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REMISSVAR (A2017/01158/ARM) 

Utstationering och vägtransporter (Ds 2017:22) 

Saco har beretts tillfälle att yttra sig över departementspromemorians förslag 
om vägtransporter och utstationering samt förslag om en förstärkning av 
anmälningsförfarandet vid utstationering. Saco väljer att endast svara i den del 
som rör anmälningsskyldigheten vid utstationering. 

Saco välkomnar en förstärkning och komplettering av anmälningsskyldigheten 
vid utstationering, i syfte att få till stånd ett mer rättvisande register över 
utstationeringar i Sverige. Detta är viktigt inte minst för att 
arbetstagarorganisationerna ska kunna kontrollera att utstationerade 
arbetstagare får de löne- och anställningsvillkor de har rätt till.  

Genom förslagen åläggs också tjänstemottagaren en sanktionerad skyldighet, 
att anmäla till Arbetsmiljöverket om arbetsgivaren inte till tjänstemottagaren 
lämnat dokumentation om att en utstationeringsanmälan gjorts. Saco 
instämmer i att denna skyldighet kan bidra till att flera utstationeringar 
anmäls. Det är dock bra att Arbetsmiljöverket ges möjlighet att i detta 
sammanhang göra undantag genom föreskrifter samt att en sanktionsavgift kan 
jämkas. 

I tillägg till detta vill Saco i detta sammanhang lyfta följande. Den 6 september 
hölls på Arbetsmiljöverket ett möte med arbetsmarknadens parter om 
utstationering. Under mötet diskuterades bland annat Arbetsmiljöverkets 
uppdrag gällande utstationeringsregistret. För att registret bättre ska spegla 
verkligheten anser Saco att Arbetsmiljöverket också ska kunna pröva om de 
företag som anmält sig till registret faktiskt utstationerar, det vill säga att det 
handlar om ”äkta” utstationeringar. Detta behövs inte minst för att artikel 4 i 
tillämpningsdirektivet, som syftar till att motverka kringgående och missbruk, 
ska få avsedd verkan. Någon sådan prövning verkar inte ske idag, då 
Arbetsmiljöverket bedömer att detta faller utanför deras uppdrag. Sådana 
kontroller förekommer idag endast i fall där Arbetsmiljöverket i sin sedvanliga 
tillsyn stöter på företag som de tror kan vara utstationerande. Saco önskar 
därför att Arbetsmiljöverkets uppdrag förtydligas på så sätt att det 
framkommer att myndigheten slumpvis ska pröva, alternativt om tips 
inkommer eller misstanke annars föreligger, om de företag som förekommer i 
registret faktiskt utstationerar arbetstagare.  

 

Saco bilägger också yttrande från Sacoförbundet Sveriges Ingenjörer. 
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