
Stockholm i mars 2011 

 

 

Ärade riksdagsledamot, 

 

Det finns en stark samsyn i Sveriges riksdag om värdet av den svenska modellen där fria 

parter i kollektivavtal reglerar löner och andra villkor på arbetsmarknaden. Vi upprörs också 

när arbetskraft utnyttjas på grund av brister i regelverken, det må gälla thailändska 

bärplockare eller lettiska skogsarbetare. För att kollektivavtalsmodellen ska fungera förutsätts 

att parterna har verktygen. Det måste finnas skydd för förenings- och förhandlingsrätt och det 

måste finnas någon att förhandla och träffa kollektivavtal med. Idag stödjer inte lagen detta då 

ett utländskt företag som utstationerar arbetstagare till Sverige inte behöver ha någon behörig 

representant på plats för facken att förhandla med. Tyvärr har regeringen förhalat den frågan 

under lång tid trots att vi haft ett förslag som tillgodoser behovet och är förenligt med EU-

rätten. I Danmark och Finland finns redan en lagstiftning på plats i denna fråga. Vi menar att 

riksdagen nu bör ge regeringen bakläxa och kräva att den återkommer inom kort med ett 

lagförslag som löser denna fråga. Vårt förslag är att ett krav på förhandlingsbehörig 

företrädare införs i utstationeringslagen. 

 

Det är också olyckligt att regeringen inte följer utredarens förslag om en presumtionsregel. 

Enligt förslaget ska ett företag anses etablerat i Sverige om verksamheten är tänkt att pågå 

längre tid än ett år, om inte särskilda skäl talar för att verksamheten är tillfällig. Vid en 

etablering gäller svenska lagar fullt ut. Vidare hade utredaren föreslagit en skyldighet för 

utländsk näringsidkare som har anställd personal i Sverige att anmäla en kontaktperson som 

kan ta emot delgivningar. Detta förslag finns inte i regeringens proposition, trots ett mycket 

positivt mottagande från tunga remissinstanser såsom Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, 

Arbetsmiljöverket och Bolagsverket. Det är mycket olyckligt. En arbetsmarknad som ska 

präglas av ordning och reda förutsätter inte bara en fungerande kollektivavtalsmodell, den 

förutsätter också att myndigheter har möjlighet att utöva effektiv tillsyn och kontroll för att 

motverka skatte- och arbetsmiljöbrott.  

 

Vi har just nu ett tomrum där arbetstagare från våra grannländer i Europa i praktiken lämnas 

helt oskyddade. Det är inte bara oacceptabelt, det strider mot Sveriges åtaganden inom EU att 

tillförsäkra arbetstagare från våra grannländer i Europa ett sådant skydd. Den strider också 

mot Sveriges åtaganden inom ILO att vidta åtgärder för att främja kollektiva förhandlingar för 

att kollektivavtal ska kunna träffas.  

 

Nu krävs omedelbara åtgärder av Sveriges riksdag. Vi hoppas att riksdagen inte bara värnar 

den svenska modellen i retoriken utan även är beredd att försvara den i praktisk handling.  
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