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Inkommen motion – Kollektivavtal vid Hagfors 
kommuns upphandlingar av tjänster 
Socialdemokraterna i Hagfors har lämnat en motion där man vill att alla som 
jobbar i Hagfors kommun får den trygghet ett kollektivavtal ger. 

Socialdemokraterna förslår att fullmäktige beslutar att det vid kommunala 
upphandlingar av tjänster ställs krav på att gällande kollektivavtal finns på de 
företag som kommer ifråga, detta skall även gälla de underleverantörer som 
anlitas.  

Handlingar i ärendet 
Socialdemokraterna motion – Kollektivavtal vid Hagfors kommuns 
upphandlingar av tjänster, 2021-02-18 

Förslag till beslut 
Motionen remitteras till kommunledningsutskottet för beredning. 
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Beslutet skickas till: 
Helena Sjöö 
Eva Wigh 
Ingela Axelsson



2021-02-18

Motion till Kommunfullmäktige i Hagfors.

Kollektivavtal vid Hagfors kommuns upphandlingar av tjänster.

Hagfors kommun är en stor köpare av varor och tjänster till sin verksamhet. När man är stor
på marknaden har man ett ansvar för hur upphandlingar görs och vilka företag vi gör affärer
med.
Vi i Sverige är överens om en modell som vi kallar "Den Svenska Modellen", den förpliktar.
För att ha en arbetsmarknad lika övriga nordiska länder har vi bestämt oss att ha
branschvisa Kollektivavtal. Andra länder har istället statligt reglerade lägsta löner.

Kollektivavtalet fastställer inte bara löner. Förmåner som resor, semester, övertidsersättning,
ob-tillägg regleras. Arbetsmarknadsförsäkringar ingår som en del av svenska kollektivavtal,
de reglerar ersättning vid arbetsskada och dödsfall samt avtalspension. Med den nivå den
statliga pensionen har idag, är avtalspensionen av största vikt för våra pensionärer, idag och
i framtiden.

Vi vill att alla som jobbar i vår kommun får den trygghet ett kollektivavtal ger.

Förslag

Fullmäktige beslutar

● Att det vid kommunala upphandlingar av tjänster ställs krav på att gällande
kollektivavtal finns på de företag som kommer ifråga, detta skall även gälla de
underleverantörer som anlitas.

Socialdemokraterna i Hagfors

Tomas Pettersson(S)
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