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Sverige tillhör nu trojkan inom EU och kommer till hösten att inneha 
ordförandeskapet vilket ger stora möjligheter att påverka EUs dagordning. Den 
svenska regeringen har ett unikt tillfälle att driva på när det gäller frågorna om 
likabehandling av löntagarna.    
 
LO vill att den svenska regeringen aktivt arbetar för att den svenska modellen 
återupprättas efter EG-domstolens utslag i Lavalmålet. Det handlar om att 
garantera kollektivavtalen på svensk arbetsmarknad  i framtiden. Vi hoppas därför 
att regeringen tar ansvar för att driva på de förändringar som krävs inom hela EU 
för att likabehandling av arbetstagare säkerställs och att balans mellan fackliga 
rättigheter och ekonomiska friheter skapas. Vi förutsätter därför att regeringen 
ändrar sin syn på ett socialt protokoll och en revidering av utstationeringsdirektivet. 
 
LO och den övriga europeiska fackföreningsrörelsen har alltid stött arbetet för att 
ena vår kontinents länder. Vi har också ställt oss positiva till Lissabonfördraget 
eftersom det på viktiga punkter stärker löntagarnas rättigheter.  
 
Vårt stöd har dock aldrig varit villkorslöst. Det bygger på att EU-fördragens 
formuleringar om sociala framsteg som viktigt mål tas på allvar. Från LOs sida 
tvingas vi konstatera att så inte alltid varit fallet de senaste åren, vilket bland annat 
illustrerats av EG-domstolens utslag i det s.k. Lavalmålet. En fråga som därför nu 
står i fokus är hur kollektivavtalen på svensk arbetsmarknad kan garanteras även i 
framtiden.  
 
Vi välkomnar att EG-domstolen i Lavalmålet erkänner rätten att vidta 
stridsåtgärder, inklusive rätten till sympatiåtgärder, som grundläggande rättigheter 
enligt EUs gemenskapsrätt. Samtidigt är vi kritiska till att domstolen väljer att 
begränsa grundläggande fackliga rättigheter till förmån för ekonomiska friheter. 
Denna begränsning är dessutom inte i överensstämmelse med Sveriges förpliktelser 
gentemot ILO.   
 
LOs uppfattning är att utstationeringsdirektivet när det antogs var avsett att fungera 
som ett minimidirektiv. Direktivet uttryckte tydligt att medlemsstaterna med 
utgångspunkt från egna bestämmelser och traditioner på arbetsmarknaden skulle få 
möjlighet att säkerställa en likabehandling mellan utstationerade och inhemska 
arbetstagare. Dessutom stod det utom tvivel att direktivet inte skulle inverka på 
medlemsstaternas egen reglering av rätten till fackliga stridsåtgärder. 
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Vi vill i det sammanhanget också påminna om att EG-fördraget tydligt uttrycker att 
EUs lagstiftande institutioner saknar kompetens vad avser löneförhållanden, 
föreningsrätt, strejkrätt och rätt till lockout. I samband med Sveriges förhandlingar 
utfästes dessutom garantier från den dåvarande kommissionen att 
Maastrichtfördraget inte på något sätt skulle medföra förändringar av den svenska 
modellen på arbetsmarknaden. 
 
LO välkomnar huvudinriktningen i Lavalutredningen, SOU 2008:123. Vi är 
exempelvis positiva till att utredningen inte föreslår lagstadgade minimilöner eller 
allmängiltigförklaring av kollektivavtal. Förslaget visar med andra ord att det finns 
utrymme för att lösa merparten av Lavaldomens konsekvenser inom ramen för den 
svenska kollektivavtalsmodellen.  
 
Vi är däremot starkt kritiska till några av de konkreta förslag som utredningen 
lägger fram och som inte kan anses följa av EG-domstolens utslag i Lavalmålet.  
 
Dessa förslag är enligt vår mening mer långtgående än vad som följer av EUs 
gemenskapsrätt. Vi menar att utredningen tonar ner skyddet av arbetstagare till 
fördel för den fria rörligheten för företag och i praktiken inför ett kryphål för 
oseriösa företag som vill dumpa löner genom att visa upp falska avtal.  
 
LOs synpunkter framgår mer detaljerat i vårt remissyttrande, vilket vi hoppas att 
regeringen tar hänsyn till. Men även om vi på bästa sätt försöker lösa problemen i 
den svenska utstationeringslagen, så räcker det inte. Det krävs beslut på EU-nivå. 
 
Vi vill påminna om att även EFS, för att förhindra att utländska arbetstagare får 
sämre villkor, har krävt en revidering av det så kallade utstationeringsdirektivet. 
EFS vill också att ett socialt protokoll läggs till det nya fördraget för att få balans 
mellan grundläggande fackliga rättigheter och ekonomiska friheter. 
 
Den svenska modellen bygger bland annat på de fackliga organisationernas 
möjlighet att garantera rimliga löner och arbetsvillkor på den svenska 
arbetsmarknaden. Vi menar att det nu är regeringens ansvar att se till så att fackens 
möjligheter att ta detta ansvar inte begränsas.  
 
Med hälsning 
Landsorganisationen i Sverige 
 
 
 
Wanja Lundby-Wedin 
LOs ordförande 
 
 
 

 
 
 


