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Kommunstyrelsen 

 

Svar på Motion från (V) om att Västerås stad ska främja goda 
arbetsvillkor i restaurang- och konferensbranschen 

Förslag till beslut 
Förslag till kommunfullmäktige:  

1. Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.        

 

Ärendebeskrivning 
Anna Maria Romlid, Lars Nordin, Hawar Asaiesh, Olle Kvarnryd och 
Vicktoria Bagi, alla (v), har i en motion med rubriken Västerås stad ska 
främja goda arbetsvillkor i restaurang och konferensbranschen föreslagit att 
krav på kollektivavtal ska ställas när Västerås stad bokar in sig på 
konferensanläggningar, hotell eller restauranger. 

Kommunstyrelsen föreslår att motionen inte föranleder någon ytterligare 
åtgärd mot bakgrund av att vi idag redan följer gällande lagar och Västerås 
stads styrdokument angående arbetsrättsliga frågor och sociala krav i 
upphandlingar.                         

Beslutsmotivering 

Som offentlig myndighet kan Västerås stad i enlighet med LOU inte ställa 
krav på att en leverantör ska ha kollektivavtal. Däremot kan och ska vi, om 
det är behövligt, i avtalet ange villkor med nivåer som är i linje med de 
lägsta nivåer som följer av ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela 
Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen. Villkoren ska 
dock alltid minst motsvara de nivåer som följer av lag. Det kan avse lön, 
semester och arbetstid.  

Detta stadgas idag i LOU men Västerås stad har tillämpat detta sedan 2011 
då skrivningen kom in i Policy för inköp och upphandling i Västerås stad. I 
Riktlinje för hållbarhetskrav i upphandlingar preciseras detta ytterligare. 

Vid varje upphandling görs en bedömning om avtalsvillkoren kopplade till 
arbetsrätt ska finnas med i avtalet med leverantören eller inte. Viktigt att 
poängtera är att vi varken kan eller får ställa några krav eller sätta upp några 
villkor i avtalet med hänvisning till svenskt kollektivavtal. Vi får dessutom 
inte ställa några krav som sedan inte följer upp under pågående avtalsperiod. 
Därför görs ett urval av avtalsvillkor utifrån en bedömning från upphandling 
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till upphandling, från bransch till bransch, huruvida ett villkor eller krav ska 
vara med i den aktuella upphandlingen. 

När det gäller restaurang- och konferensbranschen har Västerås stad i 
dagsläget ett avtal och det inom konferens. Där har inte avtalsvillkoren tagits 
med men vid nästa upphandling kommer det att göras. Inom catering ska en 
upphandling göras 2019 och då kommer lämpliga avtalsvillkor att finnas 
med. 
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