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LOs yttrande över promemorian ”Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande
avseende missbruk av visstidsanställningar enligt
anställningsskyddslagen”, Ds 2011:22
Landsorganisationen har tagit del av promemorian och lämnar följande
yttrande.
LOs ställningstagande
LO stödjer förslagens huvudinriktning men anser att starkare skrivningar
behövs både beträffande anmälningsskyldighet och visstidsanställningar för
att hantera problematiken med utstationerade arbetstagare och uppfylla
visstidsdirektivet.
LOs synpunkter
Anmälningsskyldighet m.m.
LO anser att förslaget lägger grunden till en ny typ av regelverk som är
nödvändig för att vidmakthålla den svenska kollektivavtalsmodellen. Med
fler utländska aktörer i Sverige krävs regelverk som möjliggör kollektivavtalen. LO välkomnar promemorians inriktning, men vill samtidigt särskilt
kommentera några specifika delar av förslagen i promemorian.
När det gäller representanten för det utländska företaget har LO krävt att
personen i fråga ska kunna förhandla och ingå kollektivavtal.
Representanten ska således vara behörig att med rättskapacitet företräda
bolaget. I promemorian anges att det bör vara tillräckligt att arbetsgivaren
har en kontaktperson i Sverige och att en förhandlingsbehörig representant
deltar om förhandlingar om ingående av kollektivavtal ska inledas. LO
vidhåller sitt krav på att kontaktpersonen även ska vara förhandlingsbehörig
med kapacitet att företräda arbetsgivaren. Detta torde även vara nödvändigt
för att uppfylla de krav som följer av ILOs konventioner nr 98 och 154. I
praktiken behöver skillnaderna mellan LOs och promemorians förslag inte
bli särskilt stora. En tvist om förhandlingsvägran, jmfr 7 §
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utstationeringslagen, ska avgöras enligt svensk rätt. Vid en sådan situation
kommer en behörig företrädare att kallas.
LO vill betona vikten av att de anställningsrelaterade handlingar som ska
anmälas även görs tillgängliga för de fackliga organisationerna. Formerna
för detta diskuteras inte närmare i promemorian. Det kan finnas anledning
att utveckla formerna för hur handlingarna görs tillgängliga för de fackliga
organisationerna i det fortsatta arbetet.
LO utgår ifrån att regeringens föreskrifter enligt 9 d § utstationeringslagen,
avseende de handlingar som ska tillhandahållas, kommer att antas efter
särskilt samråd med arbetsmarknadens parter.
Beträffande införandet av sanktionsavgifter vill LO erinra om erfarenheterna
i Danmark. Där vidgades sanktionerna även till kunderna som anlitar
utländska bolag som inte fullgjort anmälningsplikten. Reglerna om
anmälningsplikt efterlevdes inte. LO anser, mot bakgrund av de danska
erfarenheterna, att även de svenska kunder som anlitar utländska bolag som
inte anmält sig ska omfattas av bestämmelserna om sanktionsavgift.
Visstidsanställningar
LO delar inte den i promemorian anförda uppfattningen att LAS utformning
bidrar till utestängning av ungdomar och invandrade från arbetsmarknaden.
LO delar heller inte uppfattningen att något missbruk av på varandra
följande visstidsanställningar inte förekommer på arbetsmarknaden.
Tvärtom – problemet är stort. Dessa fall är av förklarliga skäl mycket svåra
för fackförbunden att driva tvister på. Den visstidsanställde är i en extrem
beroendeställning till arbetsgivaren och vet att om denne ”bråkar” så är
utsikterna att får en ny visstidsanställning mycket små.
LO anser att den kritik som Kommissionen riktat mot Sverige är berättigad.
Vidare anser LO att den föreslagna ändringen inte innebär att Sverige
uppfyller sina skyldigheter enligt artikel 5 i direktivet. För detta torde krävas
en tydlig övre tidsgräns för varvade visstidsanställningar och/eller en
begränsning av hur många gånger en visstidsanställning får förnyas.
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