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Skärp villkoren vid upphandling enligt LOV!
Bakgrund
I Huddinge kommun har tidigare borgerlig majoritet beslutat att LOV (lagen om valfrihetssystem) ska
tillämpas i bl.a. äldreomsorgen och socialomsorgen. De flesta av de företag som har upphandlats är
vinstdrivande. Det betyder att skattepengar istället för att investeras i verksamheterna går till vinster till
ägarna av företagen. Flera av dessa vårdföretag är även s.k. riskkapitalbolag där man genom olika
skatteupplägg ser till att man slipper betala skatt på de vinster man tar ut. Det är vård- och omsorgstagarna
och personalen som drabbas när dessa bolag vill optimera sina vinster. Det bästa är därför om vård och
omsorg bedrivs i offentlig regi. Där finns en demokratisk insyn och en strävan efter bra arbetsförhållanden
och anställningsvillkor och där går skatt och avgifter till verksamheten och inte till ägarprofiter.
Vänsterpartiet anser därför att LOV i första hand inte ska tillämpas.
Regeringen har efter förhandlingar med Vänsterpartiet tillsatt en utredning för att inrätta ett förbud mot
vinstuttag i välfärdsföretag. I avvaktan på en sådan lagstiftning bör man ställa tydliga och skarpa krav så att
de negativa effekterna av LOV minimeras. Det gäller såväl krav på kollektivavtal som meddelarfrihet som
krav på vinstbegränsningar men också bättre anställningsvillkor. Det är viktigt ur jämställdhetssynpunkt att
de anställda har möjligheter till fasta anställningar och heltider såväl inom den offentliga verksamheten som i
välfärdsföretagen.
Förslag
Vi föreslår därför att Kommunfullmäktige ska besluta att följande villkor ska gälla som villkor när LOV ska
tillämpas
 Leverantören ska följa de villkor som gäller eller motsvarar de villkor som gäller i centrala
kollektivavtal mellan parterna på arbetsmarknaden
 Leverantören ska årligen redovisa bemanning och volymer på olika anställningsformer och
kompetensutvecklingsplaner. Kommunen ska jämföra dessa med egenregi och komma med förslag
om hur personalens arbetsvillkor och anställningsvillkor kan förbättras
 Inga avtal med företag som har ägarsamband till skatteparadis utanför EU/EES
 Leverantören ska, om den anlitar underleverantör ansvara för underleverantörens åtagande på samma
sätt som för sitt eget. Leverantören ska lämna information om vilka underleverantörer som anlitas
 Leverantören ska garantera alla anställda meddelarfrihet
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