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LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-10-19

Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, regeringsrådet Carina

Stävberg och f.d. justitieombudsmannen Nils-Olof Berggren.

Åtgärder med anledning av Lavaldomen

Enligt en lagrådsremiss den 8 oktober 2009 (Arbetsmarknadsdepar-

tementet) har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande

över förslag till

1. lag om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av

arbetstagare,

2. lag om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i

arbetslivet,

3. lag om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbets-

tvister.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Håkan

Lundquist, biträdd av kanslirådet Tommy Larsson.

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

I lagrådsremissen behandlas bl.a. rätten för en facklig organisation

att vidta stridsåtgärder mot en utländsk arbetsgivare för att få till

stånd ett kollektivavtal för arbetstagare som utstationeras i Sverige.
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Förslaget till lag om ändring i lagen om utstationering av arbetstagare

5 a §

I paragrafen anges i två punkter förutsättningarna för att en svensk

facklig organisation ska få vidta stridsåtgärder mot en utländsk

arbetsgivare för att få till stånd ett kollektivavtal för arbetstagare som

utstationeras i Sverige. Den första punkten behandlar vilka villkor

som den fackliga organisationen kan ställa på den utländske

arbetsgivaren för att få rätt att vidta stridsåtgärder, medan den andra

punkten ger arbetsgivaren en möjlighet att freda sig genom att visa

att hans arbetstagare redan har villkor som är minst lika förmånliga

som minimivillkoren i ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela

Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen.

Lagtexten är svår att förstå. Lagrådet föreslår att paragrafen delas

upp i två stycken med följande lydelse:

En stridsåtgärd mot en arbetsgivare i syfte att genom kollektivavtal få
till stånd en reglering av villkoren för utstationerade arbetstagare får
vidtas endast om de villkor som krävs

1. bara avser minimilön eller sådana minimivillkor som avses i
5 §,

2. motsvarar villkoren i ett centralt kollektivavtal som tillämpas i
hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella
branschen, och

3. är förmånligare för arbetstagarna än som följer av 5 §.
En stridsåtgärd som avses i första stycket får inte vidtas, om
arbetsgivaren visar att de utstationerade arbetstagarna har lön och
villkor som avses i 5 § som i allt väsentligt är minst lika förmånliga
som minimivillkoren i ett sådant centralt kollektivavtal som avses i
första stycket 2.


