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REMISSVAR (A2011/2825/ARM) 

Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande 
avseende missbruk av visstidsanställningar enligt 
anställningsskyddslagen (Ds 2011:22) 

 
Inkomna remissvar från medlemsförbunden Akademikerförbundet SSR, DIK, 
Jusek, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Ingenjörer, Sveriges läkarförbund och 
Sveriges universitetslärarförbund bilägges. 

 

Anmälningsskyldighet vid utstationering 

Saco har, tillsammans med LO och TCO, sedan många år tillbaka drivit ett krav 
på att det i svensk lagstiftning införs krav på en behörig representant för 
utländska tjänsteföretag som utstationerar arbetstagare till Sverige.  

Saco välkomnar promemorians inriktning och förslag, som skulle skapa bättre 
förutsättningar att ge utstationeringsdirektivet ett reellt genomslag på svensk 
arbetsmarknad. 

På en avgörande punkt anser dock Saco att promemorians förslag inte är 
tillräckligt, nämligen förslaget att utse en kontaktperson som ska vara behörig 
att ta emot delgivningar för arbetsgivaren. Det handlar alltså om en person som 
får funktionen av en mellanhand. 

Saco har vid flera tillfällen föreslagit ett krav på en representant som ska vara 
behörig att förhandla och träffa kollektivavtal. Saco menar att det krävs för att 
den svenska kollektivavtalsmodellen ska kunna upprätthållas. Likaså krävs det 
för att uppfylla utstationeringsdirektivets krav och för att de utstationerade 
arbetstagarnas rättigheter ska garanteras. 

Promemorians författare synes mena att samma resultat i praktiken kan 
uppnås med det lagda förslaget; det ligger i arbetsgivarens intresse att infinna 
sig med anledning av en förhandlingsframställan som delgivits 
kontaktpersonen. Saco delar den grundtanke som ligger bakom en sådan 
lösning. Det är dock tveksamt om det på rättslig grund går att förmå ett 
utstationerande företag att komma till förhandlingsbordet denna väg. Om inte 
arbetsgivaren på rent frivillig basis vill inleda en förhandling, krävs då hot om 
stridsåtgärd. Saco finner en sådan lösning onödigt konfrontativ. Det strider mot 
Sacos syn på kollektivavtalet, som en överenskommelse som träffas inom 
avtalsfrihetens ramar och som ska lägga grunden för ett gott samarbete. 

Beträffande de ramar som EU-rättens ramar vill Saco framhålla följande. 
Frågan om ett krav på förhandlingsbehörig representant i ett system där 
arbetstagarorganisationernas roll har avgörande betydelse för 
utstationeringsdirektivets genomslag har inte prövats av EU-domstolen, inte 
heller av kommissionen. Det står klart att syftet med ett sådant krav är förenligt 
med EU-rätten, det vill säga arbetstagarnas skydd, och med utgångspunkt i det 
svenska kollektivavtalssystemet torde det även vara proportionerligt. 

Saco tillstyrker förslaget att ett utländskt utstationerande företag ska göra en 
anmälan till Arbetsmiljöverket. Det gäller även kravet på att tillhandahålla 
handlingar liksom förslag till sanktioner. 
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Saco avstyrker promemorians förslag om kontaktperson och förordar istället 
det förslag som vi tidigare lagt fram (se bifogat remissyttrande över SOU 
2010:46) 

 

Missbruk av visstidsanställningar 

Promemorians förslag föranleds av en formell underrättelse från 

kommissionen om att Sverige inte uppfyller visstidsdirektivets krav på åtgärder 

mot missbruk av visstidsanställningar.  

Lagförslaget innebär enligt promemorian endast ett klargörande av rådande 

rättsläge. Om visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen (LAS) 

kombineras på ett sätt som innebär missbruk, kan arbetstagaren enligt 

förslaget begära domstols förklaring att avtalet ska gälla tillsvidare. 

Enligt promemorian finns det inte några egentliga indikationer på att det 

förekommer missbruk med visstidsanställningar som staplas på varandra. Saco 

kan inte överblicka omfattningen, men kan konstatera att flera 

medlemsförbund vittnar om att det förekommer.  

Enligt Sacos bedömning uppfyller inte lagförslaget visstidsdirektivets krav på 

att förhindra missbruk av på varandra följande visstidsanställningar. Det är 

också tveksamt om förslaget lever upp till EU-rättens krav på rättssäkerhet, det 

vill säga förutsebarhet och tydlighet. I praktiken kommer det vara en mycket 

svår uppgift för en arbetstagare att i domstol bevisa ett missbruk som grundar 

sig på bedömningen av arbetsgivarens behov av arbetskraft, också mot 

bakgrund av det relativt högt satta beviskravet. Oavsett hur utsikterna att vinna 

en domstolsprocess ser ut är en arbetstagare som är visstidsanställd och 

hoppas på en tillsvidareanställning troligen inte särskilt benägen att tvista med 

arbetsgivaren.  

Saco har tidigare förordat en maxgräns på 36 månader för tidsbegränsad 

anställning inklusive fri visstidsanställning, vikariat och provanställning.  En 

sådan gräns bör, förutom att den är rimlig, dessutom uppfylla EU-rättens krav. 

Även säsongsanställningar bör kunna räknas in. Däremot är Saco tveksamt till 

att räkna in visstidsanställningar för arbetstagare som fyllt 67 år. I praktiken 

kommer de flesta arbetsgivare sannolikt välja att avsluta anställningen i stället 

för att låta den gå över till en tillsvidaretjänst, vilket skulle vara en beklaglig 

utveckling. Alternativet, det vill säga att en visstidsanställning övergår till en 

tillsvidareanställning, kan också få olyckliga konsekvenser. Ett avslut från 

arbetsgivarens sida sker i sådana fall genom en uppsägning på grund av 

personliga skäl. Visstidsanställningar för personer som fyllt 67 år vilar 

sannolikt på objektiv grund – ålder – och borde därmed vara förenliga med 

EUs visstidsdirektiv. 

Saco avstyrker förslaget. Om promemorians förslag ändå skulle genomföras är 

det av största vikt att en bevislättnad för arbetstagaren införs och att 

förarbetena ger en tydligare vägledning än den som följer av promemorian. 
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Särskilt om speciallagstiftning  

Saco vill i detta sammanhang erinra om att den speciallagstiftning inom den 

offentliga sektorn som, utöver LAS, möjliggör användandet av 

visstidsanställningar. Dessa anställningar kan dessutom kombineras med 

visstidsanställningar med stöd av LAS. Ett exempel på sådan särreglering är att 

vissa specialistkompetenta läkare får visstidsanställas upp till 6 år, något som 

förklaras i det bifogade remissyttrandet från Sveriges läkarförbund. Mot detta 

finns inte något missbruksskydd, varför visstidsdirektivets krav inte uppfylls. 

Även om kommissionens formella underrättelse enbart rör LAS, finns det 

därför ett stort behov att skyndsamt se över denna förekomst av 

visstidsanställningar och att vidta åtgärder mot missbruk på dessa områden. I 

detta sammanhang bör också behovet av denna form av speciallagstiftning ses 

över. 

 

 

Med vänlig hälsning 

Sveriges akademikers centralorganisation 
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