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Få	  kommuner	  ställer	  sociala	  krav	  på	  upphandling	  av	  sten	  
	  
Endast	  36,5	  procent,	  lite	  mer	  än	  vad	  tredje,	  av	  Sveriges	  kommuner	  har	  infört	  eller	  
diskuterar	  att	  införa	  sociala	  krav	  vid	  upphandling	  av	  importerad	  natursten.	  Det	  visar	  en	  ny	  
undersökning	  som	  Sveriges	  Stenindustriförbund	  har	  genomfört	  bland	  landets	  kommuner.	  
	  
–	  Ställs	  inga	  krav	  så	  kommer	  oseriösa	  stenföretag	  i	  exempelvis	  Kina	  aldrig	  att	  investera	  i	  
nödvändiga	  skydd	  och	  utsugsutrustning.	  Kravlösheten	  gör	  att	  fler	  arbetare	  riskerar	  att	  drabbas	  
av	  stendammslunga.	  Vi	  som	  representerar	  ansvarstagande	  stenföretag	  vill	  att	  fler	  kommuner	  
ska	  ställa	  krav	  på	  importerad	  sten,	  säger	  Kai	  Marklin,	  ordförande	  i	  Sveriges	  Stenindustriförbund.	  	  	  
	  
Varje	  år	  upphandlar	  Sveriges	  kommuner,	  direkt	  och	  via	  entreprenadföretag,	  natursten	  för	  
hundratals	  miljoner	  kronor.	  Endast	  lite	  mer	  än	  var	  tredje,	  36,5	  procent,	  av	  de	  115	  kommuner	  
som	  besvarade	  Stenindustriförbundets	  enkät	  har	  infört	  eller	  diskuterat	  att	  införa	  någon	  form	  av	  
sociala	  krav	  vid	  upphandling	  av	  natursten.	  
	  
–	  Självklart	  är	  vi	  inte	  nöjda.	  Vårt	  nyårslöfte	  är	  att	  under	  2012	  göra	  vad	  vi	  kan	  för	  att	  fler	  
kommuner	  ska	  ställa	  krav	  på	  importerad	  natursten.	  Kommuner	  är	  stora	  upphandlare	  av	  
exempelvis	  marksten	  och	  kan	  relativt	  enkelt	  göra	  stor	  skillnad,	  säger	  Kai	  Marklin.	  
	  
För	  fem	  år	  sedan	  uppmärksammade	  media	  allvarliga	  arbetsmiljöbrister	  vid	  brytning	  och	  
bearbetning	  av	  natursten	  i	  Kina.	  Flera	  kommuner	  hörde	  då	  av	  sig	  till	  Sveriges	  
Stenindustriförbund	  och	  efterlyste	  stöd	  för	  upphandlare	  av	  natursten	  som	  vill	  vara	  säkra	  på	  att	  
de	  köper	  ”schysst”	  sten.	  Stenindustriförbundet	  tog	  då	  fram	  en	  policy	  för	  importerad	  natursten	  
med	  krav	  på	  arbetsmiljö	  och	  miljöpåverkan	  som	  bör	  ställas	  på	  de	  företag	  som	  bryter	  och	  
bearbetar	  stenen.	  Kraven	  är	  väl	  förankrade	  bland	  förbundets	  medlemsföretag,	  men	  har	  inte	  fått	  
önskat	  genomslag	  i	  kommunerna.	  
	  
–	  Att	  endast	  två	  av	  kommunerna	  som	  besvarade	  vår	  enkät	  använder	  den	  policy	  som	  vi	  för	  fem	  år	  
sedan	  tog	  fram	  på	  deras	  uppmaning	  är	  en	  besvikelse.	  Men	  skam	  den	  som	  ger	  sig.	  Den	  här	  frågan	  
är	  för	  viktig	  för	  att	  släppa,	  säger	  Kai	  Marklin.	  	  
	  
Sveriges	  Stenindustriförbunds	  enkätundersökning	  genomfördes	  under	  hösten	  2011	  och	  
samtliga	  Sveriges	  kommuner	  gavs	  möjligheter	  att	  besvara	  enkäten.	  
	  
Här	  kan	  du	  ladda	  ner	  hela	  kommunrapporten:	  
http://www.sten.se/dokumentarkiv/dokument/KommunernasSocialaKravUpphandlingNaturst
en.pdf	  	  
	  
För	  ytterligare	  information,	  kontakta:	  
	  
Kai	  Marklin,	  ordförande	  Sveriges	  Stenindustriförbund	  
Tel:	  070-‐953	  64	  20	  
	  


