kan
motivera att de leverantörer som inte använder utstationerad arbetskraft systematiskt
blir föremål för mer ingripande krav vid upphandlingen. Slutsatsen är sålunda att olika
krav som utgångspunkt inte får uppställas beroende på om leverantören avser att utföra
kontraktet med utstationerad arbetskraft.

Givet ovanstående slutsatser avseende vad som är gällande rätt, hur ska anställnings-
villkoren i Junesjös exempelkontrakt bedömas? Det branschavtal som Junesjö hänvisar
till, det s.k. Städentreprenadavtalet, torde vara ett sådant kollektivavtal som är allmänt
gällande och vars villkor därför kan tillämpas gentemot utstationerade arbetstagare.198

De aktuella kollektivavtalsvillkoren omfattas sannolikt till största delen av de områden
som ingår i den hårda kärnan. Vad avser lön och övertidsersättning anges det att myn-
digheten kräver “lägsta avtalsenliga lön”, vilket torde motsvara minimilön i artikel 3.1 c)
utstationeringsdirektivet. Det anges uttryckligen i direktivet att övertidsersättning ska
betraktas som en del av minimilönen.199 Även andra ersättningar under utstationeringen
anses som en del av minimilönen, förutsatt att det inte gäller kostnader för “resa, kost
eller logi” till följd av utstationeringen.200 För att undvika att kontraktstilldelningen
kommer i konflikt med utstationeringsdirektivet bör myndigheten därför ange att sådana
kostnader till följd av utstationeringen inte omfattas av de särskilda kontraktsvillkoren.

Det är sannolikt att de villkor i kontraktshandlingarna som avser arbetsmiljöaspek-
ter i hög utsträckning kan anses falla under punkten “säkerhet, hälsa och hygien på
arbetsplatsen” i den hårda kärnan. I exempelkontraktet anges bl.a. att arbetsgivaren
ska tillhandahålla samtliga verktyg, maskiner, skyddskläder, förvarings- och personalut-
rymmen med låsbara skåp samt arbetskläder.201 Vad avser skyddskläder och annan
skyddsutrustning framgår det uttryckligen av 2 kap. 7 § arbetsmiljölagen, som är tillämp-
lig för utstationerade arbetstagare enligt 5 § utstationeringslagen, att arbetsgivaren vid
behov ska tillhandahålla personlig skyddsutrustning. Det kan möjligen ifrågasättas om
arbetsgivarens skyldighet att tillhandahålla arbetskläder och låsbara skåp respektive
personalutrymmen kan anses omfattas av den hårda kärnan. Någon skyldighet att till-
handahålla vanliga arbetskläder finns inte i arbetsmiljölagen. Dessutom måste villkoren
motsvara minimivillkor enligt kollektivavtalet, och att så verkligen är fallet bör i enlighet
med öppenhetsprincipen anges uttryckligen i kontraktshandlingarna.

Slutsatsen är således att åtminstone det stora flertalet av de kollektivavtalsenliga villkor
som Vita jobb-modellens handbok innehåller sannolikt är förenliga med gällande rätt.
Förutsättningen är att villkoren motsvarar minimivillkor enligt branschavtalet samt

197 Se avsnitt 2.2.
198 Jfr prop. 2009/10:48, s. 95 ff.
199 Jfr avsnitt 2.5.a.
200 Se artikel 3.7 i direktiv 96/71.
201 Se avsnitt 2.5.b.
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att de kan hänföras till något område som innefattas av utstationeringsdirektivets
hårda kärna. För att en säker slutsats ska kunna nås i det enskilda fallet bör emellertid
upphandlande myndighet i enlighet med öppenhetsprincipen ange de kollektivavtalsenliga
villkoren i kontraktshandlingarna.

Som har antytts ovan tycks Vita jobb-modellen såsom den beskrivs i handboken inne-
fatta en onödigt restriktiv tillämpning av gällande rätt eftersom den inte gör skillnad
mellan kontraktstilldelningar som faller inom respektive utanför utstationeringsdirek-
tivets tillämpningsområde.202 Om direktivet inte är tillämpligt är det sannolikt inte
nödvändigt att begränsa de kollektivavtalsenliga villkor som uppställs till de områden
som omfattas av den hårda kärnan.203 Därför kan mer långtgående kollektivavtalsenliga
villkor avseende ersättningsförmåner m.m. uppställas vid sådana kontraktstilldelningar,
förutsatt att villkoren inte strider mot de allmänna rättsprinciperna. Emellertid måste
den praktiska svårigheten att avgränsa vilka kontrakt som kan komma att regleras av
utstationeringsdirektivet beaktas jämte den åtföljande risken för olagliga upphandlingar.

Förutom till kollektivavtalsvillkoren, hänvisar exempelkontraktet även till ett antal
lagbestämmelser som enligt 5 § utstationeringslagen ska gälla för utstationerade ar-
betstagare. De villkoren kan givetvis accepteras eftersom utstationeringsdirektivet har
ansetts utgöra en godtagbar inskränkning i den fria rörligheten. Något som förtjänar
att betonas, och som inte framgår av Vita jobb-modellens handbok, är att det med
stöd av ett centralt kollektivavtal är möjligt att ställa mer långtgående krav än vad
som följer av den lagstiftning som 5 § utstationeringslagen hänvisar till. Det sagda
gäller under förutsättning att kraven får genomdrivas med stridsåtgärder enligt 5 a-b
§§ utstationeringslagen. Om det centrala kollektivavtalet exempelvis innehåller mer
långtgående villkor vad gäller minsta antal dagar betald semester än de som återfinns i
semesterlagen, torde det således vid offentlig upphandling vara möjligt att ställa krav
som motsvarar minimikraven i det centrala kollektivavtalet.

e) Särskilt om svarta löner

Leverantörens åtagande att inte betala svarta löner omfattas sannolikt inte av de arbets-
och anställningsvillkor som arbetsgivaren enligt artikel 3 utstationeringsdirektivet ska
garantera sina anställda. Emellertid är det troligtvis inget hinder eftersom åtagandet inte
avser den skyddsnivå som arbetstagarna har rätt till.204 Villkoret är snarare uppställt i
samhällets intresse än för att skydda de berörda arbetstagarna. Mot bakgrund av de
kriterier som EU-domstolen har formulerat i dom Concordia Bus följer att ett sådant
särskilt kontraktsvillkor sannolikt kan godtas eftersom det är kopplat till fullgörandet
av kontraktet, finns tydligt angivet i förfrågningsunderlaget, överensstämmer med de

202 Se Junesjö, s. 10 ff. En tänkbar förklaring är att handboken skrevs före det att 5 a-b §§ infördes i
utstationeringslagen.

203 Jfr Sundstrand (2015), s. 25.
204 Jfr dom Rüffert, C-346/06, EU:C:2008:189, punkt 34.
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allmänna rättsprinciperna samt är kontrollerbart. Det sagda stärks ytterligare av att
betalning av svarta löner är ett brott enligt svensk lagstiftning och enligt EU-rätten kan
utgöra grund för uteslutning från ett upphandlingsförfarande.205 Huruvida utstationerad
arbetskraft kan förekomma vid upphandlingen påverkar sannolikt inte bedömningen i
denna del.

3.3 Villkor avseende underleverantörer

I det här avsnittet behandlas två frågor som föranleds av SF2.532 i handbokens exem-
pelkontraktet. Den första frågeställningen är i vilken utsträckning som upphandlande
myndighet får ställa villkor avseende vilka underleverantörer som anlitas för att utföra
kontraktet. Den andra frågeställningen är om upphandlande myndighet kan kräva att
eventuella underleverantörer ska uppfylla de kollektivavtalsenliga villkor som uppställs
gentemot huvudleverantören.

Avseende den första frågeställningen, klargör artikel 71.6.b i det nya klassiska direktivet
att upphandlande myndighet har rätt att kräva att underleverantören i vissa fall byts
ut. Det gäller då det föreligger grund för uteslutning. Om obligatoriska skäl för uteslut-
ning föreligger ska upphandlande myndighet dessutom begära att underleverantören
utesluts.206 Enligt artikel 57.2 i det nya klassiska direktivet föreligger obligatoriska skäl
för uteslutning bl.a. då det genom lagakraftvunnen dom eller beslut har fastställts att
underleverantören inte har fullgjort sin skyldighet att betala skatt eller socialförsäk-
ringsavgifter. Vidare föreligger fakultativ grund för uteslutning om myndigheten på
annat lämpligt sätt kan påvisa ett åsidosättande av skyldighet att betala skatt eller
socialförsäkringsavgifter. Det är viktigt att konstatera att upphandlande myndighet
bär bevisbördan för påstådda missförhållanden. En ytterligare begränsning är att pro-
portionalitetsprincipen innebär att ett inträffat åsidosättande av nämnda skyldigheter
inte får läggas till grund för uteslutning under obegränsad tid efter att det ägt rum.207

Inom nämnda gränser har emellertid upphandlande myndighet sannolikt rätt kräva att
underleverantörer som inte uppfyllt sitt sociala ansvar byts ut. Däremot kan upphand-
lande myndighet knappast på valfria grunder kräva att så sker. Det hade bl.a. stridit
mot proportionalitetsprincipen då det inneburit ett mer omfattande ingrepp än vad som
är nödvändigt för att uppnå åtgärdens syfte, d.v.s. att försäkra att underleverantören
tar sitt samhällsansvar. Huvudregeln inom upphandlingsrätten anses även vara att
upphandlande myndigheter inte får råda över leverantörens val av underleverantör.208

205 Jfr avsnitt 3.3 och avsnitt 3.5.
206 Se även skäl 105 i direktiv 2014/24.
207 Jfr vad som sagts avseende proportionalitetsprincipen i avsnitt 2.2.
208 Se Sundstrand (2012), s. 292.

43



Avseende den andra frågeställningen, antyder det nya klassiska direktivet starkt att
upphandlande myndighet har rätt att kräva att underleverantörer uppfyller de förplik-
telser som åläggs huvudleverantören. Skäl 105 i direktivet betonar att upphandlande
myndighet genom “lämpliga åtgärder” bör söka säkerställa att underleverantörer följer
bl.a. arbetsrättsliga skyldigheter enligt kollektivavtal om de skyldigheterna är förenliga
med unionsrätten. Artikel 71.1 i det nya klassiska direktivet stadgar uttryckligen att
upphandlande myndigheter ska använda “lämpliga åtgärder” för att säkerställa att un-
derleverantörer följer skyldigheterna enligt artikel 18.2 i direktivet, t.ex. arbetsrättsliga
skyldigheter enligt kollektivavtal. Då sociala hänsyn vid tillhandahållet av tjänster lämp-
ligen säkerställs genom fullgörandevillkor, är en adekvat åtgärd från myndighetens sida
sannolikt att i förfrågningsunderlaget föreskriva att även underleverantörer är skyldiga
att följa de kollektivavtalsenliga villkoren.209 Enligt Sundstrand tyder EU-domstolens re-
sonemang i dom Rüffert även på att huvudleverantörens ansvar för att underleverantören
fullgör kontraktsvillkoren har accepterats som princip. Det ifrågasattes nämligen inte att
upphandlande myndighet avbröt kontraktet p.g.a. underleverantörens kontraktsbrott.210

Det är värt att notera att det tidigare klassiska direktivet inte uttryckligen nämnde
ansvaret för underleverantörer, men med hänsyn till vad som sagts avseende dom Rüffert
är det möjligt att särskilda kontraktsvillkor avseende underleverantörernas åtgärder
redan tidigare kunde uppställas.

Sammanfattningsvis kan myndigheten inom de ramar som anges ovan sannolikt uppställa
villkor i enlighet med Vita jobb-modellen avseende val av underleverantörer och avseende
underleverantörens efterlevnad av kollektivavtalsenliga villkor.

3.4 Möjliga sanktioner vid brott mot särskilda kontraktsvillkor

Avsnittet behandlar de möjligheter att häva det upphandlade kontraktet som myn-
digheten har enligt SF8 och SF10 i Vita jobb-modellens handbok. Frågan är om de
möjligheterna är förenliga med gällande rätt. Konkurrensverket gör bedömningen att
flera olika sanktioner kan vara lämpliga vid överträdelser av det upphandlade kontraktet,
såsom varningar, viten, prisavdrag och hävning av kontraktet.211 Något som måste
beaktas är att de allmänna rättsprinciperna, i enlighet med vad som har anförts tidigare
i uppsatsen, är tillämpliga vid all offentlig upphandling som genomförs i Sverige. Särskilt
viktigt är att de sanktioner som inträder om fullgörandevillkoren inte efterlevs sannolikt
måste vara proportionerliga. Det kan därför ifrågasättas om en kontraktsbestämmelse
som ger myndigheten rätt att uppsäga kontraktet vid rent marginella avvikelser är
förenlig med unionsrätten. Avseende utstationerade arbetstagares anställningsvillkor kan

209 Jfr avsnitt 2.3.
210 Se Sundstrand (2015), s. 14. Jfr även dom Rüffert, C-346/06, EU:C:2008:189.
211 Se Konkurrensverket (2015), s. 95 ff.
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en jämförelse även göras med rätten till stridsåtgärder, som bortfaller om arbetsgivaren
visar att villkoren i allt väsentligt överensstämmer med tillämpliga minimivillkor.212

Även den regeln antyder att den fria rörligheten för tjänster inte bör inskränkas till följd
av marginella avvikelser.

Junesjös exempelkontrakt innebär att varje avvikelse från de kollektivavtalsenliga vill-
koren ger upphandlande myndighet rätt att häva kontraktet. Dessutom anges att
upphandlande myndighet utan reservation har rätt att häva det upphandlade kontraktet
vid leverantörens underlåtenhet att utföra städuppdrag i rätt tid och vid åsidosättande
av åligganden enligt kontraktet, ramavtal eller enskilda städkontrakt. För att undvika
att de särskilda kontraktsvillkoren kommer i strid med gällande rätt bör det i stället
anges att väsentliga avvikelser ger upphandlande myndighet rätt att häva kontraktet.
Den slutsatsen överensstämmer även med Konkurrensverkets bedömning. Enligt Kon-
kurrensverket bör i första hand rättelse eftersträvas och uppsägning förekomma i sista
hand då sanktionen alltid bör stå i proportion till avvikelsen.213

Sammanfattningsvis är det ändamålsenligt och nödvändigt att föreskriva sanktioner vid
avvikelser från kontraktet respektive de särskilda kontraktsvillkoren. Det finns emellertid
lämpligare påföljder än hävning som i enlighet med proportionalitetsprincipen bör
användas vid mindre allvarliga avvikelser.

3.5 Sammanfattning: hur kan särskilda kontraktsvillkor upp-

ställas enligt Vita jobb-modellen?

Slutsatsen som följer av kapitel 3 är att Vita jobb-modellens särskilda kontraktsvill-
kor avseende arbetsförhållanden, underleverantörer m.m. åtminstone till största del
är förenliga med gällande rätt. I synnerhet uppställs enligt modellen enbart villkor i
enlighet med lagstiftning eller kollektivavtal för branschen som är förenligt med utstatio-
neringsdirektivet. Det är faktiskt möjligt att ställa mer långtgående krav i två avseenden.
För det första kan villkor i ett allmänt gällande branschavtal som är mer långtgående
än lagstiftningen som 5 § utstationeringslagen hänvisar till användas på de områden
som omfattas av utstationeringsdirektivets hårda kärna. För det andra kan krav på
områden som inte omfattas av den hårda kärnan uppställas när utstationeringsdirektivet
inte är tillämpligt förutsatt att de allmänna rättsprinciperna och andra generella krav
uppfylls. Det bör tilläggas att Konkurrensverket har uttalat att kollektivavtalsvillkor som
motsvarar bestämmelserna i ett centralt kollektivavtal bör användas oavsett kontraktets
upphandlingsrättsliga kategori, eftersom de centrala avtalen till skillnad från lokala
kollektivavtal kan antas vara representativa för branschpraxis.214

212 Se vidare avsnitt 2.5.a.
213 Se a.a., s. 96.
214 Se Konkurrensverket (2015), s. 85.
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Det exempelkontrakt som Junesjö använder för att illustrera Vita jobb-modellen inne-
fattar inte desto mindre några punkter som framstår som tveksamma mot bakgrund
av gällande rätt. Det finns för det första villkor avseende arbets- och anställningsför-
hållanden som sannolikt men inte nödvändigtvis ingår i den hårda kärnan.215 För att
undvika att hållas till ansvar för olagliga kontraktstilldelningar bör myndigheten vara
noga med att enbart ställa kollektivavtalsenliga krav på de områden som uttryckligen
omfattas av den hårda kärnan i fall då utstationeringsdirektivet är tillämpligt.216 För
det andra ger exempelkontraktet myndigheten en mycket långtgående rätt att häva det
upphandlade kontraktet. För att säkerställa att kontraktstilldelningen är förenlig med
proportionalitetsprincipen bör det föreskrivas att hävning endast får ske vid allvarli-
ga avvikelser. Alternativa, mindre ingripande påföljder bör användas vid marginella
avvikelser, t.ex. vite.217 För det tredje innebär öppenhetsprincipen högt ställda krav
avseende transparensen hos bestämmelserna i det upphandlade kontraktet. Därför bör
särskilda kontraktsvillkor uttryckligen anges i kontraktshandlingarna och inte enbart
genom hänvisning till paragrafer i kollektivavtal eller lag.218

Med dessa modifikationer är de arbetsrättsliga krav som exempelkontraktet innehåller
sannolikt förenliga med gällande rätt. Det är viktigt att notera att även annorlunda
utformade kontraktsbestämmelser kan vara godtagbara. Förutsättningen är att de är
otvetydiga, objektivt motiverade, icke-diskriminerande, proportionerliga samt även i
övrigt förenliga med de EU-rättsliga bestämmelser som har behandlats ovan.

Sundstrand har framhållit att en praktisk fördel med att använda kollektivavtalsenliga
villkor är möjligheten att samordna den fackliga rätten till stridsåtgärder med de
villkor som uppställs vid den offentliga upphandlingen.219 I det offentliga kontraktet
kan det inom ovannämnda ramar dessutom anges vilka sanktioner som inträder om
de uppställda kollektivavtalsenliga villkoren åsidosätts.220 Det finns emellertid även
ett antal potentiella svårigheter av praktisk natur för en myndighet som vill uppställa
kollektivavtalsenliga villkor. Exempel på sådana hinder är att de flesta kollektivavtal
inte är offentligt tillgängliga och att det inte sällan kan finnas svårigheter vad gäller
att identifiera vilket eller vilka kollektivavtal som är tillämpliga för den ifrågavarande
branschen.221 Som Konkurrensverket påpekar torde samråd med arbetsmarknadens
parter ofta vara ett lämpligt tillvägagångssätt för att hantera dylika praktiska problem.
Tillämpningsdirektivet innehåller även vissa bestämmelser för att främja tillgängligheten
av kollektivavtal.222

215 Vissa ersättningar, att arbetsgivaren ska tillhandahålla samtliga arbetskläder, förvaringsskåp m.m.
216 Se avsnitt 3.2.
217 Se avsnitt 3.4.
218 Se avsnitt 3.2.
219 Se Sundstrand (2015), s. 27 ff.
220 Se avsnitt 3.4
221 Se Konkurrensverket (2015), s. 85 ff.
222 Se artikel 5 i direktiv 2014/67.
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Den upphandlande myndigheten har skäl att kombinera användningen av kollektivavtal-
senliga fullgörandevillkor med andra, lämpliga tillvägagångssätt för att främja sociala
hänsyn. Särskilt två tillvägagångssätt inom upphandlingsrätten är lämpliga att använda
tillsammans med Vita jobb-modellen: att utesluta leverantörer i vissa fall samt att
förkasta onormalt låga anbud.

Uteslutning av leverantörer från upphandlingsförfarandet är enligt det nya klassiska
direktivet i vissa fall obligatoriskt och i andra fall en möjlighet som den upphandlande
myndigheten har till sitt förfogande.223 I direktivet regleras möjliga grunder för uteslut-
ning i artikel 57. En leverantör ska uteslutas om det i lagkraftvunnen dom har fastställts
att leverantören har brustit i sin skyldighet att betala skatt eller socialförsäkringsavgif-
ter. Om det på annat lämpligt sätt kan påvisas att leverantören har brustit i nämnda
skyldigheter får uteslutning ske.224 Enligt Junesjö är användning av svart arbetskraft
ett väsentligt problem vid offentlig upphandling av tjänster och byggentreprenader.225

Myndigheten bör därför vara medveten om nämnda möjligheter och utesluta leverantörer
som har brustit avseende inbetalningar av skatter och sociala försäkringsavgifter. Det
nya klassiska direktivet stadgar vidare att upphandlande myndighet får utesluta en
leverantör från förfarandet bl.a. om den på lämpligt sätt kan visa att leverantören
har åsidosatt skyldigheter enligt artikel 18.2 i det nya klassiska direktivet eller gjort
sig skyldig till allvarliga fel i yrkesutövningen. Artikel 18.2 innefattar skyldigheter i
kollektivavtal som gäller på orten och är förenliga med EU-rätten.226 Det är således
sannolikt att leverantörer som tidigare har brutit mot kollektivavtal kan uteslutas från
upphandlingsförfarandet. Det är även möjligt att brott mot kollektivavtal skulle kun-
na betraktas som ett allvarligt fel i yrkesutövningen och på den grunden utgöra skäl
för uteslutning. Förutsättningen är att överträdelsen kan anses vara ägnad att rubba
förtroendet för leverantörens trovärdighet.227

Sammanfattningsvis kan upphandlande myndighet i syfte att motverka oseriös verksam-
het använda uteslutning av leverantörer som ett komplement till krav om tillämpning
av kollektivavtalsvillkor vid kontraktets fullgörande. Det måste emellertid beaktas att
proportionalitetsprincipen gäller vid uteslutning från ett upphandlingsförfarande. Det
framgår bl.a. av artikel 57 i det nya klassiska direktivet, som föreskriver att uteslutning
inte får ske om den ekonomiska leverantören kan bevisa sin tillförlitlighet genom åtgärder
som är att anse som tillräckliga mot bakgrund av åtgärdernas lämplighet och felets
svårighetsgrad (s.k. self-cleaning).228 Dessutom råder en yttersta tidsgräns bortom vilken
en inträffad omständighet inte får åberopas som grund för uteslutning.229

223 S.k. tvingande respektive fakultativ uteslutning. Se vidare t.ex. Sundstrand (2012), s. 229 ff.
224 Se artikel 57.2 i direktiv 2014/24; jfr avsnitt 3.3.
225 Se Junesjö, s. 26 ff.
226 Se avsnitt 2.4.
227 Jfr dom Forposta, C-465/11, EU:C:2012:801. Se även HFD 2013 ref. 61.
228 Se artikel 57.6 i direktiv 2014/24.
229 Se artikel 57.7 i direktiv 2014/24.
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Vid kontraktstilldelningen är myndigheten enligt artikel 69 i det nya klassiska direktivet
skyldig att begära en förklaring från leverantören om anbudets pris eller kostnader
framstår som onormalt låga. Anbudet får förkastas om leverantören inte kan ge en
tillfredsställande förklaring. I de fall då anbudet kan konstateras vara onormalt lågt
till följd av att skyldigheter enligt artikel 18.2 i direktiv 2014/24 har åsidosatts, är
upphandlande myndighet dessutom skyldig att förkasta anbudet.230 Det bör betonas att
myndigheten bär bevisbördan såväl för att anbudet är onormalt lågt som för sambandet
mellan det låga anbudet och överträdelser av artikel 18.2. Förfarandedirektiven har inte
närmare definierat innebörden av begreppet “onormalt lågt anbud”. I litteraturen har det
anförts att anbud under marknadspriset eller självkostnadspriset vanligen bör betraktas
som onormalt låga.231

Junesjö nämner i Vita jobb-modellens handbok att leverantörer som betalar löner under
miniminivå eller anlitar svart arbetskraft ofta lämnar anmärkningsvärt låga anbud.232

Det är mot den bakgrunden tydligt att reglerna om onormalt låga anbud kan och bör
användas som ett komplement till Vita jobb-modellen. Då ett anbud framstår som
onormalt lågt ska upphandlande myndighet begära en förklaring. Myndigheten ska
förkasta anbudet om det kan visas vara onormalt lågt till följd av att leverantören
t.ex. avser att utbetala löner under miniminivå enligt ett tillämpligt kollektivavtal eller
använda svart arbetskraft.233 Även när leverantören inte kan ge en tillfredsställande
förklaring till att anbudet är onormalt lågt har den upphandlande myndigheten således
möjligheten men inte skyldigheten att förkasta anbudet.234

230 Det sagda kan jämföras med artikel 55 i det tidigare klassiska direktivet 2014/18, som inte innehöll
någon skyldighet att begära förklaring avseende onormalt låga anbud eller att förkasta anbud. Jfr även
12 kap. 3 § LOU.

231 Se Falk, s. 406. Jfr även Pedersen, s. 113 ff.
232 Se Junesjö, s. 25 ff.
233 Jfr Rosén Andersson m.fl. (2013), s. 489.
234 Observera att skyldigheten, i motsats till möjligheten, att förkasta anbud som är onormalt låga

till följd av att de strider mot artikel 18.2 enbart gäller enligt det nya klassiska direktivet.
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4 Kontroll av fullgörandet av kollektivavtals-

enliga villkor m.m.

4.1 Inledande kommentarer

Det av EU år 2014 antagna tillämpningsdirektivet är en indikation på att unionen i
högre grad än tidigare fäster vikt vid kontroll av anställningsvillkoren för utstationerade
arbetstagare. På det upphandlingsrättsliga området har det likaledes betonats att de
allmänna rättsprinciperna kräver att det är möjligt att kontrollera efterlevnaden av de
krav och kriterier som myndigheten använder.235 Effektiv kontroll är naturligtvis en
förutsättning för att avvikelser från Vita jobb-modellens särskilda kontraktsvillkor ska
kunna sanktioneras. Kapitlets syfte är att utreda om modellens system för kontroll av
kontraktsvillkoren är förenligt med gällande rätt.

Kapitlet är disponerat enligt följande. Avsnitt 4.2 behandlar huruvida det principiellt är
förenligt med gällande rätt att anlita fackliga konsulter för att kontrollera efterlevnaden
av särskilda kontraktsvillkor. I avsnitt 4.3 behandlas några av de närmare riktlinjer
för kontroll av leverantörer och underleverantörer som Vita jobb-modellens handbok
innehåller. Avslutningsvis redovisar avsnitt 4.4 de sammanfattande slutsatser som
föranleds av kapitlet.

4.2 Granskning utförd av fackliga konsulter

De allmänna krav som ett fullgörandevillkor måste uppfylla för att vara förenligt med
unionsrätten har behandlats i avsnitt 3.2. Därutöver följer av EU-domstolens avgörande
i EVN Wienstrom att ett fullgörandevillkor ska vara möjligt att kontrollera.236 Även om
domen avsåg ett tilldelningskriterium tyder formuleringen “upphandlingskriterium” i
EVN Wienstrom på att även särskilda kontraktsvillkor omfattas av principen.237 Det
viktigaste skäl som EU-domstolen angav var att möjligheter till kontroll i enlighet med
öppenhetsprincipen är en förutsättning för att säkerställa likabehandling av leverantörer
och anbudsgivare.238 Sundstrand observerar att det däremot inte finns något direkt
krav i vare sig EU-rätten eller i svensk rätt om att villkoren faktiskt ska kontrolleras.239

Ändamålet med att enbart ställa upp kontrollerbara särskilda kontraktsvillkor måste
emellertid vara att kontroll faktiskt ska ske. Skäl 40 i det nya klassiska direktivet betonar

235 Se avsnitt 4.2.
236 Se dom EVN Wienstrom, C 448/01, EU:C:2003:651, särskilt punkt 51.
237 Jfr Sundstrand (2015), s. 14.
238 Även LOU:s förarbeten stöder att särskilda kontraktsvillkor ska vara kontrollerbara. Se prop.

2001/02:142, s. 44 och prop. 2006/07:128, s. 200.
239 Se Sundstrand (2015), s. 13.
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även att efterlevanden av bl.a. sociala och arbetsrättsliga hänsyn bör kontrolleras. Det
är därför en rimlig slutats att upphandlande myndighet är skyldig att i viss utsträckning
kontrollera att fullgörandevillkoren efterlevs under utförandet av kontraktet.240 Därut-
över anger tillämpningsdirektivet att medlemsstaterna ska säkerställa genomförandet
av effektiva inspektioner bl.a. i syfte att förbättra tillämpningen av utstationerings-
direktivet.241 Vid offentliga upphandlingar där utstationering kan förekomma är det
således särskilt ändamålsenligt att myndigheten tillser att fullgörandevillkor som avser
arbetsförhållanden verkligen kontrolleras.

Frågan om facklig kontroll av kontraktsvillkoren har störst betydelse avseende leve-
rantörer som inte har tecknat kollektivavtal eftersom kollektivavtalsbärande arbetsta-
garorganisation genom MBL rätt till insyn i företagets förhållanden. Emellertid får
kollektivavtalsanslutning inte krävas med stöd av fackliga stridsåtgärder av en tjänstele-
verantör som utstationerar arbetstagare i Sverige. Kollektivavtalsanslutning får heller
inte uppställas som ett fullgörandevillkor vid offentlig upphandling.242 Dessutom gäller
den lagstadgade rätten till information för kollektivavtalsbärande fackförbund inte i
förhållande till utstationerade arbetstagare.243

Den fråga som behandlas här är om myndigheten får använda ett särskilt kontraktsvillkor
med innebörden att fackliga konsulter ges rätt att kontrollera utförandet av kontraktet.
Diskussionen omfattar både att upphandlande myndighet uttryckligen föreskriver att
fackliga konsulter ska kontrollera kontraktsvillkoren och att det förutsätts att den som
myndigheten väljer att anlita får kontrollera villkoren. Även det senare tillvägagångssättet
kan leda till att fackligt verksamma granskar leverantören.

Förfarandedirektivet innehåller inga särskilda regler avseende kontroll av fullgöran-
devillkor. Principiellt torde emellertid granskningen av det upphandlade kontraktet
vara en tjänst som myndigheten ska upphandla enligt LOU. Det innebär att den upp-
handlande myndigheten sannolikt inte direkt kan sluta avtal med fackförbundet utan
måste konkurrensutsätta granskningen. En annan sak är att arbetstagarorganisationer
sannolikt ofta kan vinna en sådan kontraktstilldelning eftersom de har resurser för att
genomföra granskningen och kan åta sig uppdraget till låg kostnad. Om det finns en
annan anbudsgivare som bättre kan uppfylla de villkor som myndigheten ställer på
granskningen ska uppdraget emellertid tilldelas den aktören.

Även om fackförbundet får uppdraget efter att ha vunnit en kontraktstilldelning kvarstår
emellertid flera problem. Bakgrunden är att det normalt finns ett potentiellt konfliktför-

240 Jfr den objektivt teleologiska tolkningsmetoden, avsnitt 1.3. En alternativ tolkning är att upphand-
lande myndighet inte är skyldig att verkligen kontrollera att kontraktet fullgörs, se t.ex. Konkurrensver-
ket (2015), s. 52. Särskilt mot bakgrund av skäl 40 i direktiv 2014/24 kan den slutsatsen emellertid
ifrågasättas.

241 Se artikel 10 och skäl 27 i direktiv 2014/67.
242 Se avsnitt 3.2.
243 Se avsnitt 2.5.
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hållande mellan leverantören såsom arbetsgivare och de lokala fackliga förbunden såsom
arbetstagarorganisationer. Det finns här skäl att hänvisa till de allmänna krav som
gäller enligt dom Concordia Bus och till tillämpningsdirektivet. Avseende de generella
förutsättningarna, är den mest problematiska punkten att särskilda kontraktsvillkor
måste överensstämma med de allmänna rättsprinciperna.244

I det enskilda fallet kan det finnas motsättningar som är ägnade att rubba trovärdigheten
för de fackliga konsulterna i deras roll som opartiska granskare. Här bör särskilt artikel
24 i det nya klassiska direktivet beaktas. Artikeln stadgar att upphandlande myndigheter
i syfte att uppnå likabehandling och sund konkurrens genom lämpliga åtgärder ska
förebygga och avhjälpa intressekonflikter under tilldelningsförfarandet.245 Begreppet
intressekonflikt innefattar att den som agerar på myndighetens vägnar har ett “finansiellt,
ekonomiskt eller annat personligt intresse” som kan anses vara ägnat att rubba förtroendet
för opartiskt agerande under upphandlingsförfarandet.246 Mot den bakgrunden framstår
det som tveksamt om det är förenligt med likabehandlingsprincipen att använda ett
villkor med innebörden att fackliga konsulter ska granska leverantörens efterlevnad av
särskilda kontraktsvillkor. Åtminstone i fall där konkreta omständigheter ger skäl att
anta en tydlig intressekonflikt mellan det lokala fackförbundet och den upphandlade
leverantören är en rimlig slutsats att fackliga konsulter inte bör anlitas. Ett sådant
förfarande riskerar att strida mot leverantörens rätt till likabehandling.

Det har sannolikt viss betydelse huruvida fackförbundet har åtagit sig att inte använda
den information som framkommit vid granskningen för ovidkommande syften. Det ex-
empelavtal som Junesjö hänvisar till innehåller ett sådant åtagande från fackförbundet.
Andra möjliga åtgärder, som ökar sannolikheten för en opartisk granskning, är att
de fackliga konsulterna är särskilt utbildade i syfte att säkerställa deras professionella
oavhängighet samt förbjuds att i andra sammanhang företräda facket gentemot leveran-
tören. Trots att fackförbundet har gjort sådana åtaganden kan leverantören emellertid
ha berättigade skäl till att motsätta sig den fackliga granskningen. Det gäller naturligtvis
särskilt om nämnda åtaganden inte är uttryckligen sanktionerade med skadestånd eller
vite.

Om fackligt verksamma utför granskningen skulle det kunna hävdas att det ändå finns
en risk för att facket, trots eventuella säkerhetsåtgärder, kommer över information
som kan vara till skada för leverantören vid framtida arbetsmarknadskonflikter. Därför
är det möjligt att argumentera för att upphandlade myndighet enligt proportiona-
litetsprincipen bör anlita en tjänsteleverantör som inte är en potentiell motpart på
arbetsmarknaden till den upphandlade leverantören för att genomföra granskningen.
Hur en sådan proportionalitetsbedömning utfaller kan variera beroende på omständig-

244 Se avsnitt 2.2.
245 Se även skäl 16 i direktiv 2014/24.
246 Se artikel 24 i direktiv 2014/24.
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heterna i det enskilda fallet.247 De fackliga konsulterna är sannolikt ofta väl lämpade
att kontrollera att kollektivavtalsvillkor fullgörs. Fackförbunden torde nämligen inte
sällan kunna tillföra kunskaper om kollektivavtalet och branschen som den upphandlan-
de myndigheten saknar. Det finns således ett naturligt samband mellan att uppställa
kollektivavtalsenliga fullgörandevillkor och att därutöver föreskriva att fackliga konsulter
ska kontrollera att de kollektivavtalsenliga villkoren genomförs. Annorlunda uttryckt kan
den fackliga granskningen sannolikt i många fall principiellt motiveras av objektiva skäl.
Om leverantören är ansluten till ett kollektivavtal kontrollerar fackliga representanter
normalt efterlevnaden av det kollektivavtalets villkor. Dessutom kan ett fackförbund
sannolikt åta sig uppdraget mot endast låg eller ingen ersättning.248

Däremot är det inte lika självklart att facklig medverkan är nödvändig i unionsrättens
mening för att villkoren ska kunna kontrolleras. Det är heller ingalunda självklart
att den problematik som leverantören ställs inför till följd av en facklig granskning
uppväger den nytta som granskningen medför. Sannolikt behöver myndigheten i det
enskilda fallet undersöka vilken form av kompetens som behövs för att kontrollera att
fullgörandevillkoren uppfylls. Den nödvändiga kompetensnivån kan variera beroende
på fullgörandevillkorens komplexitet, som i sin tur kan bero på bl.a. upphandlingens
omfattning. I de fall där det är tänkbart att använda kontrollanter som leverantören inte
har lika tungt vägande skäl att motsätta sig, t.ex. opartiska arbetsrättsjurister, måste en
strukturerad avvägning göras. Ökade kostnader i samband med att arbetsrättsjurister
anlitas kan här behöva vägas mot de fördelar som det innebär för leverantören att
granskningen utförs av en neutral part.

I enlighet med proportionalitetsprincipen bör granskningen alltid begränsas till kon-
traktsföremålet, och får t.ex. inte avse företagsdokument som saknar ett direkt samband
med det upphandlade kontraktet. Anledningen är att granskningen annars blir mer
långtgående än vad som är nödvändigt med hänsyn till syftet att säkerställa att vill-
koren följs vid upphandlingen. Det är slutligen viktigt att beakta öppenhetsprincipen,
som bl.a. innebär att leverantören som ska granskas måste kunna förstå innebörden
av de åtaganden som det upphandlade kontraktet innebär. Därför måste det anges
vad granskningen kommer att omfatta och sannolikt även vem som kommer att utföra
den. Det blir annars orimligt svårt för leverantören att förutse vad granskningen som
den samtycker till egentligen kommer att innebära. Således bör den upphandlande
myndigheten inte använda ett kontraktsvillkor som det i Junesjös exempelavtal med
innebörden att myndigheten eller den som myndigheten väljer att anlita har rätt att
granska kontraktet.

247 Jfr avsnitt 2.2 avseende de tre momenten i en proportionalitetsbedömning.
248 I det exempelavtal som Junesjö presenterar stadgas det att ingen ersättning ska utgå (se Junesjö,

s. 58).
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Vad gäller anställningsvillkoren för utstationerade arbetstagare har EU i tillämpningsdi-
rektivet föreskrivit att medlemsstaterna ska införa “lämpliga och effektiva kontrollsystem”
för att säkerställa att bl.a. utstationeringsdirektivets bestämmelser efterlevs. Det är
särskilt intressant att tillämpningsdirektivet uttryckligen föreskriver att arbetsmark-
nadens parter får övervaka anställningsvillkoren för utstationerade arbetstagare. För-
utsättningarna är att arbetsmarknadens organisationer enligt nationell rätt fastställer
anställningsvillkoren inom den hårda kärnan, vilket är fallet i Sverige, och att skydds-
nivån enligt utstationeringsdirektivet och tillämpningsdirektivet säkerställs.249 Det är
således enligt unionsrätten i princip tillåtet att arbetstagarorganisationerna medverkar i
inspektioner avseende utstationerade arbetstagare. Det är emellertid viktigt att observera
att inspektionerna måste genomföras med hänsyn till icke-diskrimineringsprincipen och
proportionalitetsprincipen.250 Dessutom har unionen inte uttryckligen tagit ställning
till om det är lämpligt att vid offentlig upphandling uppställa som villkor att arbetsgi-
varen underkastar sig facklig granskning. Det bör även hållas i åtanke att den svenske
lagstiftaren inte har ansett att kollektivavtalsbärande fackförbunds lagstadgade rätt
till information omfattas av ordre public.251 Även om ställningstagandet gjordes innan
tillämpningsdirektivet antogs, talar det emot att det skulle vara lämpligt att uppställa
facklig granskning som ett villkor vid offentlig upphandling.

Sammanfattningsvis kan de allmänna rättsprinciper som gäller både över och under
tröskelvärdena i det enskilda fallet leda till att ett villkor om facklig granskning anses
strida mot EU-rätten och således bedöms vara olagligt. I avsaknad av ett förtydligande
av rättsläget bör upphandlande myndighet använda villkor om facklig granskning av
kontraktet endast med försiktighet. Under alla omständighet bör den upphandlande
myndigheten säkerställa att de fackliga konsulterna intar en opartisk ställning i förhållan-
de till leverantören och att de är skyldiga att iaktta sekretess. Deras agerande gentemot
leverantören bör vara skadeståndssanktionerat till förmån för denne och inspektionerna
måste vara begränsade till kontraktsföremålet.

4.3 Övriga riktlinjer för kontrollens genomförande

I det här avsnittet diskuteras kortfattat de villkor i Vita jobb-modellens handbok som
syftar till att underlätta granskningen av det upphandlade kontraktet. Villkoren omfattar
bl.a. att leverantören ska föra förteckning över arbetstagarna samt förbinder sig att
inte kringgå det arbetsrättsliga regelverket genom att behandla de arbetspresterande
som enligt svensk rätt är arbetstagare som uppdragstagare. Även Vita jobb-modellens
riktlinjer för kontroll av eventuella underleverantörer diskuteras.252

249 Se artikel 10.4 i direktiv 2014/67. Jfr även skäl 30-31 i direktivet.
250 Se artikel 10.2 i direktiv 2014/67.
251 Se avsnitt 2.5.a.
252 Se vidare avsnitt 2.5.b.
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Vad gäller kontroll av de anställda som utför det upphandlade kontraktet, kan viss
vägledning hämtas från tillämpningsdirektivet. Direktivet anger att det ska vara möjligt
för “behörig myndighet” att kontrollera identiteten hos utstationerade arbetstagare.253

Det stadgas även att de kontrollåtgärder som föreskrivs i tillämpningsdirektivet delvis
syftar till att motverka att regelverket i utstationeringsdirektivet kringgås genom att
arbetstagare felaktigt uppges vara egenföretagare.254 Av utstationeringsdirektivet framgår
att arbetstagarbegreppet inom direktivets tillämpningsområde motsvarar vad som följer
enligt nationell rätt i det land där arbetarna är utstationerade.255 Således har unionen
erkänt medlemsstaternas intresse av att kunna kontrollera utstationerade arbetstagares
identitet och anställningsförhållanden. Det bör ses mot bakgrund av att skyddet av
arbetstagare har ansetts utgöra tvingande hänsyn till allmänintresset.256 Den fråga
som kvarstår är om åtgärderna vid den enskilda upphandlingen är proportionerliga,
d.v.s. om de är nödvändiga för att uppnå det eftersträvade syftet. Myndigheten kan ha
skäl att överväga om mindre ingripande föreskrifter vid upphandlingen är tillräckliga
för att arbetsförhållandena ska kunna kontrolleras. Bedömningen måste här göras mot
bakgrund av omständigheterna vid den enskilda upphandlingen.

Det nya klassiska direktivet innehåller ett antal bestämmelser som syftar till att upphand-
lande myndighet ska få klarhet i förhållanden avseende eventuella underleverantörers
verksamhet. Artikel 71.2 klargör att myndigheten har rätt att begära att leverantören i
sitt anbud dels specificerar hur stor del av kontraktet som kan komma att utföras av
underleverantörer, dels vilka underleverantörer som anbudsgivaren föreslår.257 Dessutom
framgår det av artikel 71.5 i det nya klassiska direktivet att upphandlande myndighet i
vissa fall får ålägga huvudentreprenören att lämna namn och kontaktuppgifter avseende
legala ställföreträdare för eventuella underleverantörer. Det kan ifrågasättas om det
vid den enskilda upphandlingen är proportionerligt att kräva att samtliga anställda
hos underleverantören omfattas av förteckningen, vilket är det villkor som uppställs
i exempelkontraktet. Emellertid skulle det kunna vara påkallat av omständigheterna
vid upphandlingen. Det kan vidare ifrågasättas om det är proportionerligt att kräva
att leverantör och underleverantör innehar F-skattebevis. Med hänsyn till att ett F-
skattebevis kan hjälpa myndigheten att fastställa underleverantörens rätt att bedriva
verksamhet och då utländska företag kan erhålla beviset från skatteverket, är ett sådant
krav emellertid sannolikt godtagbart.258

Sammanfattningsvis är de föreskrifter som Vita jobb-modellen innehåller för att un-
derlätta kontrollen av leverantören sannolikt till stor del förenliga med gällande rätt.
Myndigheten bör emellertid i varje enskilt fall beakta proportionalitetsprincipen och

253 Se skäl 24 i direktiv 2014/67.
254 Se skäl 10 i direktiv 2014/67.
255 Se artikel 2.2 i direktiv 96/71.
256 Se avsnitt 2.5.a.
257 Se även skäl 105 i direktiv 2014/24.
258 Jfr t.ex. Förvaltningsrättens i Stockholm dom av den 15 mars 2012 (mål nr 2748-12).
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inte uppställa mer långtgående krav än vad som är motiverat av omständigheterna vid
upphandlingen.

4.4 Sammanfattande slutsatser

För att i praktiken kunna sanktionera avvikelser från de uppställda särskilda kontrakts-
villkoren behöver den upphandlande myndigheten kunna genomföra effektiva kontroller.
Det finns emellertid en betydande rättslig osäkerhet avseende vilka former av kontroll
som är förenliga med det upphandlingsrättsliga regelverket. Framställningen har visat
på flera problem med att anlita fackliga konsulter för att utföra granskningen av det
upphandlade kontraktet.259 Det grundläggande problemet är att det lokala fackförbundet
är en arbetstagarorganisation som i alla fall potentiellt står i motpartsförhållande till
leverantören på arbetsmarknaden. Följaktligen kan ett krav om att leverantören under-
kastar sig facklig kontroll strida mot likabehandlings- och proportionalitetsprincipen,
särskilt om det finns mindre ingripande sätt att åstadkomma en likvärdig granskning.
Under alla omständigheter är det viktigt att granskningen inte är mer omfattande än
vad som behövs för att kontrollera kontraktsvillkoren (proportionalitetsprincipen). Det
måste vidare i kontraktshandlingarna tydligt anges vad som ska kontrolleras och vem
som ska utföra kontrollen (öppenhetsprincipen). Dessutom ska uppdraget att granska
leverantören i princip konkurrensutsättas genom en upphandling för att även andra
kvalificerade aktörer som är intresserade av uppdraget ska kunna lämna anbud.

Det är uppenbart att en reglering av frågan hade varit önskvärd för att klargöra vad
som faktiskt är tillåtet på området. I avsaknad av en sådan reglering bör myndigheten
vara försiktig med att föreskriva att fackligt verksamma ska kontrollera upphandlade
kontrakt. Om den upphandlande myndigheten väljer att anlita fackliga konsulter bör
det resonemang som har förts ovan beaktas. För att minska risken att ett villkor om
facklig granskning anses strida mot de allmänna rättsprinciperna kan myndigheten
ålägga de fackliga konsulterna sekretessförpliktelser avseende den kunskap de erhåller
genom kontrollerna. Vidare kan de förbjudas att använda informationen inom övrig
facklig verksamhet. Vidare kan myndigheten tillse att de fackliga konsulterna genomgår
särskild utbildning och de inte i andra sammanhang representerar facket gentemot den
upphandlade leverantören. De fackliga konsulternas nämnda skyldigheter bör sanktione-
ras genom skadestånd till förmån för leverantören. De villkor som är utformade för att
underlätta kontrollen av det upphandlade kontraktet och som har diskuterats i avsnitt
4.3 är däremot sannolikt förenliga med unionsrätten. Upphandlande myndighet bör i
det enskilda fallet emellertid ta ställning till huruvida villkoren överensstämmer med
proportionalitetsprincipen.

259 Det kan dessutom ifrågasättas om tillvägagångssättet är förenligt med kommunallagen och
principerna för myndighetsutövning, vilket emellertid inte behandlas i framställningen. Se avsnitt 1.2.
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5 Sammanfattande slutsatser

Uppsatsens övergripande frågeställning är om och under vilka förutsättningar som Vita
jobb-modellens väsentliga delar är förenliga med gällande rätt på det upphandlingsrätts-
liga området. Mot bakgrund av vad som har anförts i främst kapitel 3 och 4 kommer
frågeställningen nu att besvaras genom att uppsatsens slutsatser sammanfattas.260

Framställningen har visat att det enligt unionsrätten är principiellt möjligt för upp-
handlande myndigheter att beakta sociala hänsyn vid offentlig upphandling. Emellertid
medför unionsrätten flera begränsningar avseende hur socialt motiverade krav får ut-
formas. Av EU-domstolens rättspraxis i bl.a. dom Concordia Bus anses framgå att ett
särskilt kontraktsvillkor måste uppfylla följande generella förutsättningar:

a) vara kopplat till kontraktets utförande,

b) inte ge den upphandlande myndigheten obegränsad valfrihet,

c) anges uttryckligen i kontraktshandlingarna eller i meddelandet om upphandlingen,

d) vara förenligt med de allmänna rättsprinciperna.

EU-domstolen har uttalat att ovanstående krav följer av de allmänna rättsprinciperna.
De principerna är tillämpliga vid all offentlig upphandling i Sverige och därför gäller
sannolikt kraven oavsett om upphandlingen omfattas av unionsrätten. Därutöver får
krav avseende utstationerade arbetstagares anställningsvillkor endast uppställas på de
områden som omfattas av utstationeringsdirektivets s.k. hårda kärna. Dessutom måste
de åsyftade kraven i sådana fall motsvara minimivillkor enligt nationell lagstiftning
eller enligt ett centralt kollektivavtal som i hela Sverige är tillämpligt för motsvarande
arbetstagare i branschen.

Vid en offentlig upphandling fastställs de villkor som ska tillämpas vid kontraktstilldel-
ningen normalt innan anbudsinfordran sker. Följaktligen behöver den upphandlande
myndigheten a priori bedöma om kontraktet kan komma att utföras med utstationerad
arbetskraft. Det är främst vid tilldelningar av offentliga kontrakt som har ett gränsöver-
skridande intresse som en anbudsgivare kan tänkas erbjuda sig att utföra kontraktet
med hjälp av utstationerade arbetare. Således kan den upphandlande myndigheten
beakta de kriterier som i domstolsavgöranden och myndighetsbeslut har ansetts indikera
att ett gränsöverskridande intresse föreligger för att bedöma hur troligt det är att
utstationeringsdirektivet kommer att bli tillämpligt. P.g.a. risken att upphandlingen
överklagas är det in dubio tillrådigt att utgå från att utstationeringsdirektivet kommer

260 Jfr särskilt de delslutsatser som har framgått av avsnitt 3.5 och 4.4.
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att tillämpas och att kraven inte får gå utöver den skyddsnivå som följer av 5 a-b §§
utstationeringslagen.

Kapitel 3 har visat att Vita jobb-modellens riktlinjer för vilka arbets- och anställ-
ningsvillkor som får krävas vid utförandet av ett offentligt kontrakt till största del
överensstämmer med gällande rätt. Några invändningar kan emellertid riktas mot det
exempelkontrakt som bifogas till Vita jobb-modellens handbok. För det första bör de
kollektivavtalsvillkor och de lagbestämmelser som myndigheten använder som särskilda
kontraktsvillkor intas i kontraktshandlingarna. Att enbart hänvisa till villkoren riskerar
att strida mot öppenhetsprincipen, i synnerhet när de återfinns i ett kollektivavtal. För
det andra bör hävning av det upphandlade kontraktet enbart förekomma vid kvalifice-
rade avvikelser. Ett mindre allvarligt åsidosättande av de särskilda kontraktsvillkoren
sanktioneras lämpligen genom mindre ingripande påföljder, t.ex. vite. Den upphandlande
myndigheten bör slutligen vara noga med att inte använda villkor på ett område utanför
den hårda kärnan om utstationeringsdirektivet är tillämpligt.

Däremot kan upphandlande myndighet sannolikt helt bortse från utstationeringsdirekti-
vet vid kontraktstilldelningar där utstationerad arbetskraft inte förekommer, vilket inte
framgår av Vita jobb-modellens handbok. I ytterligare ett avseende är det sannolikt
möjligt att uppställa mer långtgående krav än vad som framgår av handboken. På de
områden som omfattas av 5 § utstationeringslagen kan myndigheten inte enbart upp-
ställa minimivillkor enligt tillämplig lagstiftning, utan även mer långtgående krav som
motsvarar bestämmelser i ett centralt kollektivavtal som är tillämpligt för motsvarande
arbetstagare i branschen. Exempelvis skulle myndigheten kunna kräva en längre betald
semester för de arbetstagare som utför det upphandlade kontraktet än vad som följer
av semesterlagen. Förutsättningen är att en längre minimitid avseende betald semester
föreskrivs i ett tillämpligt centralt kollektivavtal. Dessutom måste de krav som följer av
de allmänna rättspinciperna vara uppfyllda.

Det stora dilemma som finns avseende Vita jobb-modellen är hur efterlevnaden av
fullgörandevillkoren ska kunna kontrolleras. Frågan har diskuterats i kapitel 4. För att
avvikelser från de särskilda kontraktsvillkoren överhuvudtaget ska kunna sanktioneras i
praktiken måste det finnas ett effektivt kontrollsystem. Mot bakgrund av de allmänna
rättsprinciperna är det emellertid problematiskt att fackliga konsulter utför granskningen
eftersom fackförbunden intar en motpartsställning till leverantören på arbetsmarknaden.
Det medför att ett krav om facklig granskning kan komma att strida mot leverantörens
rätt till likabehandling. P.g.a. risken att fackförbundet får tillgång till för leverantören
skadlig information kan ett sådant krav även strida mot proportionalitetsprincipen.
För att minska den rättsliga osäkerheten är det önskvärt att en uttrycklig reglering
införs avseende möjligheterna att kontrollera efterlevnaden av fullgörandevillkor. Det
är mot bakgrund av vad som har framkommit i kapitel 4 tveksamt om facklig kontroll
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överhuvudtaget kan användas och den upphandlande myndigheten bör överväga om det
finns andra alternativ.

Om myndigheten väljer att kräva att leverantören accepterar facklig kontroll måste
villkoret i vart fall utformas på ett annorlunda sätt än enligt Vita jobb-modellens
handbok. I enlighet med proportionalitetsprincipen måste de delar av leverantörens
verksamhet som de fackliga konsulterna får kontrollera tydligt avgränsas. En mer
långtgående granskning än vad som är nödvändigt för att kontrollera efterlevnaden
av fullgörandevillkoren får inte ske. Det måste vidare anges i kontraktshandlingarna
vad som kommer att granskas under kontraktets utförande och vem som kommer att
utföra granskningen. Att leverantören kan förutse vad kontraktet kommer att innebära i
nämnda avseenden är nödvändigt mot bakgrund av öppenhetsprincipen.

Dessutom bör myndigheten vidta åtgärder för att minska de problem som en sådan
granskning kan medföra för leverantören. Förutom att de fackliga konsulterna, i enlighet
med handboken, bör förbjudas att använda informationen för ovidkommande syften och
åläggas sekretess, bör förpliktelserna även skadeståndssanktioneras till leverantörens
förmån. Vidare kan den upphandlande myndigheten normalt inte tilldela ett fackförbund
uppdraget att granska leverantören utan att först konkurrensutsätta tjänsten genom
offentlig upphandling.

Slutligen kan den upphandlande myndigheten i enlighet med vad som har anförts i
avsnitt 3.5 däremot använda de regler som gör det möjligt att utesluta en leverantör
från upphandlingen samt att förkasta onormalt låga anbud. Genom att kombinera dessa
förfaranden med Vita jobb-modellen kan myndigheten sannolikt på ett mer effektivt
sätt motverka svartarbete och oseriösa leverantörer.
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dom Centro Europa, C-380/05, EU:C:2008:59.

dom kommissionen mot Luxemburg, C-319/06, EU:C:2008:350.
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Förvaltningsrättens i Malmö dom av den 24 maj 2013 (mål nr 6160-12).
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Meddelanden från kommissionen och myndighetsmeddelanden
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Kommissionens tolkningsmeddelande om gemenskapslagstiftning med tillämpning på
offentlig upphandling och om möjligheterna att ta sociala hänsyn vid offentlig upphandling,
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KOM(2001) 566 slutlig.
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hänsyn i offentlig upphandling, SEK(2010) 1258 slutlig.

Sverige

NOU:s yttrande av den 11 maj 2005 (dnr 2005/0088-29).

Konkurrensverkets beslut den 15 april 2010, dnr 259/2009.

Arbetsmiljöverket, 2015, Helårsrapport 2014 – Register för företag som utstationerar
arbetstagare i Sverige, rapport 2015:10.
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vid offentlig upphandling, Konkurrensverkets rapportserie 2015:6 (cit. Konkurrensverket,
2015).
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