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REMISSVAR (A2011/533/ARM)  

Bemanningsdirektivets genomförande i Sverige (SOU 2011:5) 

 

Utredningen föreslår att EU-direktivet om arbetstagare som hyrs ut av 

bemanningsföretag ska genomföras genom lagstiftning i Sverige. Saco anser 

generellt att EU-direktiv inom arbetsrättens område borde kunna genomföras 

genom kollektivavtal. Bemanningsdirektivet skulle vara särskilt lämpligt för 

reglering mellan arbetsmarknadens parter eftersom direktivet också behandlar 

lönefrågor för anställda i bemanningsföretag. Kollektivavtalen har dessutom en 

stor täckning i bemanningsbranschen. Saco har varit emot bemanningsdirektivets 

uppkomst över huvud taget av just den anledningen att direktivet handlar om 

löneförhållanden. Vi ifrågasätter om EU har kompetens inom det området, så som 

direktivet nu är utformat.  

 

Förslaget om inrättande av en ny lag om uthyrning av arbetstagare 

 

Som sagts inledningsvis är Sacos principiella utgångspunkt att 

bemanningsdirektivet borde kunna införlivas genom kollektivavtal. Eftersom 

allmängiltigförklaring av kollektivavtal är främmande för den svenska modellen 

har samtidigt Saco förståelse för de överväganden utredaren gjort huruvida det 

rättsligt skulle vara möjligt att genomföra direktivet enbart genom kollektivavtal. 

Genom att alla inte omfattas av kollektivavtal i Sverige skulle därmed inte alla 

omfattas av de grundläggande arbets- och anställningsvillkor som regleras i 

direktivet. 

 

Saco står bakom utredningens förslag att så långt möjligt vidmakthålla den 

grundläggande principen på svensk arbetsmarknad att huvudansvaret för reglering 

av löne- och anställningsvillkor vilar på arbetsmarknadens parter. Den föreslagna 

lagen om uthyrning har därför fått formen av en ramlag och man har undvikit 

detaljregleringar, vilket Saco tillstyrker. 

 

Saco välkomnar och tillstyrker att utredningen föreslår att fullt ut utnyttja de 

möjligheter som bemanningsdirektivet ger om avvikelser från direktivets reglering 

genom kollektivavtal. Saco delar utredarens uppfattning att det är helt nödvändigt 

att använda sig av möjligheterna till avvikelser genom kollektivavtal för att bevara 

det svenska kollektivavtalssystemet.  På så sätt kan även fortsättningsvis sättet att 

reglera anställningsvillkor i kollektivavtalen för anställda i bemanningsföretag 

gälla. Sacoförbunden har t ex tecknat kollektivavtal om individuell lönesättning 

med utgångspunkt från kompetensen hos individen och är inte relaterad till 

lönenivån hos det företag man för tillfället är uthyrd hos. 
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Saco tillstyrker i övrigt utredningens förslag under avsnitten 6.1 – 6.13 som 

behandlar utformningen av lagen och övervägandena för detta.  

 

Föreslaget om ändringar i utstationeringslagen 

 

Saco tillstyrker i allt väsentligt utredningens förslag till ändringar i 

utstationeringslagen. Saco delar utredarens uppfattning att det är nödvändigt att 

utnyttja artikel 3.9 i Utstationeringsdirektivet för att undvika risken för 

lönedumpning. Detta stämmer också väl överens med bemanningsdirektivets 

skyddssyfte. Saco tillstyrker också att utredningen följt den kollektivavtalsmodell 

som infördes i enlighet med Lavalutredningens förslag. 

 

Utredningen föreslår i förslaget till 5 b § i utstationeringslagen en bevisregel 

innebärande att stridsåtgärder inte får vidtas om bemanningsföretaget visar att 

arbetstagarna i allt väsentligt har minst lika förmånliga villkor som i vissa angivna 

kollektivavtal. Bevisregeln är i princip densamma som infördes i 

utstationeringslagen utifrån Lavalutredningens förslag.  

 

Saco avstyrker förslaget till bevisregel på samma grunder som vi avstyrkte den i 

remissvaret till Lavalutredningens förslag. Se Sacos bifogade remissvar sid 12-14. 

Saco anser att bestämmelsen riskerar att generera tvister och befarar att företag 

kan göra fredspliktsinvändning med stöd av bevisregeln. Saco angav i sitt remissvar 

andra förslag till lösningar av bevisregeln. Samtidigt har utredningen stannat för 

den bevisregel som riksdagen redan beslutat om och infört i utstationeringslagen. 

 

Saco tillstyrker i övrigt utredningens förslag och överväganden för de ändringar 

man föreslår i utstationeringslagen under avsnitt 6.14. 

 

Hinder mot uthyrning av arbetskraft 

 

Saco tillstyrker utredningens förslag och överväganden vad gäller hinder mot 

uthyrning av arbetskraft.  

 

Saco delar utredarens uppfattning att nu gällande reglering av 

förhandlingsskyldigheten enligt 38 § MBL bör bestå.  

 

Vidare instämmer Saco i utredarens uppfattning att det redan idag måste anses 

följa av praxis att även anställda i bemanningsföretag kan få ersättning från 

arbetslöshetskassa efter avslutad visstidsanställning. Saco anser också, precis som 

utredningen, att deltidsanställda hos ett bemanningsföretag ska ha en möjlighet att 

på samma sätt och under samma premisser som andra deltidsanställda kunna ha 

rätt till fyllnadsersättning från arbetslöshetsförsäkringen.  

 

Saco välkomnar också utredningens förslag om att ta bort karenstidsregeln om sex 

månader i arbetsföremedlingslagen för att kunna hyras ut till sin förre arbetsgivare 

som man sagt upp sig ifrån. En regel Saco sedan länge har velat ha bort, då den 

medför att anställda blir inlåsta och haft svårare att byta anställning. I många fall 

har karensregeln i princip inneburit ett yrkesförbud under karenstiden. 
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Remissvar från Sacoförbundet Jusek biläggs. 

 

 

Med vänlig hälsning 

Sveriges Akademikers Centralorganisation 
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