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Inkomna remissvar från medlemsförbunden Sveriges Ingenjörer 
och Sveriges Läkarförbund bilägges. 

 

Sammanfattning 

 

• Saco välkomnar inriktningen på utredningens förslag och 
anser att den huvudsakligen lyckats hitta en modell som är 
förenlig med den svenska kollektivavtalsmodellen. 

 

• Saco anser att förenligheten mellan utredningens förslag 
och Sveriges internationella åtaganden i relation till ILO 
och Europarådet behöver övervägas närmare. 

 

• Saco tillstyrker utredningens förslag om att det ska stå fritt 
för arbetsgivare att tillämpa bestämmelser eller villkor som 
är förmånligare för arbetstagarna.  

 

• Saco välkomnar att utredningen valt att inte lägga förslag 
om minimilönelagstiftning eller allmängiltigförklaring av 
kollektivavtal. 
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• Saco tillstyrker utredningens avtalsmodell för fastställande 
av löner och andra villkor i linje med artikel 3.8 i 
utstationeringsdirektivet. Saco som under utredningens 
gång förordat att en minimalistisk metod skulle övervägas, 
utanför utstationeringsdirektivet, anser att förslaget 
tillfredsställer Sacos synpunkter då det respekterar 
förhållandena på svensk arbetsmarknad. 
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• Saco tillstyrker utredningens förslag angående 
minimilöner och vill betona vikten av att andra 
ersättningar än grundlön ska kunna innefattas. 

 

• Beträffande andra villkor än minimilön avstyrker Saco 
utredningens förslag att benämna dem minimivillkor, då 
det inte alltid är adekvat. Saco förordar att ordet ”minimi” 
stryks. 

 

• Saco tillstyrker förslaget att kollektivavtalsvillkor ska 
kunna avvika från den lagstadgade nivån och därmed 
möjliggöra bättre förmåner och skydd genom 
kollektivavtal. Saco förordar dock att kriteriet 
”förmånligare” byts ut till exempelvis ”minst motsvarar” 
för att stå i bättre samklang med det svenska 
kollektivavtalssystemet. 

 

• Saco avstyrker utredningens förslag att ta bort rätten till 
paus och nattarbetsförbudet från utstationeringslagens 
hårda kärna, då de rör hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. 

 

• Saco förordar att det i utstationeringslagen införs en 
bestämmelse som klargör att det är tillåtet att kräva att ett 
utstationerande företag tecknar arbetsskadeförsäkringar. 

 

• Saco avstyrker utredningens förslag till bevisregel. Om 
regeringen likväl skulle införa en sådan finns det 
alternativa lösningar som är mindre ingripande i 
kollektivavtalssystemet. Ett sådant alternativ skulle kunna 
vara en form av bekräftelseavtal. En annan lösning skulle 
kunna vara att ställa krav på kollektivavtal. 

 

• Saco avstyrker utredningens förslag att en arbetsgivare, 
inom ramen för bevisregeln, ska kunna välja tillämpligt 
branschavtal utan krav på kollektivavtalsbundenhet. Om 
en bevisregel skulle införas bör istället en jämförelse ske i 
relation till de krav som ställs med branschavtal som 
referens. 

 

• Saco menar att regeringen måste ta hänsyn till 
internationella åtaganden och tydliggöra att eventuella 
begränsningar i avtalsautonomi och rätten till 
stridsåtgärder inte omfattar situationer när ett fackförbund 
har medlemmar på arbetsplatsen. 

 

• Saco tillstyrker att utstationerade arbetstagare ska kunna 
åberopa villkoren i ett kollektivavtal som arbetsgivaren 



 

 

  3/17 

 

slutit med svenskt fackförbund för den tid utstationeringen 
pågår. 

 

• Saco har inget att erinra mot utredningens förslag att 
avskaffa lex Britannia i relation till företag inom EES-
området. 

 

• Saco tillstyrker utredningens förslag att införa en ordning 
för registrering av kollektivavtalsvillkor som kan komma 
att krävas genom stridsåtgärder. 

 

• Saco förordar att Medlingsinstitutet ska utses till 
förbindelsekontor. 

 

 

Inledning 

 

Utredningens inriktning 

Saco välkomnar inriktningen på utredningens förslag. I 
utredningens uppdrag har ingått att lösa Lavaldomens 
konsekvenser inom ramen för den svenska kollektivavtalsmodellen 
så långt som möjligt med beaktande av EG-rätten. Det har 
utredningen också huvudsakligen lyckats med. Förslagen bottnar i 
den svenska modellen och beaktar den mångfald som ryms inom 
den. En viktig utgångspunkt för Saco har också varit att förslagen i 
möjligaste mån bör utformas på ett sätt som inte stör inhemska 
relationer på arbetsmarknaden. Även detta har utredningen i stor 
utsträckning lyckats med. 

 

Lavaldomen och den svenska kollektivavtalsmodellen 

Genom Lavalutredningens förslag står det klart att den svenska 
kollektivavtalsmodellen håller, även om den blivit lite kantstött. 
Detta beror inte i första hand på utredningens förslag, utan på 
själva Lavaldomen.  

 

Lavaldomen innebär inskränkningar i kollektivavtalsmodellen och i 
arbetsmarknadsparternas handlingsutrymme. Genom 
Lavaldomens tolkning av utstationeringsdirektivet sker indirekt en 
förskjutning mot en mer centraliserad syn på lönebildningen. I 
Sverige har utvecklingen gått i den andra riktningen från 
centralisering mot lokal lönebildning och i stor utsträckning även 
mot individuell lönesättning. Det är något av en paradox att den 
inre marknaden som bygger på fri konkurrens hämmar 
lönesättning på en fri marknad med avtalsfriheten som grundbult. 
Det här är en utveckling som Saco beklagar. 
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Lavaldomen innebär även ett avsteg från synen på kollektivavtalet 
som en helhet, ett paket med villkor, där olika intressen noga vägts 
samman. Nu blir det tydligt att endast vissa villkor, de som ryms 
inom den ”hårda kärnan”, kan krävas i relation till företag som 
kommer till Sverige tillfälligt tillsammans med sina anställda. De 
villkor som kan krävas inom ramen för denna hårda kärna är 
dessutom endast minimivillkor och den miniminivå som ska 
garanteras enligt direktivet är tillika den maximinivå som kan 
krävas. Eftersom kraven måste hämtas i de centrala branschavtal 
som gäller på den svenska arbetsmarknaden innebär det att EG-
rätten nu griper in också i dessa relationer. 

 

Tolkning och tillämpning av Lavaldomen  

Saco delar inte i alla delar Lavalutredningens tolkning och 
tillämpning av EG-rätten och Lavaldomen. Det är inte möjligt att 
utifrån Lavaldomen entydigt fastställa vilka åtgärder som måste 
vidtas i svensk rätt för att vara i överensstämmelse med EG-rätten 
dels då den i flera delar är oklar dels då flera möjliga lösningar står 
till buds. 

 

Beträffande tolkningen av EG-rätten återkommer vi till denna i 
relation till de enskilda förslagen.   

 

Internationella åtaganden 

En mer övergripande synpunkt rörande tolkning och tillämpning är 
att det är beklagligt att utredningen inte gjort någon fördjupad 
analys av Lavaldomens och utredningsförslagens förenlighet med 
andra internationella åtaganden vid sidan av EG-rätten. De 
normkonflikter som uppstår mellan EG-rätt och andra 
internationella åtaganden är inte endast en angelägenhet för EU. 
Den svenska lagstiftaren måste förhålla sig till detta och noga 
överväga den nationella rättens förenlighet med till exempel ILO-
konventioner och Europarådets konvention om mänskliga 
rättigheter. Genom 1995 år lag gäller dessutom Europarådets 
konvention om mänskliga rättigheter som lag i Sverige. 

 

Av ILOs åtta kärnkonventioner träffar Lavaldomen två av dem, 
ILO-konventionerna 87 och 98 om fackliga rättigheter. Dessa ger 
ett långtgående skydd för den fria förenings- och 
förhandlingsrätten och för strejkrätten. Ett särskilt starkt skydd 
gäller för de situationer där det handlar om att tillvarata 
medlemmars intressen, en fråga som vi återkommer till särskilt.  

 

Saco anser att Lavaldomen innebär ett ingrepp i dessa rättigheter 
och att det är tveksamt om begränsningarna i rätten att vidta 
stridsåtgärder är förenliga med ILO-konventionerna. Bland annat 
har inskränkningar i den fria förenings- och förhandlingsrätten inte 
godtagits om skälet är att förenkla marknadstillträde för företag. 
Vidare kan inskränkningar i strejkrätten (inom privat sektor) 
endast ske om det rör sig om ”essential services” där liv, personlig 
säkerhet eller hälsa hotas.  
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När det gäller Europakonventionen om mänskliga rättigheter gör 
utredningen endast en hänvisning till artikel 11 som ger ett skydd 
för föreningsfriheten. Rätten att vidta stridsåtgärder utgör en del av 
denna frihet, men trots detta har ingen vidare analys skett. Det är 
bland annat tveksamt om ekonomiska intressen kan utgöra ett 
sådant angeläget samhällsintresse (a pressing social need) som 
måste föreligga för att en inskränkning i föreningsfriheten ska vara 
tillåten. 

 

De fackliga rättigheterna har successivt stärkts och fått en starkare 
status som mänskliga rättigheter genom Europadomstolens praxis. 
I ett nyligen avgjort mål som rörde fackliga rättigheter i Turkiet 
gjorde domstolen en omprövning av dess tidigare praxis om den 
kollektiva förhandlingsrätten och rätten att ingå kollektivavtal. Den 
slår fast att rätten att förhandla kollektivt numera omfattas som ett 
väsentligt element i föreningsfriheten. Som stöd för sitt 
ställningstagande åberopar domstolen bland annat ILO-konvention 
98, Europarådets sociala stadga och EUs stadga om de 
grundläggande rättigheterna.  

 

Saco anser att förenligheten mellan utredningens förslag och 
Sveriges internationella åtaganden i relation till ILO och 
Europarådet behöver övervägas närmare i det fortsatta 
lagstiftningsarbetet. 

 

En hållbar lösning 

En viktig utgångspunkt för Saco har varit att finna en hållbar 
lösning.  Förekomsten av utstationering i Sverige är i dagsläget 
relativt begränsad och återfinns främst inom ett fåtal branscher, 
såsom byggnadsbranschen. Utvecklingen går dock mot större 
rörlighet och konkurrens. I en sådan föränderlig värld är det viktigt 
att inte begränsa sig till de nu rådande förhållandena.  Vi anser att 
utredningen i sitt val av avtalsmetod för att fastställa villkor har 
funnit en hållbar lösning som även tar hänsyn till den mångfald 
som finns inom kollektivavtalssystemet. 

 

Samtidigt är det inte osannolikt att EG-rätten kan komma att 
förändras till exempel genom nya domar från EG-domstolen eller 
genom förändringar i utstationeringsdirektivet, något som nu 
debatteras i Europa. Det måste därför finnas en beredskap att 
kunna revidera svensk rätt med hänsyn till en sådan utveckling. 
Det fråntar dock inte behovet av en lösning som ska kunna fungera 
också på lång sikt. 

 

Avtalsfrihet – huvudregeln 

Utredningen föreslår att det i 5 c § utstationeringslagen 
förtydligas att de begränsningar beträffande krav som får ställas 
med stöd av stridsåtgärder inte hindrar att arbetsgivaren 
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tillämpar bestämmelser eller villkor som är förmånligare för 
arbetstagaren. 

 

Förslaget innebär att avtalsfriheten kan värnas. Det föreligger alltså 
inte hinder för en arbetsgivare att frivillig ingå kollektivavtal med 
för arbetstagarna mer förmånliga villkor. Detta är en viktig princip 
inom ramen för en svensk kollektivavtalsmodell som är väl värd att 
förtydliga i lag. På svensk arbetsmarknad är trots allt frivillighet 
huvudregeln och stridsåtgärder undantaget.  

 

Saco tillstyrker förslaget.  

 

Modell för fastställande av löner och andra villkor 

 

Lagstiftade minimilöner eller allmängiltigförklaring av 
kollektivavtal 

Den svenska arbetsmarknaden vilar på en omfattande autonomi för 
arbetsmarknadens parter. Den grundläggande principen på svensk 
arbetsmarknad, som också kommer till uttryck i utredningens 
uppdrag, är att huvudansvaret för regleringen av lön och andra 
arbets- och anställningsvillkor ligger på arbetsmarknadens parter. 
Det står dessutom klart både genom utstationeringsdirektivet 
(artikel 3.8) och Lavaldomen (p 68) att EG-rätten inte kräver att 
Sverige inför en lagstadgad minimilön eller ett system för 
allmängiltigförklaring av kollektivavtal. Tvärtom finns ett stort 
handlingsutrymme vid val av metod. 

 

Förslag om minimilönelagstiftning har förts fram av vissa 
arbetsgivarrepresentanter. En sådan lösning är systemfrämmande 
för svensk arbetsmarknad. Just lön och lönebildning är i Sverige en 
ren partsangelägenhet. Att gå in med en lagstadgad minimilön 
skulle innebära ett ingrepp i det svenska kollektivavtalssystemet 
som inte är påkallat av EG-rätten. Viktigt att erinra om är också det 
faktum att en sådan lagstiftning skulle gälla hela arbetsmarknaden 
och inte endast för utstationerade arbetstagare. En sådan lösning 
skulle alltså omfatta också inhemska relationer.   

 

En annan möjlig metod för fastställande av villkor är enligt 
utstationeringsdirektivet ett system för allmängiltigförklaring av 
kollektivavtal.  Ett sådant system, som skulle gälla för alla 
arbetsgivare inom en bransch, skulle innebära ett omotiverat 
ingrepp i kollektivavtalsmodellen och de viktiga värden som 
modellen bygger på som avtalsfrihet, ömsesidighet, ansvarstagande 
och flexibilitet. Härutöver anser Saco att det skulle vara 
problematiskt många gånger att fastställa vilket kollektivavtal som 
skulle allmängiltigförklaras inom en bransch, då mer än ett avtal 
kan tillämpas inom samma bransch.  Gränsdragningen på 
arbetsmarknaden är något som parterna hanterar och där bör inte 
ett statligt system gå in. 
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Saco välkomnar att utredningen valt att inte lägga förslag om 
minimilönelagstiftning eller allmängiltigförklaring av 
kollektivavtal. 

 

En fjärde metod? 

Saco förespråkade under utredningens gång en minimalistisk linje 
och att utredningen skulle överväga en fjärde metod som bygger på 
autonoma kollektivavtal utanför utstationeringsdirektivet med de 
begränsningar som följer av EG-fördraget - i princip det system 
som följer av nuvarande ordning och rättsläge. 

 

Av Lavaldomen (p 68) framgår att medlemsstaterna är fria att på 
nationell nivå välja ett annat system än de som uttryckligen anges i 
utstationeringsdirektivet (minimilönelagstiftning, 
allmängiltigförklaring och kollektivavtal enligt artikel 3.8). 
Handlingsutrymmet begränsas på så sätt att systemet inte får 
hindra tillhandahållandet av tjänster. EG-domstolen underkänner 
inte det svenska systemet och inte heller det svenska införlivandet 
av utstationeringsdirektivet. Det som inte var förenligt med EG-
rätten var byggnadsavtalet. En sådan fjärde metod skulle innebära 
att parterna skulle ha huvudansvaret för att avtalskrav i samband 
med stridsåtgärder är förenliga med EG-fördraget.  

  

Saco ansåg att en sådan fjärde metod sannolikt skulle ha inneburit 
minsta möjliga ingrepp i vårt kollektivavtalssystem. 
Lavalutredningen övervägde en sådan metod, men valde en annan 
lösning. Den 3.8-lösning som utredningen valt har dock på ett 
tillfredsställande sätt tagit hand om de synpunkter som Saco 
framförde under utredningen. Vi anser likväl att det är viktigt att 
vid utformandet av samtliga förslag ha i åtanke det 
handlingsutrymme som faktiskt finns och som stödjer en relativt 
minimalistisk linje. 

 

Utredningens 3.8-modell för fastställande av löner och andra 
villkor 

Utredningen föreslår att de villkor som kan krävas genom 
stridsåtgärd ska motsvara villkoren i ett kollektivavtal som slutits 
mellan en arbetstagarorganisation och en 
arbetsgivarorganisation på central nivå och som tillämpas 
allmänt i hela landet på motsvarande arbetstagare i den aktuella 
branschen. 

 

Utredningens förslag ligger i linje med artikel 3.8 st 2 strecksats 1 
utstationeringsdirektivet. Enligt denna bestämmelse kan en 
medlemsstat besluta att utgå från kollektivavtal som gäller allmänt 
för alla likartade företag inom den aktuella sektorn eller det 
aktuella arbetet och inom det geografiska området. Det är den 
möjlighet att använda sig av kollektivavtal som inte är 
allmängiltigförklarade som kom till för att tillgodose svenska 
intressen.  
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Saco anser att denna metod är att föredra framför det andra 
alternativet i samma bestämmelse som istället utgår från 
kollektivavtal slutna av de mest representativa 
arbetsmarknadsorganisationerna, då det på svensk arbetsmarknad 
oftast finns fler än ett kollektivavtal inom en bransch som är 
tillämpliga.  

 

Saco delar också utredningens uppfattning att ordalydelsen i artikel 
3.8 inte kan tolkas för strikt. Om till exempel alla företag måste 
täckas av ett kollektivavtal som krävs skulle bestämmelsen förlora 
sin funktion för Sverige och Danmark, för vilka bestämmelsen 
tillkom. Då skulle bestämmelsen förutsätta att kollektivavtalen 
utsträcktes till att omfatta alla företag, både svenska och utländska, 
och då handlar det i praktiken närmast om en 
allmängiltigförklaring.  

 

Saco delar utredningens bedömning att centrala rikstäckande 
branschavtal får anses gälla ”allmänt” inom den aktuella 
branschen.  Vilket eller vilka branschavtal som i varje given 
situation bildar referens för krav gentemot ett utstationerande 
företag får sedan avgöras utifrån sedvanliga kriterier. För att 
metoden ska vara förenlig med det svenska kollektivavtalssystemet 
är det också viktigt att förslaget utöver branschen även utgår från 
den aktuella kategorin av arbetstagare, det vill säga för 
”motsvarande arbetstagare”. Det kan handla om yrkeskategorier, 
arbetare, tjänstemän men också akademiker inom en bransch. 
Detta bör tydliggöras i förarbetena.  

 

Sammanfattningsvis anser Saco att den valda metoden bevarar den 
svenska kollektivavtalsmodellen och möjliggör för parterna att, 
inom ramen för den hårda kärnan, förhandla fram villkoren i 
kollektivavtalen. 

 

Saco tillstyrker förslaget. 

 

Villkor som får krävas 

Utredningen föreslår att de villkor som kan krävas genom 
stridsåtgärd ska avse en tydligt definierad minimilön samt tydligt 
angivna minimivillkor som är förmånligare för arbetstagaren än 
vad som anges i 5 § utstationeringslagen (den hårda kärnan). 

 

Minimilön 

EG-domstolens dom i Lavalmålet innebär inte att någon rättslig 
skyldighet har införts vare sig för lagstiftaren eller 
arbetsmarkandens parter att införa minimilön eller lägstalöner i 
Sverige. Med utredningens förslag är det fortsatt parterna som 
förfogar över detta, vilket är bra. 
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Enligt utredningens förslag kan fackförbund endast vidta 
stridsåtgärder för att uppnå kollektivavtalsreglering om kravet 
avser en tydligt definierad minimilön. Minimilön ska definieras 
nationellt. Saco stödjer utredningens överväganden avseende 
fastställandet av minimilön. Det är en fråga för arbetsmarknadens 
parter att hantera, ytterst får den fackliga organisationen på egen 
hand utforma lönekraven med branschavtal som referens. 

 

Det är viktigt med en vid definition som inte endast omfattar själva 
grundlönen eller lägstalönen. Minimilönen kan även innefatta 
andra former av lön och ersättningar såsom övertidsersättning, ob-
ersättning och jour- och beredskapsersättning. Detta får också stöd 
i EG-rätten dels genom EG-domstolens praxis som visar att 
medlemsstaterna har ett stort handlingsutrymme dels genom själva 
utstationeringsdirektivet. Det anges bland annat uttryckligen i 
artikel 3.1 att minimilön inbegriper övertidsersättning. 

 

Andra minimivillkor 

Saco ställer sig tveksamt till att tala om minimivillkor när det gäller 
andra villkor inom den hårda kärnan än minimilön. Det är inte 
heller en formulering som används direkt i EG-rätten. 

 

Det kan vara svårt att fastställa vad i kollektivavtalen som är 
minimivillkor. Det är till exempel inte självklart att tala om 
minimivillkor när det rör sig om diskriminering och arbetsmiljö. 
Ett kollektivavtal kan innehålla flera villkor, kring exempelvis 
arbetstid, som tillsammans ger en samlad skyddsnivå.   

 

Saco avstyrker utredningens förslag att benämna andra villkor än 
minimilön minimivillkor och förordar att ordet ”minimi” stryks. 

 

Mer förmånliga villkor i kollektivavtal 

Det är bra att utredningen föreslår att de kollektivavtalsvillkor som 
krävs kan avvika från den lagstadgade förmåns- eller skyddsnivån. 
Därigenom kan en högre nivå i kollektivavtal krävas. Det är fortsatt 
arbetsmarknadens parter som förfogar över villkoren. 

 

Saco finner det dock problematiskt att det i lagen anges att de 
villkor som ett fackförbund med stöd av stridsåtgärd kan kräva 
måste vara ”mer förmånliga” än lagens nivå. Saco delar 
uppfattningen att det inte är möjligt enligt EG-rätten att vidta 
stridsåtgärder för att driva igenom samma sak två gånger (dubbla 
bördor) eller villkor som inte innebär en verklig fördel för den 
utstationerade arbetstagaren. Vi anser dock att utredningens 
förslag i denna del griper in i kollektivavtalen mer än vad som krävs 
av EG-rätten.   

 

Ett kollektivavtal kan ge ett sammantaget mervärde för 
arbetstagarna även om det inte på samtliga punkter är 
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förmånligare än den lagstadgade nivån. Under alla förhållanden 
kan det inte, såsom det framstår i författningskommentaren, vara 
rimligt att en stridsåtgärd är otillåten om kraven innefattar 
exempelvis ett semestervillkor som ligger på samma nivå som lagen 
och ett arbetstidsvillkor som är förmånligare. Härutöver kan 
naturligtvis ett minimilönevillkor tillkomma som innebär att det 
sammantagna mervärdet är betydligt. En sådan lösning hämmar 
kollektivavtalslösningar. Ibland kan det även vara svårt att jämföra 
olika villkor fullt ut, då de bygger på olika lösningar. Det skapar en 
otydlighet som varken gagnar företagen eller fackförbunden. 

 

Det förslag som utredningen presenterat för referensgruppen med 
arbetsmarknadens parter innebar att krav som ”avviker” från den 
lagstadgade nivån var tillåtna, vilket Saco stödde. Nuvarande 
ordalydelse har parterna inte fått möjlighet att lämna synpunkter 
på. Ett alternativ skulle kunna vara att istället ändra ”förmånligare” 
till ”minst motsvarar”. Dessutom bör det tydliggöras att 
bestämmelsen inte tar sikte på alla enskilda delar i ett 
kollektivavtal. Det är tillräckligt att något av villkoren är mer 
förmånligt för att ge en verklig fördel för de utstationerade 
arbetstagarna. 

 

Villkor utanför den hårda kärnan 

Utredningen föreslår att arbetstidslagens bestämmelser om 
nattarbetsförbud, rätt till pauser och rätt till besked om ändringar 
i arbetstidens förläggning viss tid i förväg inte längre ska ingå i 
utstationeringslagens hårda kärna i 5 §. Vidare anser 
utredningen att det inte ska vara möjligt att kräva att en 
utstationerande arbetsgivare ska teckna försäkringar för olycka 
på arbetsplatsen. 

 

Nattarbetsförbudet 

Utredningen föreslår att nattarbetsförbudet liksom rätten till paus 
enligt arbetstidslagen inte längre ska behöva följas av företag som 
utstationerar arbetstagare till Sverige, vilket innebär en försämring 
av nu gällande skydd för utstationerade arbetstagare. Undantag 
kan ges av Arbetsmiljöverket antingen för företag eller generellt för 
en bransch eller genom kollektivavtal. Saco menar att 
bestämmelserna, särskilt nattarbetsförbudet, rör hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen och därmed ingår i 
utstationeringsdirektivets hårda kärna enligt artikel 3. 1 e).  

 

Det är inte Lavaldomen som påkallat utredningen att ta bort dessa 
regler från utstationeringslagens hårda kärna. Utredningen menar 
att reglerna inte kan hänföras till artikel 3.1 a) i 
utstationeringsdirektivet som handlar om längsta arbetstid och 
kortaste vilotid och att de därför faller utanför den hårda kärnan. 
Enligt Sacos mening står det dock helt klart att bestämmelserna 
kan hänföras under p 1 e), det vill säga säkerhet och hälsa på 
arbetsplatsen. Det går inte en så skarp gräns mellan arbetstid och 
arbetsmiljö som utredningen gör gällande. Att arbetstid handlar 
om arbetsmiljö klargörs på ett bra sätt av EG-domstolens dom i 
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mål C-84/94 (särskilt punkterna 15 och 38). Det har dessutom på 
intet sätt varit en självklarhet att nattarbetsförbudet ska ligga i 
arbetstidslagen, tvärtom. Innan den nu gällande arbetstidslagens 
tillkomst 1982 låg bestämmelser om arbetstidens förläggning, 
inklusive bestämmelser om pauser och nattarbete, i 
arbetsmiljölagen. Dåvarande arbetarskyddsstyrelsen avstyrkte att 
bland annat dessa bestämmelser skulle föras över till 
arbetstidslagen just för att de var centrala för den psykiska 
arbetsmiljön (prop 1981/82:154 s 45). Om de istället skulle ha legat 
kvar i arbetsmiljölagen skulle sannolikt utredningens förslag inte 
ha lagts fram, vilket visar att det inte är en rimlig tolkning av EG-
rätten. 

 

Saco avstyrker förslagen att ta bort nattarbetsförbudet och rätten 
till pauser från utstationeringslagens hårda kärna i 5 §. Däremot 
tillstyrker Saco att bestämmelsen om besked om ändringar i 
arbetstidens förläggning tas bort, då den snarast är att betrakta 
som en ren ordningsföreskrift. 

 

Skadeståndslagen och försäkringsersättning 

Saco bedömer att skadeståndslagens bestämmelser bör kunna bli 
tillämpliga vid arbetsplatsolyckor som inträffar i Sverige. En 
arbetsgivare som utstationerar arbetstagare till Sverige kan då bli 
skadeståndsskyldig enligt svensk rätt för det fall en olycka inträffar. 
Under alla förhållanden anser Saco att ersättning för arbetsskada 
på grund av brister i arbetsmiljön faller inom den hårda kärnan, 
närmare bestämt artikel 3.1 e) om hälsa och säkerhet på 
arbetsplatsen. Utredningen hänvisar till att den aktuella 
lagvalsfrågan regleras på EU-nivå i den s k Rom II-förordningen. 
Förordningen reglerar dock endast utomobligatoriskt skadestånd, 
medan Rom I-förordningen reglerar relationen mellan arbetsgivare 
och anställd. Ingen av dessa förordningar påverkar under alla 
förhållanden inte tillämpningen av andra EG-rättsliga instrument 
som reglerar lagvalet i en särskild fråga. Utstationeringsdirektivet 
är ett sådant instrument.  

 

Den finns en nära koppling mellan skadeståndslagens 
bestämmelser och avtalsförsäkringar vid arbetsskada. 
Försäkringarna ger ersättning vid arbetsolycksfall enligt 
skadeståndsrättsliga principer. Det bör därför gå att kräva att 
försäkringar ska finnas som ett skydd i samband med olyckor som 
kan vara en följd av en dålig arbetsmiljö.  

 

Försäkringsskyddet är dessutom att betrakta som ett löneskydd. 
För det fall en olycka inträffar försäkras arbetstagaren mot 
lönebortfall. Försäkringsskyddet bör således i vart fall betraktas 
som en komponent i minimilöneskyddet. 

 

Saco förordar att det i utstationeringslagen införs en bestämmelse 
som klargör att det är tillåtet att kräva att arbetsgivare tecknar 
försäkringar som TFA och TGL. 
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Bevisregeln 

Utredningen föreslår att stridsåtgärder inte ska vara tillåtna om 
arbetsgivaren visar att de utstationerade arbetstagarna 
väsentligen har minst sådana villkor som kan krävas inom ramen 
för den hårda kärnan och som regleras i ett rikstäckande 
branschavtal. 

 

Saco anser att utredningen i denna del gått längre än vad som krävs 
av Lavaldomen och EG-rätten.  

 

Utredningen har som stöd för detta förslag åberopat EG-rättens 
proportionalitetsprincip och principen om ömsesidigt erkännande. 
EG-rätten hindrar inte att en medlemsstat säkerställer 
tillämpningen samt kontroll och övervakning av de villkor som 
faller inom ramen för den hårda kärnan i utstationeringsdirektivet. 
Den proportionalitetsbedömning som eventuellt följer av EG-rätten 
uttrycks genom utstationeringsdirektivets krav. Någon annan 
proportionalitetsprincip återfinns inte i Lavaldomen. Den praxis 
från EG-domstolen som rör principen om ömsesidigt erkännande 
har dessutom gällt frågor som faller utanför den hårda kärnan.  

 

Utredningen synes mena att behovet av övervakning och kontroll 
inte kan trumfa upprätthållandet av principen om ömsesidigt 
erkännande. Det är mycket tveksamt. I så fall skulle länder som har 
minimilönelagstiftning eller system för allmängiltigförklaring av 
kollektivavtal vara skyldiga att ha motsvarande undantag, vilket 
inte är fallet. Utredningen pekar på att i sådana system får den 
nationella regleringen endast effekt om de villkor arbetsgivaren 
redan tillämpar är sämre än vad som följer av lag eller 
allmängiltigförklarat kollektivavtal. Den offentliga tillsynen måste 
dock kunna utövas i sådana system oaktat nivån på de villkor som 
tillämpas.  EG-domstolens praxis visar även att tillsynsmyndigheter 
i ett värdland måste kunna utföra den kontroll på arbetsplatsen 
som är nödvändig för att säkerställa att de nationella 
bestämmelserna om skydd för arbetstagare iakttas (se t ex mål C-
490/04). I Sverige är det arbetsmarknadens parter som primärt 
svarar för övervakning och kontroll av löne- och 
anställningsvillkor, vilket förutsätter kollektivavtal. Artikel 5 i 
utstationeringsdirektivet ålägger dessutom medlemsstaterna att se 
till att lämpliga åtgärder kan vidtas vid brott mot direktivet.  

 

Saco anser vidare att bestämmelsen riskerar att generera tvister. 
Det kan ligga nära till hands att göra en fredspliktsinvändning med 
stöd av bevisregeln. Utredningen har också fört in kriteriet  
”väsentligen” i bestämmelsen. Kriteriets närmare innebörd 
utvecklas inte av utredningen. Det blir istället Arbetsdomstolens 
uppgift att utveckla innehållet i kriteriet. 
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Saco avstyrker förslaget. 

 

Om regeringen ändå skulle välja att införa någon form av bevisregel 
bör den ändras i relation till utredningens förslag. En modell skulle 
kunna vara att en arbetsgivare som uppger att de villkor som 
tillämpas minst motsvarar villkoren i svenskt branschavtal ska 
kunna åläggas att bekräfta tillämpningen av dessa i ett avtal med 
ett fackförbund.  Det skulle innebära att principen om ömsesidigt 
erkännande respekteras samtidigt som ett skydd för de 
utstationerade arbetstagarnas villkor kan säkerställas för det arbete 
som utförs i Sverige. 

 

Ett annat alternativ skulle kunna vara att låta en bevisregel slå till 
endast i de fall där de villkor som minst motsvarar de svenska följer 
av kollektivavtal som företaget är bundet av.  Det skulle då inte vara 
tillräckligt för företaget att åberopa villkor som tillämpas i enlighet 
med individuella anställningsavtal eller ensidiga 
arbetsgivarutfästelser. En sådan lösning ligger väl i linje med den 
svenska kollektivavtalsmodellen. Lösningen är även 
nationalitetsneutral, då en svensk arbetsgivare endast kan åberopa 
fredsplikt om den är bunden av ett kollektivavtal. På så sätt kan 
utländska kollektivavtal respekteras och en 
diskrimineringssituation undvikas.  

 

Särskilt om möjligheten att välja tillämpligt branschavtal 

Utformningen av bevisregeln innebär att ett utstationerande 
företag ges möjligheten att själv välja vilka kollektivavtalsvillkor 
som ska tillämpas. Det är oklart varför utredningen introducerar 
denna valmöjlighet. Om bevisregeln varit förenad med ett krav på 
kollektivavtalsbundenhet (se alternativ ovan) skulle denna 
valmöjlighet snarast vara ett uttryck för avtalsfrihet och respekten 
för kollektivavtal och medföljande fredsplikt, men något sådant 
krav uppställs inte. 

 

Det förekommer att ett fackförbund har flera kollektivavtal som 
kan bli tillämpliga inom en bransch. Dessutom är det inte ovanligt 
att fler än ett kollektivavtal kan bli tillämpligt inom samma 
bransch. Detta gäller kanske särskilt för akademikeravtal och 
tjänstemannaavtal, men även arbetaravtal kan vara aktuella. 
Avtalen kan se olika ut och kan vara mer eller mindre anpassade att 
tillämpas i en utstationeringssituation, särskilt med beaktande av 
att det endast är vissa villkor inom den hårda kärnan som plockas 
ut. Utredningen har noterat att det förekommer att flera 
kollektivavtal kan vara tillämpliga inom en bransch och menar att 
det då räcker att det utstationerande företaget kan visa att de 
villkor som tillämpas ligger minst i nivå med något av dem.  

 

Förslaget har inte behandlats i utredningens referensgrupp med 
arbetsmarknadens parter och det saknas underlag för att till fullo 
överblicka dess effekter. Möjligen innebär inte en sådan ordning ett 
stort rättsligt problem. En rättslig prövning måste utgå från den 
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ordning som gäller på svensk arbetsmarknad och om flera 
kollektivavtal är tillämpliga inom en bransch blir kategorin av 
arbetstagare en viktig utgångspunkt för prövningen. Saco anser 
dock inte att det är en lämplig ordning att överlämna till ett 
utstationerande företag att i första hand avgöra tillämpligheten av 
ett branschavtal. Redan idag måste fastställande av 
tillämpningsområden och gränsdragningar hanteras.  Detta sker 
dock inom ramen för partssystemet. En invändning vi ovan gjort 
mot bevisregeln är att den riskerar att bli tvistegenererande och att 
det kan ligga nära till hands för ett företag att göra en 
fredspliktsinvändning. Genom denna valmöjlighet blir denna risk 
än mer uppenbar.  

 

Om regeringen skulle välja att införa en bevisregel anser Saco att en 
bättre ordning är utredningens ursprungliga förslag, det vill säga 
att bevisregeln slår till om företaget tillämpar villkor som är i nivå 
med eller är bättre än de villkor som ett fackförbund vill få till 
stånd. Begränsningar i den fria tjänstehandeln kan vara tillåtna om 
det handlar om att ge arbetstagare en verklig fördel. Om de villkor i 
ett branschavtal som ett utstationerande företag tillämpar är sämre 
än de villkor som ett fackförbund vill få tillstånd med ett annat 
tillämpligt branschavtal som referens handlar det om att försöka få 
tillstånd en sådan verklig fördel. En sådan ordning bör därför vara 
förenlig med EG-rätten. 

 

Saco avstyrker förslaget om val av tillämpligt branschavtal. Om en 
bevisregel skulle införas bör istället en jämförelse ske i relation till 
de krav som ställs med branschavtal som referens. 

 

Möjligheten att tillvarata medlemmars intressen 

En särskild fråga gäller situationer där en utstationerad 
arbetstagare väljer att bli medlem i ett svenskt fackförbund. Det är i 
dag inte vanligt förekommande, men kan inte uteslutas, särskilt 
inte med tanke på att ett tillfälligt uppdrag i tid kan vara i flera år.  

 

Med utredningens förslag gäller begränsningarna i rätten att vidta 
stridsåtgärder och avtalsautonomi i alla utstationeringssituationer, 
alltså även om ett svenskt fackförbund har medlemmar bland de 
utstationerade arbetstagarna. Saco bedömer att Lavaldomen inte 
innebär ett krav på att införa begränsningar i dessa fall. Av 
naturliga skäl prövas inte detta uttryckligen i domen, då de 
utstationerade arbetstagarna i det fallet inte var medlemmar i 
Byggnads. 

 

Saco bedömer att förslagen i denna del inte är förenliga med 
internationella åtaganden inom ramen för ILO och Europarådet. 
Skyddet för de fackliga fri- och rättigheterna är i den 
internationella rätten dessutom starkare i relation till den ”egna” 
arbetsgivaren, det vill säga arbetsgivare som har medlemmar bland 
sina anställda. Det följer av Europadomstolens praxis rörande 
föreningsfriheten (artikel 11 i Europarådets konvention om 
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mänskliga rättigheter) att begränsningar i rätten att vidta 
stridsåtgärder kan medföra en inskränkning av ett fackförbunds 
möjlighet att skydda medlemmarnas yrkesmässiga intressen tillika 
av föreningsfriheten (UNISON v UK, beslut den 10 januari 2002). 
Rätten för en fackförening att försöka övertala en arbetsgivare att 
lyssna på vad den har att säga för sina medlemmars räkning  och 
rätten till förhandling utgör väsentliga element i den fackliga 
föreningsfriheten (Demir and Baykara v Turkey, beslut den 12 
november 2008). Om den föreslagna bevisregeln slår till finns 
ingen möjlighet för ett fackförbund att göra sig hörd eller att få till 
stånd kollektiva förhandlingar med arbetsgivaren för att tillvarata 
medlemmars intressen. 

 

Saco menar att regeringen måste ta hänsyn till dessa 
internationella åtaganden och tydliggöra att eventuella 
begränsningar inte omfattar situationer när stridsåtgärder vidtas 
för att tillvarata medlemmars intressen. 

 

Talerätt för utländska arbetstagare 

Utredningen föreslår att utstationerade arbetstagare ska kunna 
åberopa villkoren i kollektivavtal som det utstationerande 
företaget slutit med ett svenskt fackförbund för den tid 
utstationeringen pågår. 

 

Förslaget innebär att oorganiserade arbetstagare ges en rätt att 
åberopa bestämmelser i ett kollektivavtal, vilket är en ordning som 
är systemfrämmande för svensk arbetsrätt. Saco kan dock ställa sig 
bakom syftet att stärka skyddet för de utstationerade 
arbetstagarna. 

 

Saco tillstyrker förslaget.  

 

Lex Britannia 

Utredningen föreslår att lex Britannia avskaffas i relation till 
utstationerande företag från ett EU/EES-land, men att den 
fortsatt ska gälla i relation till företag från länder utanför EES-
området. 

 

EG-domstolen slår i Lavaldomen fast att den så kallade lex 
Britannia-lagstiftningen (eller i alla fall delar av den) är 
diskriminerande då ett kollektivavtal slutet av utländskt företag i 
hemlandet kan undanträngas, vilket inte är tillåtet i relation till ett 
svenskt kollektivavtal. Det står därför klart att dessa regler måste 
ändras eller tas bort. 

 

Saco har inget att erinra mot utredningens förslag. 
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Registrering av kollektivavtal 

Utredningen föreslår att kollektivavtalsvillkor som ett 
fackförbund ytterst kan komma att kräva genom stridsåtgärder 
ska ges in till Arbetsmiljöverket.   

 

Saco tycker att det är bra att fackförbunden får ett förstärkt ansvar 
för transparensen vid utstationeringar. Det är även bra att 
registreringsskyldigheten enligt förslaget är utformad som en 
ordningsföreskrift. En ordning som skulle innebära att en 
stridsåtgärd blir olovlig vid utebliven registrering skulle ha varit 
mycket tveksam. En sådan ordning skulle ha inneburit en 
centralisering som är främmande för svensk arbetsmarknad. 
Dessutom skulle en sådan inskränkning i rätten att vidta 
stridsåtgärder kunna stå i strid med Sveriges internationella 
åtaganden inom ramen för Europarådet och ILO. 

 

Saco tillstyrker förslaget. 

 

Förbindelsekontor 

Utredningen föreslår att Arbetsmiljöverket, som idag är 
förbindelsekontor, ska bistå utländska arbetsgivare med 
information om vilka krav som kan ställas vid en utstationering 
till Sverige. Om informationen rör kollektivavtal ska 
Arbetsmiljöverket hänvisa till berörda kollektivavtalsparter. 

 

Genom förslaget ges Arbetsmiljöverket en aktivare roll i samband 
med utstationering. Till detta kommer förslaget om registrering av 
kollektivavtal. 

 

Utredningen anser att frågan huruvida uppdraget att fungera som 
förbindelsekontor ska ligga kvar på Arbetsmiljöverket eller tas över 
av Medlingsinstitutet ligger utanför utredningens uppdrag. Saco 
delar inte denna bedömning. Förbindelsekontorets nya roll och 
arbetsuppgifter kräver kunskap om kollektivavtalen och 
kollektivavtalssystemet. Medlingsinstitutet är den myndighet som 
har den kompetens som krävs för denna nya roll. 
Medlingsinstitutet är dessutom den myndigheten som under alla 
förhållanden tar vid om ett fackförbund skulle varsla om 
stridsåtgärder. 

 

Saco förordar att Medlingsinstitutet ska utses till 
förbindelsekontor. 

 

 

 

 



 

 

  17/17 
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