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REMISSVAR (Ju2010/7476/EMA) 

 
EU:s direktiv om sanktioner mot arbetsgivare (SOU 2010:63) 

 

Sacos har tagit del av SOU 2010:63 ”EU:s direktiv om sanktioner mot 
arbetsgivare”.  

 

Utredningen har i korthet haft i uppdrag att föreslå hur Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2009/52/EG av den 18 juni 2009 om minimistandarder för 
sanktioner mot arbetsgivare för tredjelandsmedborgare som vistas olagligt ska 
genomföras i svensk rätt.  

 

Saco anser sammanfattningsvis att utredningen lyckats väl med den svåra och 
otacksamma uppgiften att föreslå hur direktivet ska implementeras i Sverige. 
Bakgrunden till detta är att ett genomförande av direktivet bland annat kräver 
lagändringar som är främmande för svensk rätt och den svenska modellen. När 
så har krävts, har utredningen lyckats med att föreslå de minst dåliga sätten att 
implementera. 

 

I det följande kommenteras några av utredningens förslag:    

 

 
Kontroller av tredjelandsmedborgare 

 

En stor del av utredningens förslag handlar om att på olika sätt underlätta 
kontroll av tredjelandsmedborgares arbete i Sverige samt säkerställa att 
kontroll sker. Bland annat föreslås att arbetsgivare ska bli skyldiga att 
kontrollera att en tredjelandsmedborgare som anställts har föreskrivet tillstånd 
för att vistas och arbeta i Sverige.  

 

Saco anser att även om förslagen är tänkta att stärka skyddet för invandare som 
utfört arbete utan giltig anställning så kan betoningen på kontroll och den 
ensidiga inriktningen på tredjelandsmedborgare komma att påverka 
arbetsgivares och övriga samhällets syn på invandrad arbetskraft. Detta i form 
av ökad misstänksamhet samt ökad betoning på invandring som problem 
snarare än som möjlighet. En risk är att den, till följd av kontrollkraven, ökade 
administrationen samt den upplevda risken att göra fel även kan påverka 
arbetsgivares benägenhet att anställa tredjelandsmedborgare. 

 

Saco konstaterar samtidigt att utredningen så långt möjligt ansträngt sig för att 
minimera direktivets negativa konsekvenser. Saco har därför valt att inte 
motsätta sig utredningens förslag i dessa delar. 
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Rätt till ersättning för utfört arbete  

 

Utredningen har bedömt att arbetstagare har rätt till ersättning för utfört 
arbete oavsett om anställningsavtalet kan anses vara giltigt eller ogiltigt. 
Utredningen har föreslagit rätten till avtalad ersättning för utfört arbete för 
utlänningar som arbetar här som anställda vid vistelse utan föreskrivet tillstånd 
ska slås fast i lag.  

 

Mot detta har Saco inget att invända.  

 

Presumtion vid tvist 

 

Utredningen har vidare föreslagit att det vid en tvist om ovanstående ska gälla 
en presumtion för a) att den avtalade lönen ska motsvara den lön som följer av 
kollektivavtal eller branschpraxis samt b) att tredjelandsmedborgaren utfört tre 
månaders heltidsarbete. 

 

Saco vill här peka på svårigheten att med den svenska 
arbetsmarknadsmodellen (där lön och villkor bestäms i kollektivavtal) i lag 
ange presumtionen att lönen (vid tvist) ska anses motsvara lön enligt 
kollektivavtal. Saco vill även peka på att även om presumtionen är tänkt att 
stärka skyddet för invandare som utfört arbete utan giltig anställning så blir 
följden att vi får särregler som andra oorganiserade arbetstagare i en liknande 
tvist inte kommer att kunna åberopa.  

 

Avslutande kommentar 

 

Avslutningsvis beklagar Saco att utredningen inte fört ett resonemang om hur 
fackförbund exempelvis skulle kunna förebygga tvister samt stödja och vid tvist 
företräda invandare som utfört arbete utan giltig anställning.  

 

Remissvar från Sacoförbunden Lärarnas Riksförbund och Sveriges Ingenjörer 
bilägges. 

 

 

Med vänlig hälsning 

Sveriges akademikers centralorganisation 
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