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LOs yttrande över promemoria Privat rekryterings- och 
förmedlingsverksamhet för sjömän 
 
LO avstyrker förslaget om en ny lag om privat rekryterings- och 
förmedlingsverksamhet för sjömän. 
 
Inledningsvis vill LO poängtera att det är positivt att Sverige antagit 2006 
års sjöarbetskonvention, Maritime Labour Convention (MLC). 
Sjöarbetskonventionen är ett viktigt verktyg för att förbättra sjömäns arbets- 
och levnadsvillkor. 
 
När det gäller möjligheten för privata aktörer att mot avgift bedriva 
rekryterings- och förmedlingsverksamhet för sjömän öppnar konventionen 
upp för en möjlighet för de enskilda medlemsstaterna att tillåta detta. 
Liksom påpekas i promemorian understryks det i konventionen att ingen stat 
är tvingad att införa ett system för privat rekrytering och förmedling. 
 
LO menar att förbudet mot att mot avgift bedriva arbetsförmedling för 
sjömän, enligt 3 § lagen (1993:440) om privat arbetsförmedling, bör kvarstå. 
För detta finns två huvudsakliga skäl. Dels förefaller det mycket svårt att 
upprätta ett tillsynsförfarande som säkerställer att inte oseriösa aktörer 
inofficiellt tar ut avgift från den förmedlade arbetstagaren. Dels finns idag 
en etablerad offentlig verksamhet genom specialistförmedlingen 
Arbetsförmedlingen Sjöfart. Det bör enligt LO finnas en fördel i en 
sammanhållen förmedling av sjömän då det ger goda möjligheter att svara 
upp mot branschens behov av snabb rekrytering. En sammanhållen 
förmedling bör underlätta att med kort varsel få fram lämpliga 
arbetssökande. En offentlig förmedling kan också ha fördelar när det gäller 
att tillsammans med parterna utveckla branschen, till exempel för att 
åstadkomma en jämnare könsfördelning än idag. 
 
LO avvisar att förekomsten av privat rekryterings- och 
förmedlingsverksamhet – trots gällande förbud – skulle utgöra ett argument 
för att tillåta densamma. Det finns som sagt ett förbud med 
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sanktionsföreskrifter och det anmärkningsvärda är att verksamhet ändå 
bedrivs. Regeringen bör se över sätt att skärpa efterlevnaden av förbudet 
enligt 3 § lagen (1993:440) om privat arbetsförmedling. 
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