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Interpellation av Anna König Jerlmyr (M)
om vita jobbmodellen i Stockholms stad
Dnr 107-889/2015

Socialdemokraterna i Stockholms stad ämnar införa en arbetsmodell för ökad
trygghet och rättssäkerhet på arbetsmarknaden i Stockholms stad, den så
kallade vita jobbmodellen. Jag delar uppfattningen att det är viktigt att
motverka fusk och svartjobb samt vikten av att säkerställa rimliga arbetsvillkor
för dem som staden anlitar, antingen direkt eller genom upphandlade företag.
Seriösa aktörer, rättssäkra arbetsförhållanden och konkurrens på lika villkor
ska prägla upphandlingar i Stockholms stad.
Jag ställer mig dock undrande inför det faktum att kontrollen av att
villkoren efterlevs enligt vita-jobbmodellen ska ske av de fackliga
organisationerna, som därmed i Stockholms stads namn går in till företag för
att genomföra en myndighetsutövning; att kontrollera företagen och därmed
ges tillgång till företagens bokföring, löne- och personallistor.
Det finns idag ingen tydlighet i hur Stockholms stad faktiskt ska arbeta
enligt modellen, vad som faktiskt avses samt vilka upphandlingar som dessa
krav kan ställas i och vilken omfattning detta skulle kunna vara tillämpligt.
Den hänvisning som finns är det Socialdemokraterna har sagt i mediala
intervjuer samt den definition och arbetsmodell som finns på LO:s hemsida
och som hänvisas till. Där anges att kontroll och uppföljning ska genomföras
av fackorganisationerna.
Att ha en god kontroll och uppföljning vid upphandlingar är en självklarhet.
Men den ska inte genomföras av fackförbund.
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Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor till ansvarigt borgarråd:
1. Hur ska tillämpningen av vita-jobbmodellen ske i Stockholms stads
upphandlingar?
2. Hur ställer sig borgarrådet till de fackliga organisationernas roll i
tillämpningen av vita-jobbmodellen vid upphandlingar i Stockholms
stad?
3. Anser borgarrådet att en tillämpning av vita-jobbmodellen vid
upphandlingar i Stockholms stad vore förenligt med den grundlagsfästa
negativa föreningsfriheten?
4. Anser borgarrådet att Stockholms stad genom tillämpning av vitajobbmodellen ska överföra myndighetsutövning på arbetsmarknadens
parter?
Stockholm den 20 maj 2015
Anna König Jerlmyr

