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§ 10
Upphandling av ramavtal för rekrytering- och
interimstjänster
FSK 2021/259

Beslut
Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:
1. Fastighetsnämnden uppdrar åt fastighetskontoret att
genomföra upphandling av ramavtal för rekrytering- och
interimstjänster.
2. Fastighetsnämnden uppdrar åt fastighetsdirektören att fatta
tilldelningsbeslut och teckna avtal.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut
Ordföranden Dennis Wedin m.fl. (M), Emilie Fors (L), Martin
Hansson (MP), Christina Wainikka (C), vice ordföranden Jan
Valeskog m.fl. (S) och Peter Wallmark (SD) föreslår (se beslutet).
Elise Karlsson m.fl. (V) föreslår att fastighetsnämnden beslutar
enligt följande:
1. Delvis godkänna kontorets förslag till beslut.
2. Uppdra åt kontoret att inkludera särskilda kontraktsvillkor
om bl.a. lön, arbetstid och semester i enlighet med det
dominerande kollektivavtalet i den berörda branschen
Kontoret har behov av ett nytt ramavtal avseende rekryterings- och
interrimstjänster. Kvalificeringskraven kommer att baseras på
kontorets standardupplägg för denna typ av upphandling ”…stadens krav gällande miljö, säkerhet, uppförandekod,
antidiskriminering etcetera som är relevanta för denna
upphandling.” Vidare anges att utvärdering - ”… kommer att ske
på pris och kvalitet. För att säkerställa avtal med rätt leverantörer
kommer kvalitet att ha en skälig viktning så att även pris har en
påverkan.”
Vänsterpartiet ser ingen anledning till att särskilda kontraktsvillkor
om lön, arbetstid och semester inte ska ställas i denna upphandling.
Tvärtom menar vi att det skulle underlätta för att uppfylla
önskvärda krav. Vi vill därför uppdra åt kontoret att inkludera
särskilda kontraktsvillkor i denna upphandling.
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Framkommer även att specifika krav på yrkesverksamma inom
respektive bransch kommer att tillämpas för att säkra rätt
kompetens hos leverantörerna. Vi vill dock framhålla vikten av att i
första hand och där så är möjligt och lämpligt med tanke på
verksamheten anställa själva.
Som uppdragsgivare är det viktigt att Stockholm stad är drivande i
att säkerställa att underleverantörer betalar skatt och sociala avgifter
samt ger sina anställda goda arbetsvillkor med skälig lön, arbetstid
och semester. Att som beställare ställa och följa upp krav på
arbetsrättsliga villkor i nivå med svenska kollektivavtal, där så är
ändamålsenligt och möjligt enligt lag, i samband med upphandling
är ett viktigt verktyg för att åstadkomma detta, vilket också slås fast
i stadens program för inköp.
Beslutsgång
Ordföranden Dennis Wedin (M) ställer förslagen mot varandra och
finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag som stöds av
ordföranden Dennis Wedin m.fl. (M), Emilie Fors (L), Martin
Hansson (MP), Christina Wainikka (C), vice ordföranden Jan
Valeskog m.fl. (S) och Peter Wallmark (SD).
Reservation
Elise Karlsson m.fl. (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning
till sitt förslag.
Särskilt uttalande
Vice ordföranden Jan Valeskog m.fl. (S) lämnar ett särskilt
uttalande enligt följande:
Under föregående mandatperiod inleddes ett omfattande och
målmedvetet arbete för att stärka de sociala kraven vid
upphandlingar av tjänster och varor. Genom att ställa
kollektivavtalsliknande villkor vid upphandlingar och aktivt
arbeta för att försäkra sig om att dessa uppfylls kan stadens
upphandlingar bidra till bättre arbetsvillkor och säkerställa att
seriösa företag anlitas. Vi förutsätter att detta arbete fortsätter
även i nu aktuella upphandlingar på fastighetskontoret.
Vi välkomnar även utvecklingen av kontorets arbete med
upphandlingar generellt genom bland annat kommande
rekrytering av ny upphandlingsansvarig. Det är viktigt att
sociala krav och god ekonomisk förvaltning fortsatt kan
prioriteras i kontorets upphandlingsförfaranden när
organisationen förändras och stärks.
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Handlingar i ärendet
 FSK 2021/259-1 (Godkänd - R 1) Upphandling av ramavtal
för rekrytering- och interimstjänster
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