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Motion till kommunfullmäktige 

i Jönköpings kommun 

 

 

Inför Vita jobb-modellen i vår kommun! 

 
Jönköpings kommun och dess bolag upphandlar årligen ett stort antal varor och tjänster från 
privata aktörer. Det ska vara självklart att kommunal upphandling sker enbart med seriösa företag 
där de anställda erhåller löner och anställningsvillkor i överensstämmelse med gällande 
kollektivavtal. Så är idag, tyvärr, inte alltid fallet.  
  
För att uppnå detta krävs det en förändring av den kommunala upphandlingspolicyn och en 
tydlig social inriktning på de kommunala upphandlingsbesluten, givetvis inom lagstiftningens 
ramar. Den så kallade Vita jobb-modellen - ett verktyg för offentlig upphandling med justa 
sociala villkor och regler mot svartarbete som följer svensk lagstiftning och EU-rättens krav - 
lever upp till dessa krav. 
  
Modellen bygger på fyra grundpelare: 
  
1 Upphandlingsunderlagen ska utformas så att de företag som får offentliga uppdrag ska 

betala sina anställda i enlighet med kärnan i de kollektivavtal som redovisas i 
upphandlingsunder-lagen. Detta innefattar inte regelrätta krav på kollektivavtal, eftersom 
sådana ännu inte är tillåtna. Däremot ska företagen ifråga följa kärnan i de aktuella 
branschavtalen, så som de definieras i Lavallagen, under upphandlingsperioden. 

2          Huvudentreprenören ansvarar för att underentreprenörer följer reglerna om löner och   
            anställningsvillkor i enlighet med de ovan beskrivna principerna.  
3          Berörda företag skriver under på att brott mot regelverken utgör grund för uppsägning av 

avtalet och grund för skadeståndsanspråk från kommunens sida. 
4          Berörda företag förbinder sig att kommunen har rätt att kontrollera att de lever upp till 

kraven i kontraktet mellan kommun och företag. 
  
Erfarenheter från bland annat Stockholm visar att samarbetet mellan kommunen och fackliga 
företrädare fungerat bra. Detaljerade upphandlingsunderlag sållade automatiskt bort oseriösa 
aktörer, som inte ville underordna sig krav på efterlevnad och kontroller. Enligt LO välkomnade 
arbetsgivarna en ordning där seriösa företagare gavs möjlighet att konkurrera om och vinna 
kommunala upphandlingar på justa villkor för såväl arbetsgivare som anställda.  
  
Mot bakgrund av följande föreslår vi därför: 
 
att   Jönköpings kommun inför den s k Vita jobb-modellen i samband med upphandlingar. 
  
  
                       
Ciczie Weidby                                                                                      
Jerry Hansson 
Vänsterpartiet                                                                                     

 

 


