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SOU 1995:2 Missiv i

Till statsrådet och chefen för

arbetsmarknadsdepartementet
Regeringen beslutade vid sitt sammanträde den 27 oktober 1994 till-att
kalla särskild utredare för studeranärmare vilkaen effekteratt i olika av-
seenden inrättandet s.k. arbetsföretag medför.av

Som särskild utredare förordnades den 7 november 1994 landshövdingen
Birger Bäckström. Enligt förordnanden den 21 november 1994 har såsom

i utredningen medverkatexperter ombudsmannen Bo Carlsson, Landsorga
nisationen i Sverige, ombudsmannen Leif Dergel, Tjänstemännens Cen-
tralorganisation, chefsjuristen Anders Kruse, Arbetsmarknadsstyrelsen,
förbundsdirektören Sven Magnusson, Sveriges Civilingenjörsförbund, sär-
skilde utredaren Lars Mathlein, Finansdepartementet, direktören Anders
Sandgren, Sveriges Verkstadsindustrier, och rättschefen Per Virdesten, Ar-
betsmarknadsdepartementet. ÖmanHovrättsfiskalen Sören har, enligt för-
ordnande den 7 november 1994, varit utredningens sekreterare. Karin
Lancer har assisterat utredningen.

Utredningen har antagit Utredningennamnet arbetsföretag.om

Utredningen får härmed överlämna betänkandet Arbetsföretag En ny
möjlighet för arbetslösa SOU l995:2; de särskilda synpunkter utredsom
ningens har finns redovisadeexperter iavgett avsnitt i betänkandet. Ut-
redningsuppdraget därmedär avslutat.

Stockholm i januari 1995

Birger Bäckström

Öman/Sören
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-
-
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Sammanfattning

Förslagen i betänkandet innebär det skapas legala förutsättningar föratt att
inrätta s.k. arbetsföretag såsom tillfällig arbetsmarknadspolitisk åtgärd.en
De särtegler och justeringar i den gällande lagstiftningen behövs försom
arbetsföretag samlas i enda föreslagen lag sådana företag.en om

Arbetsföretagen skall aktiebolag i vilka aktierna ägsvara statenav genom
länsarbetsnämndema och de offentliga arbetsförmedlingarna. Arbetsföreta

skall anställa sådana arbetslösa anvisas arbetsförmedlingen.gen Desom av
anställda skall under anställningstiden högst månader sysselsättassex
under full tid med att
a aktivt söka arbete
b delta i någon utbildning
c hyras arbetsföretagetut av
d utföra uppgifter för arbetsföretagets räkning.egen

Utredningens bedömning arbetsföretagär i inledningsskedeatt kanett
såsom form pilotprojektstartas på de där förutsättningarnaen orterav är

goda. Utredningen arbetsföretag möjlighetser attsom en genom en ny ar-
betsmetod underlätta jobbsökandet och därmed förkorta tillvägen ordiett
narie jobb. Det aktiva arbetssökandet inom arbetsföretagets kan bli ettram
komplement till arbetsfömiedlingamas verksamhet och innebära ökaden
effektivitet det gällernär matcha de arbetslösaatt de arbetstillfällenmot

uppkommer i uppgående konjunktur.som Uthymingsverksamhetenen
kommer däremot sannolikt inte få särskilt betydelseatt för under-stor att
lätta flexibiliteten på arbetsmarknaden.

När de anställda står till förfogande för utföra uppgifter för arbetsföretaatt
får de behålla det kontantstödget vid arbetslöshet dagpenning eller kon
arbetsmarknadsstödtant de kan ha haft före anställningen. När desom an-

ställda hyrs arbetsföretaget eller utförut uppgifter för arbetsföretagetsav
räkning skall de därutöver ha tillegen vissrätt ersättning skallextraen som

kunna regleras i kollektivavtal. Arbetsvillkoret för till kontantstödrätt vid
arbetslöshet kan uppfyllas anställningen i arbetsföretaget.genom

-

- -

-

-
-
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från inte betraktasDen hyr in arbetskraft arbetsföretag skallettsom som
personalen; stället arbetsföretagetarbetsgivare för den inhyrda det iär som

uthyrning arbetskraftarbetsgivare. Arbetsföretagets prissättning vidär av
skall konkurrensneutral.vara

skall i finansieras intäkterArbetsföretagens verksamhet huvudsak genom
från uthymingsverksamheten och lokala myndigheter, kommuattgenom

organisationer och näringslivet frivilligt ställerfackliga på onennen, upp
lokaler, kontorsutrustning projektledare.med i form ocht.ex.resurser av

Förutsättningarna för etablera och driva arbetsföretag varierar mellanatt
initiativ-olika delar landet och mellan olika Det krävs det finnsorter. attav

förmåga, administrativt stöd förmåga tillekonomiskt och samt samver-en
mellan myndigheter, kommuner, fackliga organisationer och näringslikan

viktig förutsättning det finns marknad för uthyrningEn är attvet. annan en
arbetskraft den aktuella orten.av

-

-
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Författningsförslag

Förslag till

Lag arbetsföretagom

Härigenom föreskrivs det följande.

Lagens innehåll

1 § Denna lag innehåller bestämmelser inrättande särskilda arbets-om av
företag och sådant företags verksamhet.om

Vad är arbetsföretagett

2 § Med arbetsföretag aktiebolag i vilka samtligaavses äger aktierstaten
och vilka enligt bolagsordningen har till syfte anställa arbetslösaatt och att
sysselsätta dem låta dem aktivt söka arbeteatt eller deltagenom i någon
utbildning eller hyra dem. Länsarbetsnämndemaatt utgenom förvaltar
aktierna i arbetsföretag de offentliga arbetsförmedlingarna.genom

Arbetsföretagets verksamhet

3 § Ett arbetsföretag får inte bedriva verksamhet sådanän syftarannan som
till att
a skaffa de anställda anställning,en annan
b utbilda de anställda, eller
c hyra arbetskraft.ut
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ställning inhyrarenhosDen uthyrdes

inte arbets-hyrs skallarbetsföretagAnställda i4 § utett anses somsom
in dem.den hyrhostagare som

lagstiftningTillämpningen av annan

Anställningsskyddslagen

från tillämpningen lagenundantagnaAnställda i arbetsföretag5 § ärett av
anställningsskydd.982z80l om

anställde gäller tillsoch denmellan arbetsföretagetAnställningsavtalet
Anställningsavtalet kanmånader.undervidare, dock längst sägas uppsex

ogiltiga.dettauppsägningstid. Avtalsvillkor bryter ärmotutan som

Semesterlagen

ellertill semesterlönintei arbetsföretag har6 Anställda§ rätt semester-ett
1977:480.semesterlagenersättning enligt

juklönelagenS

anställda iinte tillämpassjuklön skall1991:10477 § Lagen ett ar-om
betsföretag.

arbetslöshetkontantstöd vidLagstiftningen om

lagen 1973:371arbetslöshetsförsäkring och1973:370lagen8 § När om
anställda i arbets-tillämpas, skallarbetsmarknadsstöd skallkontant ettom

denarbetssökande hosanmäldaarbetslösa ochföretag somanses vara
ellerskall bedöma, denarbetsförmedlingen. När äroffentliga om somman

arbetsvillkoret enligt dessauppfylleri arbetsföretagvarit anställdhar ett
jämställasarbetsföretaget med för-anställningstiden iskall docklagar,

arbetslöshetsförsäkring betalasDagpenning enligt lagenvärvsarbetstid. om
huvudsakligen anställning iarbetsvillkorethar uppfyllttill den genomsom

regeringen fastställer.arbetsföretag med det beloppett som

till anställda ianställningstiden arbets-får betalas för helaErsättning ett
ersättningsperiodens längd i lagenbestämmelsernaföretag trots ar-omom

arbetsmarknadsstöd.betslöshetsförsäkring och lagen kontantom
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Bestämmelserna i 20 § sista stycket lagen arbetslöshetsförsäkring skallom
inte tillämpas på den ersättning anställda i arbetsföretag får frånettsom
företaget på grund anställningen.av

Att anställd i arbetsföretag giltig anledning har föranlettetten utan att an-
ställningen upphör uppsägning skall grund för avstänggenom anses vara
ning från till ersättning vid tillämpningenrätt lagen arbetslöshetsför-av om
säkring och lagen kontant arbetsmarknadsstöd. Detta skall också gällaom

någonnär den offentliga arbetsförmedlingen har anvisats anställsom av
ning i arbetsföretag giltig anledningett anställningen.utan vägrar att ta

Ett arbetsföretag skall till arbetslöshetskassa och länsarbetsnämnd lämna
de uppgifter behövs för ersättning skallrätt kunna betalas tillatt densom ut

eller harär varit anställd i arbetsföretaget.som

Bestämmelser stöd till arbetsgivare anställer arbetslösom som en

9 § Vid tillämpningen författningsbestämmelser stöd till arbetsgivaav om
anställer arbetslös skall anställning ire arbetsföretagsom jäm-en etten

ställas med arbetslöshet.

Lagen allmän försäkringom

10 § När lagen 1962:381 allmän försäkring skall tillämpas påom an-
ställda i arbetsföretag gäller följande:ett
a Vid beräkningen sjukpenninggrundande inkomst skall bortseav man

från anställningen i arbetsföretaget och den ersättning företagetsom
betalar ut.

b Villkoren i 3 kap. 10 § första stycket l lagen allmän försäkringc om
skall uppfyllda under anställningstiden.anses

En allmän försäkringskassa får lämna stöd till arbetsföretag.

Kommunallagen

11 § En kommun får kommunallagen 1991:900trots lämna stöd till ar-
betsföretag.

-

-

-
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statenltillInbetalning pengarav

fått för uthyrning12 Av den betalning arbetsföretag arbets-§ ett avsom
till belopp vad dekraft skall företaget betala in staten ett motsvararsom

uthymingstiden fått enligt lagenuthyrda arbetstagarna under har
arbetslöshetsförsäkring eller lagen 1973:371 kontant1973:370 omom

arbetsmarknadsstöd.

till gällerträder i kraft den och gäller den Lagen dockDenna lag
dessförinnan.fråga förhållanden tidendärefter iäven som avserom

1 utredningeni första hand förordaranförsi avsnitt 2.12. framgårAv vad att attsom
till inte införs. detinbetalning Av nämndanågonregel statenav pengar av-om Vlämnar tillocksåanledningentill utredningen detta förslagsnittet framgår att trots

utformningen sådanregel.av en
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Utredningsarbetet

1.1. Utredningsdirektiven

Utredningens direktiv dir. 1994:121, beslutades regeringen densom av
27 oktober 1994, lyder:

Sammanfattning uppdragetav
En särskild utredare skall tillkallas för närmare studera vilka effekteratt i
olika avseenden inrättandet s.k. arbetsföretag medför. Arbetsföretagav
skulle kunna delssätt underlättaföretagensett att, expansionvara och nyanställningar, dels åstadkomma de arbetslösapå heltid bliratt engageradei attsökaarbete,höja sin kompetenseller utföra tillfälliga arbeten.

Bakgrund
Lågkonjunkturen präglat svenskekonomi under de årensom nåddesenastesin botten under 1993.Konjunkturen befinner sig i uppgångsfas.Ut-nu envecklingen emellertidär kraftigt tudelad med å sidan positiv indu-ena enstrikonjunktur och stark exporttillväxt och å andra sidanden fortfarandeen
mycket inhemskaefterfrågan.svaga
Återhämtningengår långsamtoch från mycket besvärligt läge. Sedanårett
1990 har 550 000 arbetenförsvunnit. Antalet arbetslösaca och antalet per-sysselsatta olika konjunkturberoendesoner åtgärdergenom motsvarar nunästan13% arbetskraften.Bland ungdomsgruppernaav ocht.ex. invandrar-

är andelen väsentligt högre. Långtidsarbetslöshetenna har stigit till hi-enstoriskt hög nivå.

Lågkonjunkturens skadeverkningarpå Ävenarbetsmarknadenär vidstora.relativt god tillväxt i ekonomin kommeren det mångaår innan arbets-att talösheten sjunker till acceptabla nivåer. Det finns därför riskstoren attSverige drabbas höga och arbetslöshetav samma mångapermanenta somländer inom EU har haft länge. Det skulle betyda omfattande långtidsar-enbetslöshet och hög utslagning. Det innebär också arbetsmarknadenattskulle bli mindre flexibel och den arbetslöshetsnivåvid vilken inflationen
fart skulle öka. Dettar finns redan tecken på tilltagandenu enarbetskraftsbrist inom vissa branscher. Resultatet sådan utvecklingav enskulle bli dåliga statsñnanseroch undenninering välfärden.en av

Den nuvarandearbetslöshetenär slöseri såvälett mänskligtstort och socialt
samhällsekonomiskt och statsfinansiellt.som En kraftfull och bestående

förstärkning statsfinansernakan endast komma tillav stånd ökadgenomtillväxt och fler beredsarbeteinom främstgenomatt näringslivet.

Det finns unik chans snabbtöka sysselsättningennu en att tillattgenom tasvensk industris goda konkurrenslägevara och den höga kompetens som

-
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de årenunderchansmåste närmastede arbetslösa.Dennafinns hos tas nu
neråt.vänderkonjunktureninternationellainnan den

inflationsdrivandekraftigtkunna ökasysselsättningenskallFör attutanatt
arbetsmarknadspolitik,effektivbl.a.uppstår krävsflaskhalsar somen

bl.a. könsuppkräverarbetsmarknaden.Detflexibiliteten påunderlättar att
arbetsmarknadenbryts.delningen

aktiva insatser-förstärkning dearbetsmarknadspolitikenbehövsInom aven
främst inomordinarie arbeten,bidragsjobb till nä-övergångfrånoch enna

passiviseringentydigt risken förvisarundersökningarOlikaringslivet. att
med olika medeldärför viktigtarbetslöshetstider.Detvid långa ärökar att

arbete,höjaengageradei sökaaktivtkontinuerligtarbetslösatill är attattse
tillfälligt arbete.Parternautförafärdigheter ellerutbildning och sinasin ett

viktig roll.spelaarbetsmarknadenbör här kunnapå en

påflexibilitetenökaarbetsföretagkans.k. sättInrättandet attett arvaraav
för de anställda.trygghetensamtidigt behållaochbetsmarknaden att

uppgiftfår tilletablerassärskilda företagArbetsföretag innebär attatt som
anställdaarbetsförmedlingen.Deförmedlasarbetslösaanställa genomsom

arbeteneller delta itillfälligasöka arbete,uppgift aktivtskall ha till taatt
vinstintresseskall drivasutbildning. Företagetnågon utan av

Företagsformenbörförsäkringskassan.ocharbetsförmedlingen,kommunen
förförening. styrelsenekonomisk laktiebolag ellerett envara
ochorganisationernafackligaockså de lokalabörarbetsföretaget

arbetsföretagenlokalautformningen deingå. Denarbetsgivarna närmare av
på derasoch byggalokala intressenternaskötas debör engagemang.av

kollektivavtal.skall omfattasi arbetsföretagAnställda av

utreda konsekvenfördärför tillkallasutredarebör närmaresärskildEn att
arbetsföretag.s.k.införandet avsernaav

Uppdraget
effekter i olikautredavilkauppdragmedsärskild utredaretillkallasEn att

skall bl.a.medföra. Därvidkanarbetsföretagavseendeninrättandet enav
kan kommaarbetsföretagenomfattningredovisas hurbedömning attstorav

sådanfunktionssättarbetsmarknadenseffektbetydelseochfå, vilken en
efterfrågan på arbetskraft.ökadkonjunkturuppgång medfå iåtgärdkan en

uppgift deroll ocharbetsföretagetspreciseraskallUtredaren samtnärmare
förslagskall vidare lämnaUtredarenoch rättigheter.skyldigheteranställdas

behövs.regelförändringarpå de lag- och som

arbetsmarknadensmed AMS ochsamrådai arbetetUtredaren skall nära
arbetsmarknadspolitiska kommittén dir.densamråda medsamtparter

1993:132.

s.k. arbetsförestatsfinansiellakonsekvensernadeUtredaren skall omange
införs.tag

till samtligaregeringens direktiviskall beakta innehålletUtredaren
offentliga åtagandendir.särskilda utredarekommittéer och prövaattom

regionalpolitiska konse1988:43EU-aspekter dir.1994:23, samt omom
dir. 1992:50.kvenser

Redovisning uppdragetav
januari 1995.före den 15arbeteskall avslutatUtredarens vara

-

-

-

-
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1.2. Uppläggningen arbetetav

I direktiven beskrivs översiktligt det med s.k. arbetsföretagsystern ut-som
redningsuppdraget Utredningen skall, beträffande det beskrivnaavser.
systemet,
a precisera arbetsföretagetsnärmare roll och uppgift de anställdassamt

skyldigheter och rättigheter
b lämna förslag på de lag- och regelförändringar behövssom
c utreda vilka effekter i olika avseenden inrättandet arbetsföretag kanav

medföra.

Utredningsarbetet har i huvudsak delats i delavsnitt. För kunnatreupp att
lämna förslag till behövliga lag- och regelförändringar b och för kunnaatt
utreda effekterna c, krävs det det i direktiven avseddaatt medsystemet
arbetsföretag först preciseras a.närmare Detta i avsnittgörs I nästa av-
snitt, avsnitt 3., och författningsförslagen författningskommenochgenom

behandlas de lag- och regelförändringartarema, behövs för inrättaattsom
sådant med arbetsföretag.ett Avsnitt 4. innehållersystem analysen av

vilka effekterna inrätta sådant har beskrivitsatt ett i tidigareav system som
avsnitt kan komma bli.att

Utredningsuppdraget har just inrättande arbetsföretag, ochavsett utredav
ningen har därför inte undersökt alternativa underlättasätt företagensatt
expansion och nyanställningar åstadkomma de arbetslösasamt på heltidatt
blir engagerade i söka arbete, höja sin kompetensatt och utföra tillfälliga
arbeten. Utredningen har inte heller det ligger inom uppdragetansett att att

jämförelsegöra mellan med arbetsföretag ochen ett redansystem befint
liga för uppnå de angivnasystern målen. Utredningenatt har uppfattat sitt
uppdrag begränsat till lämna underlag för beslutattsom inrättaett attom
arbetsföretag i form preciseringnärmare de ganska översiktligaav en av
riktlinjer direktiveni och effektanalysgörasom påanges att grundvalen

den preciseringen.av

Utredningstiden har varit mycket knapp från slutet november 1994 tillav
mitten januari 1995, och utredningen har iav utsträckning fått lita tillstor
det material och de uppgifter har hämtats in från myndigheter ochsom
andra instanser. Det i detta betänkandepresenterassom utgör en samman
fattning det beslutsunderlag har varit möjligtav få fram under densom att
utredningstid har stått till buds. Det står emellertid klartsom det medatt en

-

-

-

-
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varit möjligt utförligtutredningstid hadelängre ettatt presentera mera
fördjupad analys.underlag och göra meraen

haft andrautredningen samrått eller kontakterutredningsarbetet harUnder
Arbetsmarknadspolitiska kommittén,Arbetsmarknadsstyrelsen,med bl.a.

Konkurrensverket, Riksförsäkringsverket,Kommunförbundet,Svenska
Riksorganisasamorganisation ochArbetslöshetskassomas Företagarnas

i Sverige, TjänsteLandsorganisationention. Arbetsmarknadens parter
CentralorganisationSveriges AkademikersCentralorganisation,männens

representeradeArbetsgivareföreningen har varitoch Svenska genom
i utredningen.experter

i kommuutfrågningar med tänkta aktörerhar genomförtUtredningen tre
Vid utfrågningen iStockholm och Tranås.nämligen i Kiruna,ner,

för de företag sysslar medmedverkadeStockholm även representanter som
arbetskraft.uthyrning av

flertal skrivelser med för-gång kommit inutredningensDet har under ett
allmänheten.frånslag m.m.

kommit framharhuvudsakliga synpunktersammanfattning deEn somav
frånmed synpunkteravsnittet finns också yttrandenavsnitt I detfinns i

utredningens experter.

-
--

-
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2. Precisering systemet medav

arbetsföretag

2.1. Utredningsdirektiven

Det avsnitt i utredningsdirektiven dir. 1994: 121 behandlar utform-som
ningen med arbetsföretagsystemet lyder:av

Inrättandet s.k. arbetsföretagkan öka flexibilitetenav sättett påvara att ar-betsmarknaden och samtidigt behålla trygghetenatt för de anställda.
Arbetsföretag innebär särskilda företag etablerasatt får till uppgiftsom attanställa arbetslösa förmedlas arbetsförmedlingen.som De anställdagenomskall ha till uppgift aktivt söka arbete, tillfälligaatt arbetenellerta delta inågon utbildning. Företaget skall drivas vinstintresseutan avarbetsförmedlingen,kommunenoch försäkringskassan.Företagsformenbör

aktiebolag ellerett ekonomiskvara förening. I styrelsenen förarbetsföretaget bör också de lokala fackliga organisationerna ocharbetsgivarnaingå. Den närmareutformningen de lokala arbetsföretagenavbör skötas de lokala intressenternaoch byggaav på deras engagemang.Anställda i arbetsföretagskall omfattas kollektivavtal.av

2.2. Inledning

Av direktiven framgår inrättandet arbetsföretagatt möjlighetav ses som en
att
a underlätta företagens expansion och nyanställningar, dvs. underlätta

flexibiliteten på arbetsmarknaden
b åstadkomma de arbetslösa heltidatt blir engagerade i söka arbete,att

höja sin kompetens eller utföra tillfälliga arbeten.

Det framgår också direktiven med arbetsföretagav att systemet bör vara
inriktat främst näringslivet och intemot den offentliga sektorn och
underlätta flexibiliteten och nyanställningama där.

En utgångspunkt vid preciseringen med arbetsföretagsystemet börav vara
utformningenatt möjligt förstärkersystemet deav angivna positivaom

-
-
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arbetsföretaginrättandettillanledningeneffekterna att avsynes varasom
mycket kort tidutredningen bara harförhållandetdetRedanövervägs. att

till enklaste lös-hålla sig debörförtalar vidareförfogandetill sitt att man
komplicerad kontalar förskälstarka sakliganingarna. Bara en meraom

väljas.denstruktion bör

arbetsföretagetInrättandet2.3. av

arbetsföretaget2.3.1. Vem skall äga

arbetsförmedlingen,skall drivasarbetsföretagetdirektiven står detI att av
skall företaintestårförsäkringskassan. Det ägaochkommunen vem som

get.

från fleraÄven kan kommaarbetsföretaginrättainitiativet till ettattom
och förbättra sinvill medsjälvaarbetslösafrån dehåll,olika t.ex. varasom

för verksamheansvarignågonmåste det finnas ärsituation, attytterstsom
nöd-mellan olika aktörerSamverkanformer. ärordnadebedrivs underten

ilika nödvändigt detskall fungera, ärverksamhetenförvändigt att men
har detansvarig. Denfinns någondetpraktiken ytterstayttersta an-somatt

och eftersomföretaget,ocksåkonsekvensbör ägare avsvaret varaensom
företagetblir det denarbetsgivare,skall ägerföretaget somsomvara

förpraktiskahar detför företaget,företrädaresåsom ansvaret ar-ytterst,
anställda.för debetsgivarfunktionen

möjligtför detlagstiftningsåtgärderstatliga göraEftersom det krävs att
åtgärd börfrågaoch då det temporärarbetsföretaginrätta är somatt om en

tillå-arbetsmarknadslägetsåstatliga åtgärderavvecklas genom snart som
arbetsförmedlingama detharnaturligt de statligadet, det ytterstaär attter

driftsansvaretoch har detmyndighetstatligOm äger ytterstaansvaret. en
beträffandelagregleringlika utförligintekrävs detför arbetsföretaget, en

2 självständigaintelänsarbetsnämndenochtillArbetsförmedlingarna hör myn
nämndenkan,myndighet.sådan BaradäremotLänsarbetsnämndendigheter. en

avsikten nämndensägande,för ärmyndighet,såsomformell attstatens mensvara
nämndensför-ofta skall bedrivaspraktikenliksom iverksamhethär, avannars,

läns-bådearbetsförmedlingarnaochdärförföljande talasdetmedlingar. I det om
hadebenämningpå bådadessaarbetsnämnden; alternativ, organgemensamen

arbetsförmedlingen.den offentligakunnat vara

-

-

-

-
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företagen; kan då i ställetstaten utnyttja andra, flexiblare styrfonner, t.ex.
för företaget drivsatt vinstintressegarantera att och detutan överskottatt

verksamheten kan levereras insom till Avvecklingengenerera staten. av
verksamheten kan också smidigare, bara statlig aktör inblan-ärom en
dad i ägandet.

Det viktigtär alla realistiska initiativ tillatt bilda arbetsföretagatt tillett tas
varifrån initiativet kommer.oavsett Det börvara således inte förekomma

den statliga arbetsförmedlingenatt låter bli bilda och detatt ta yttersta
driftsansvaret för välgrundat projekt rörandeett arbetsföretag det.ex.som
arbetslösa själva har tagit initiativ till. Det för denyttersta ansvaret att ar-
betsmarknadspolitiska åtgärd bildandet arbetsföretagettsom utgörav
kommer till stånd det befogat åvilarnär är alltså de statliga arbetsfönned
lingama. Men för arbetsföretag skallatt kunnaett fungera krävs det dels att
det finns kompetens och intresse från berörda aktörer,samtengagemang

kommunen ellert.ex. de arbetslösa själva, dels det såvitt kan bedömasatt
förhand finns viss marknad för den arbetskraften arbetsföretagetsom

skall hyra del sinut verksamhet. Finns inte bådasom en dessa förutsättav
ningar det inteär realistiskt arbetsföretag kanatt tro bedrivaatt ett fram-en
gångsrik verksamhet, och då bör något sådant företag inte heller inrättas.
Det ankommer på länsarbetsnämnden dessapröva förutsättningaratt om
finns. Initiativet och bör komma från det lokalaengagemanget planet. In-
rättandet arbetsföretag börett möjlighetav för de lokala aktöses som en

kunna kanalisera sittattrema och själva något förgöraengagemang att
förbättra svår arbetslöshetssituation.en

Arbetsföretaget bör således ägas länsarbetsnämndema,statenav genom
och arbetsförmedlingarna bör ha det driftsansvaret.yttersta

2.3.2. Företagsformen

I direktiven står det företagsforrnen böratt aktiebolag ellerett ekovara en
nomisk förening.

Om arbetsförmedlingen skall ha det föryttersta driften, kanansvaret man
fråga sig det inte lämpligastär och enklastom arbetsföretagetsatt verk-
samhet drivs inom arbetsfönnedlingens Det ligger dock värde i sigram. ett
i arbetsföretagetatt är privatett rättssubjekt.eget, Företaget skall vara ar-

-

-

-
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betsgivare3, och det skall träffa affärsmässiga avtal inhymingsföretagmed
och kollektivavtal fackligamed organisationer. Vidare skall den dagliga
driften till delen skötas de arbetslösa själva och bygga derasstörsta av

förefallerDet sammanfattningsvis rimligt och ändamålsenligtengagemang.
den verksamhet arbetsföretagen skall bedriva hålls avskild frånatt stasom
i särskilt, privaträttsligt företag.ten ett

Arbetsförmedlingen skall, ha för arbetsföreägaransvaretsagt,som ensam
Det krävs därför företagsforrnen för sådantanpassadärtaget. att ett ensam-

medlemmar4,ägande. Eftersom ekonomisk förening skall ha minst treen
framstår företagsforrnenden olämplig. arbetsföretagetDäremot börsom

aktiebolag.5kunna drivas ettsom

Utredningen funnithar inte anledning lämna något förslag i frågaatt om
finnan, dvs. för arbetsföretag.namnet,

2.3.3. Arbetsföretagets ledningstyrelse och

Enligt direktiven bör de lokala fackliga organisationerna och arbetsgivarna
ingå i arbetsföretagets styrelse.

Arbetsföretagets verksamhet bygger på och beroende samverkanär av
mellan bl.a. arbetsförmedlingen, kommunen, försäkringskassan, de lokala
fackliga organisationerna, lokala näringslivs- arbetsgivarorganisationeroch

de arbetslösa själva. Det därför naturligt aktörerdessa beredsärsamt att
möjlighet till fortlöpande insyn i arbetsföretagets verksamhet. Huruvida
detta möjlighetskall ske till styrelserepresentation för de aktuellagenom
aktörerna eller något råd eller någotsätt,annat t.ex. ett annatgenom
samverkansorgan, avvägningsfråga. Man bör kunna lämna deär överen
lokala aktörerna själva denna fråga alltefter de skiftande för-avgöraatt
hållanden kan råda. Något absolut krav på andra än ägarrepresenattsom

dvs. för arbetsförmedlingen, skall ingå i arbetsföretatanter, representanter
Ärstyrelse bör därför inte ställas arbetsföretaget å andra sidan sågets upp.

omfattasdet lagen 1987:1245 styrelserepresentation för destort att av om

3 Jämför 10§ regeringsforrnen,11 kap. enligt vilken bestämmelsegrundläggande
bestämmelser statstjänstemännensrättsställning skall meddelasi lag.om

4 2 kap. § 1987:6671 lagen ekonomiskaföreningar.om
5 Jämför avsnitt 2.1 i fråga vilka bestämmelser bolagsordningen inne-börom som

hålla.

-

-

-
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privatanställda och således under det räkenskapsåret harsenaste haft i ge-
nomsnitt arbetstagareöminst 25 bör reglerna arbetstagarrepresentanterom
i den lagen gälla; något undantag för arbetsföretag från den lagen bör såle
des inte införas, vidare avsnitt 2.9.2.8.se

För arbetsförmedlingenatt skall kunna sitt, dvs.ta ägaransvar,statens,
måste förmedlingens alltid i majoritetrepresentanter i styrelsen,vara även

det finns där förom andrarepresentanter aktörer. Någon uttrycklig lagregel
detta kan inte nödvändig.om anses

Att aktör pekas denen ut ansvarige för driftenytterstsom innebär inte att
övriga aktörer inte kan frivilligt delta aktivt i driften. Målet bör deattvara
arbetslösa, anställdaär i arbetsföretaget,som själva del i den dagligatar
driften i så utsträckningstor Kommunen7,möjligt. försäkrings-som
kassang, de lokala fackliga organisationerna och näringslivs- och arbetsgi
varorganisationer bör efter överenskommelse frivilligt kunna bistå aktivt
vid driften med bl.a. kunskap och materiella tillgångar, såsom lokaler och
kontorsutrustning. Arbetsförmedlingen bör också kunna bistå sätt.9på detta
Förmedlingens roll bör emellertid i första hand ha överinseendeattvara ett

denöver dagliga driften, och förmedlingen bör ingripa bara det behövs.när
Ansvaret för de ekonomiska frågornaatt i företaget hanteras på bra sättett
vilar förmedlingen. Förmedlingen skall också, såsom företrädare för
företaget, ha det praktiska för arbetsgivarfunktionen,ansvaret vidt.ex.
träffande kollektivavtal, tvister deav anställdas förhållanden påom företa

och vid medbestämmandeförhandlingarget och i samband med arbets-
miljöfrågor. Formellt det givetvisär här liksom i fråga andra aktiebolagom
företagets ledning, dvs. styrelsen, har för hur arbetsföretagetsom ansvaret
drivs.

6 4 § lagen 1987:1245 styrelserepresentationförom de privatanställda.7 För klargöra och föratt positivtatt stöd förett kommunenge får lämnaatt biståndtill arbetsföretag, bl.a. kan bedriva verksamhetsom kommungränscmaöver ochmedlemmar i flera kommuner,avse bör det införas särskild lagbestämmclseentillåter kommunernasom lämnabistånd.att8 Påmotsvarandesätt beträffandekommuner börsom det införas positivt lagstödettför klargöra allmänatt försäkringskassaatt får lämnaarbetsförctagbistånd jämför18kap. §5 lagen 19621381 allmän försäkring.om9 Att Arbetsmarknadsverket sina får lämna biståndgenom tillorgan arbetsföretagetframgår bl.a. redan länsarbetsnämndemaattav arbetsförmedlingarnagenom skallförvalta aktier i arbetsföretagetstatens och därmed ägaransvaret.ta

-

-
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arbetsföretag bildasFormalia2.3.4. när ett

viss fonnalia. Arbetsmarknadsstyrelbilda aktiebolag krävs detFör ettatt
nödvändiga mallar och handled-för frambör här ha ett att taansvarsen

fonnaliafrågoma.ningar för

arbetsföretagetiVem anställas2.4. skall

uppgiftskall arbetsföretaget ha till anställa arbetslösaEnligt direktiven att
arbetsfönnedlingen.förmedlas genomsom

således i princip bara anställa sådana arbetslösaArbetsföretaget skall som
arbetsföretaget räkningarbetsförmedlingen. Skulle föranvisatshar egenav

arbetsuppgifter inte kan utföras debiträde med sådanabehöva som av ar-
arbetsledning,anvisats, ekonomiadministration ellerbetslösa har t.ex.som

icke-anvisadnågonfår uppgifterna lösas sätt än attannat genom an-
arbetslösa få finnashuvudregeln anvisade skallställs; bör baraatt an-vara

exempelvis efter överenskommelse utföras friUppgifterna kanställda.
någon lokal fackföreningförsäkringskassan,villigt kommunen,t.ex.av

också möjligt exempelvis arbets-arbetsförmedlingen. Det böreller attvara
för verksamheten i arbetsföretaanlitar projektledareförmedlingen t.ex. en

get.

åtagandenlo villbör det inte såsominternationellatill SverigesAv hänsyn
något absolutanställning i arbetsföretag ställas kravförkor attett upp

arbetsförmedlingen och harregistrerad vid den offentligaarbetslöseden är
därifrån till företaget.anvisats

anvisa sådana arbetslösaArbetsförmedlingen bör företrädesvis som ome
anställda arbetsföretagettill arbetsmarknadens förfogande. De idelbart står

enligt direktiven, till uppgift aktivt söka arbete,skall nämligen, ha taatt
utbildning.tillfälliga arbeten eller delta i någon De anvisas bör hasom en

realistisk möjlighet aktuella få arbete inom detganska den orten ettatt
utbildningområde de redan vid anvisningen har och kompetens för.som

10 förordning 68/16l2/EEGSesärskilt artikel 3 punkt 2Ci Rådets arbetskraftom
fria rörlighet.ens

-

-
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Arbetsförmedlingen bör vid bedömningen anvisning till arbetsföreav om
skall ske beakta företaget får lämpligtaget personalsammansättning.att en

Normalt bör det efter arbetsföretagsträvas får bredatt ett sammansätten
ning personal från olika yrken. Men kan det kanskestörre in-av orter

arbetsföretagrättas för olika branscher. sådantI arbetsföretag börett ar-
betssökandet och uthymingsverksamheten kunna inriktas särskilt denmot
aktuella branschen, och då kan det lämpligt arbetsföretaget kan till-attvara
handahålla arbetstagare för alla de olika yrken förekommernästan som
inom branschen. Det bör också beaktas arbetsföretaget har behovatt av
personal under viss del arbetstiden utför administrativa ellersom en av ar-
betsledande uppgifter för företaget.

Även den arbetslöshetinte uppbär kontantstöd vid bör kunnasom an-
visas till arbetsföretaget.

Några riktlinjer förnärmare vilka arbetslösa arbetsförmedlingen börsom
anvisa till arbetsföretaget bör inte Riktlinjerna får variera med de lo-ges.
kala förhållandena och fråga de lokala aktörerna kan kommavara en som

iöverens samförstånd. Har arbetslösa tagit initiativet tillom en grupp att
bilda arbetsföretag, bör förmedlingen givetvisett anvisa i första hand dessa
arbetslösa, den fasta på initiativet och inrättartar arbetsföretag.om ett

Också frågan hur många arbetslösa bör anvisas till ochom ettsom samma
arbetsföretag, dvs. frågan arbetsföretagets storlek, bör överlämnas deom
lokala aktörerna efter förhållandenaavgöra på platsen.att Detsamma gäller
frågan inrättade arbetsföretag bör specialiserade och riktaom int.ex.vara
sig på någon viss bransch eller generella.vara mera

Den anvisas till anställning i arbetsföretag bör ståsom kvar arbets-ett som
sökande hos den offentliga arbetsförmedlingen under anställningstiden.
Däremot bör arbetsförmedlingen inte under anställningstiden anvisa någon
till arbetsmarknadspolitisk åtgärd, beredskapsarbete,en annan arbets-t.ex.
marknadsutbildning eller arbetslivsutveckling. Detta hindrar givetvis inte
den arbetsföretagsanställde från ansöka olika åtgärder, ochatt detom anses

den anställde har behovatt sådan åtgärd bör han arbetsföretagetav en av
frånsägas anställningen och återföras till arbetsförmedlingen.upp

11 Med "kontantstöd vid arbetslöshet" här och i det följande dagpenningfrånavses
arbetslöshetsförsäkringenoch kontant arbetsmarknadsstöd.

-

-
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2.5. Anställningsavtalet arbetsföretagetmellan
arbetslöseoch den

anvisats arbetsförmedlingen, ochDen arbetslöse, har arbetsföretaavsom
träffa sedvanligt anställningsavtal. Anställningsrätten iskall ärget ett

anledning införa formellt,princip fri, och det finns inte lagstadgatatt ett
anställningstvång för arbetsföretaget; det kan på goda grunder attantas ar-

anställer de arbetslösa arbetsförmedlingen,betsföretaget undantagslöst som
dvs. företagets anvisar.ägare,

månader.Anställningen skall gälla tills vidare, dock längst under Ansex
nämligen avsedd tillfällig och baraställningen i arbetsföretaget är att vara

anställning på den ordinarie arbetsmarknaden kanpågå till dess att en
sexmånaderstidentill stånd. den arbetsföretagsanställde underkomma Har

få anställning på den ordinarie arbetsmarknaden, bör haninte kunnat en
arbetsförmedlingen för ytterligare utredning och exempelvisåterföras till

inte otillåtet arbetsförmedlingenutbildning. Det bör dock att genastvara
förarbetsföretaget, det finns särskilda skäl det.anvisning tillgör omen ny

månaanställningstidens längdmaximalaVid bestämmandet den sexav
de olikaavvägning med beaktandeder har utredningen gjort upp-aven
iutföra i arbetsföretaget segifter den anställde skall nästanämnare av-

tid för den påofta alltför långsnitt. Sex månader kan säkert somvara en
också ha andraanställde skallheltid aktivt skall söka arbete. Men denbara

uthymingsverksamhetoch för arbetsföretagetsuppgifter i arbetsföretaget,
anställfördeladministration kan detoch för företagets omvara enegen

målettill dessmöjligt dock givetvis längstningstiden så lång attär som
således fåttuppfyllts och den anställdemed verksamheten har en annan an-

maximalapåpekas månader denställning. kan förtjänaDet äratt an-sex
i detnågot hindrarställningstiden och det inte finns sär-attatt mansom

ursprungligenanställningstider. Skulle denskilda fallet tillämpar kortare
också alltidsig för lång i enskilt fall, finnsbestämda tiden visa ettvara

i förtid.möjlighet anställningensägaatt upp

uppsägningstid skall nämligen inte behöva iakttas.Någon särskild Det
ellervarken arbetsföretaget den skallligger i sakens anställdeattnatur

viss uppsägningstid skall iakttas; avsiktenkunna fordra denäratt atten ar-
skall anställning,betsföretagsanställde kunna dvs.genast ta en annan ome

ordinarie arbetsmarknadens förfogande,delbart stå till den och denatt ar-
princip skall kunna återföras tillbetsföretagsanställde i arbetsför-genast

-

-

--
-
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medlingen, det finns skäl för det, på grund utföraom t.ex. vägran attav ar-
betsuppgifter eller anställning.ta en annan

Arbetsmarknadsstyrelsen bör ha för fram mallar förett skriftatt taansvar
liga anställningsavtal.

2.6. Vilka uppgifter skall de anställda i
arbetsföretaget ha

2.6.1. Inledning

I direktiven står det de anställda skall ha till uppgiftatt att
a aktivt söka arbete
b tillfälliga arbetenta
eller
c delta i någon utbildning.

Därutöver kommer vissa anställda behöva i anspråk föratt tas att
d utföra administrativt eller arbetsledande arbete för arbetsföretaget.

Den anställde skall aktiv inom arbetsföretagets under full tid,vara dvs.ram
under hela den arbetstid anställningen omfattar. Syftet bl.a. brytasom är att
de arbetslösas isolering och de skall få fast punkt i arbetslivet.att Denen
anställde skall alltså ha närvaroplikt och plikt utföra någon de fyraatt av
angivna uppgiftema under full tid.

Det bör inte komma i fråga arbetsföretaget permitteraratt de anställda.
Däremot bör de anställda givetvis på begäran kunna få permission eller

ledighet för angelägenheter;annan sak det inteegna är finnsatten annan
någon tillrätt ersättning för ledighetstiden från sig arbetsföretagetvare
eller kontantstödet vid arbetslöshet, avsnitt 2.7.se

Det betonas ofta den har varit arbetslösatt under någon tid lätt blirsom
passiv och har svårt initiativ och uppbådaatt ta i sinegna ett engagemang
situation. Redan det förhållandet flera arbetslösa kommeratt inomsamman
arbetsföretagets kan ha vissa positiva effekter.antas Men detram framstår
ändå viktigt det finns viss utomståendeatt handledningsom för få igångatt
verksamheten och stödja de arbetslösa så de kan komma tillbakaatt till ar-

-
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fackliga organisationernahänseende de habetslivet. I detta kan t.ex. en
viktig uppgift.

Aktivt söka arbete2.6.2.

uppgift aktivt söka arbete.framför allt ha tillSamtliga anställda bör att
arbete.anställde skall fådenSyftet är ett nyttytterst att

traditionella åtgärder såsom besökinnefattaarbetssökandet kanDet aktiva
telefonkontakter med företag och arbets-arbetsfönnedling,företag ochhos

ansökningshandlingar och övriga brevkontakterförmedling, upprättande av
krafttill de arbetslösasEftersom meningenmed företag. är att ta egenvara

för okonfinnasinitiativförmåga, bör det ocksåoch utrymme meranya,
anställning.syftar tillventionella åtgärder en annansom

tillgång till kontorslokalerdet finnsarbetssökandet kräveraktivaDet att
arbetsförmedlingen,hänseenden bör bl.a.hjälpmedel. dessalämpliga Ioch

närings-organisationerna ochfackligaförsäkringskassan, dekommunen,
frivilligt kunnaöverenskommelsearbetsgivarorganisationer efterochlivs-

tillflera arbetslösainte anvisasvissa Det börställa med ettresurser.upp
klara i frågaförvad det företaget hararbetsföretag än att om ar-resurser av

med skrivbordbetsplatser osv.

anställer denarbetslös elleranställer ärföretagDet som an-somsom en
stöd.olika formerarbetsföretag kan fåställd i ett av

marknadsföraarbetsföretagsanställde aktivtarbetssökandet kan denUnder
presumtiva arbetsgivare. För-olika stödforrnemasig själv och de gentemot

dearbetsförmåga och kompetensarbetsföretagsanställdesden ärutom egen
säljargumentetmed det viktigastesamhället ställerstödåtgärder uppsom

tillräck-arbetsföretagsanställde bör därför hafå anställning. Denför att en
sig.marknadsföra Iför aktivtde olika stödforrnemalig kännedom attom

ställa med viss kortare utbild-arbetsförmedlingendetta hänseende bör upp
informationsmaterialmed sådantarbetsföretagsanställda ochning deav

arbetsgivare.för presumtivakan presenterassom

småföretagaresärskilt detutredningen har erfarit uppleverEnligt vad äratt
de olika stödforrnerpå överblicksvårt hålla reda och ha överatt somen
marknadsförandedet aktiva defaktiskt finns. I detta hänseende kan som

sig få betydelse. blirarbetsföretagsanställda själva skall Detägna stor

-

-
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möjligt på i dag föraatt sätt än lättfattligett informationannat tillut t.ex.
småföretagare kanske inte hade sig in i regelsystemetsom ochannars satt
därför inte övervägt nyanställning på de förmånliga villkor faktiskten som
kan erbjudas olika stödåtgärder.genom

Den arbetsföretagsanställde har givetvis inte någon behörighet själv be-att
sluta stöd till presumtiv arbetsgivare, och det viktigtom hanär inteen att

några helst utfästelser stöd. Vad marknadsföringenger gårsom påom ärut
bara lämna allmän information detatt finns vissa stödforrner ochattom
vilka allmänna förutsättningar gäller för de olika stödensom samt vem som
har besluta de olika stöden.att Den arbetsföretagsanställde kanom också

led i marknadsföringen iett förekommande fallsom förmedla kontakt med
arbetsförmedlingen eller beslutsinstans, därefter på sedvanligtannan som

får förhandlingarsätt med intresseradeta arbetsgivareupp stöd vidom an-
ställning den arbetsföretagsanställde. Det har vidare kommitav fram att
viss förmedling stöd verkar så komplicerad detav förevara naturav att
faller lämpligast den arbetsföretagsanställdeatt efter kort allmän introen
duktion möjligheten till stöd direkt hänvisar intresseradeav arbetsgivare
vidare till specialutbildad personal vid arbetsfönnedlingen.t.ex.

Meningen denär arbetsföretagsanställdeatt också viktigt led iettsom
marknadsföringen skall kunna erbjuda sig utföra tillfälliga arbetenatt för
det uppsökta företaget. Genom den arbetsföretagsanställdeatt får tillfälle

utföra sådant tillfälligtatt arbete,ett kan han visa vad han verkligen går för
samtidigt inhymingsföretaget får hjälp med arbetsuppgiftersom densom
ordinarie personalen inte hinner med eller kan utföra. Eftersom uthyr-
ningen riktar in sig bl.a. småföretag och då målet tillär att ta ävenvara
möjligheten för den arbetsföretagsanställde utföra kortvariga arbets-att
uppgifter på några timmar, dett.ex. viktigtär den totala kostnadenatt för
inhymingen kan för presumtiva inhymingsföretagpresenteras på lätt-ett
fattligt och enkelt sätt.

2.6.3. Ta tillfälliga arbeten

Den anställde skall i sin anställning hos arbetsföretaget ha till uppgift att ta
tillfälliga arbeten. Det alltså frågaär arbete den anställdeett utförom som
inom för anställningen hos arbetsföretagetramen och inte såsom anställd
hos inhyraren. Arbetsföretaget hyr arbetskraften, skallut inte bedrivamen

någon tillverkningt.ex. eller entreprenadverksamhet.egen

-
-
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Uppdrag tillfälliga arbeten kan komma in till arbetsföretaget delsom ge-
de anställdas marknadsföring, dels arbetsgivare sigvänderattnom genom

direkt till arbetsföretaget.

Avsikten arbetsföretagets uthymingsverksamhetär skall rikta in sigatt
det privata näringslivet, småföretagen på Men eftersom dett.ex. orten. är
viktigt till alla tillfällen utföra arbetsuppgifter, bör detatt ta inteattvara
finnas något förbud 12hyra arbetskraft till den offentliga sektorn.mot att ut

någon2.6.4. Delta i utbildning

De arbetslösa anvisas till arbetsföretaget bör, i principsagt,som som ome
delbart stå till arbetsmarknadens förfogande. Om arbetslös har behoven av
någon omfattande utbildning eller omskolning, bör sådan utbildningmera
genomgås innan anvisning till arbetsföretaget. Men mindre,görs kom-
pletterande utbildningsbehov bör kunna tillgodoses inom förramen an-
ställningen i arbetsföretaget. Det bör då fråga sådan utbildningvara om

arbetsföretaget anordnar självt eller i samverkan med arbetsför-som t.ex.
Ävenmedlingen, exempelvis jobbsökarkurser. sådan utbildning densom

arbetslös hade kunnat delta i med bibehållenär till kontantstöd vidrättsom
arbetslöshet, med undantag för arbetslivsutveckling, bör kunna genom-
gås.13

Om det skulle visa sig någon har anvisats till arbetsföretaget haratt ettsom
omfattande utbildningsbehov, bör denne återförasoch tillsägasmera upp

arbetsförmedlingen.

12 Vid sådanuthyrning kan den upphandlandeenhetenha beaktareglerna i lagenatt
1992:1528 offentlig upphandling.om

13 Se,beträffandearbetslöshetsersättning,4 § andrastycket lagen 1973:370 om ar-
betslöshetsförsäkringoch 22a§ förordningen 1988:1400 arbetslöshetsför-om
säkringjämte Arbetsmarknadsverketsföreskrifter AMSFS 1991:15 och infor-
mation 1993-03-05Dnr F7.9-444/93 Arbetslöshetskassornassamorganisasamt
tions Bedömningsnämndsrekommendation94: Motsvaranderegler finns be-
träffande kontant arbetsmarknadsstöd, 3 § förordningen 1994:933 kontantse om
arbetsmarknadsstöd.

14 En sådanuppsägningbör givetvis inte kunna föra med sig avstängningfrån kon
tantstödvid arbetslöshet,jämför avsnitt 2.8.

-

-

-



SOU 1995:2 Precisering med arbetsföretag 23systemetav

2.6.5. Utföra administrativt eller arbetsledande arbete för
arbetsföretaget

Det bör i princip de anställda i arbetsföretaget själva,vara under över-som
inseende arbetsförmedlingen, driver arbetsföretaget; arbetsförmedlingenav
eller kan givetvis också ställa med exempelvisannan projektledare förupp
arbetsföretaget. För klara driften krävs det vissatt administration. Denna
bör dock begränsas så långt det möjligt.är

Ett arbetsföretag aktiebolagär driver näringsverksamhet.ett Sådanasom
bolag har skyldighet årsredovisningupprättaatt och bokföringsskylär
diga16. Arbetsföretaget har också bl.a. fakturering,att, tillgenom attse

kommer in från inhymingsföretagenpengar och betala till deatt ut pengar
anställda. Vidare måste arbetsföretaget till skyldighetemaattse gentemot
det allmänna fullgörs i fråga avdrag för preliminärt.ex. A-skatt, inbe-om
talning socialavgifter och inkomst ochav momsdeklarationermoms, m.m.
Skyldighetema andra fordringsägare måstemot givetvis också fullgöras.

Härtill kommer personaldministration och arbetsledning. Avtalsenliga för-
säkringar måste betalas, och måste hålla reda på de anställdasman arbetsti
der och och ledighetsemestrar orsak Inhymingsföretagenav annan m.m.
torde kräva arbetsföretaget åtar sigatt ställa arbetskraft till förfogandeatt
för vissa arbetsuppgifter under viss tid se avsnitt 2.14., och detta åtagande
måste arbetsföretaget fullgöra denäven i första hand skall hyrasom som ut
till inhymingsföretaget har blivit sjuk eller andra orsaker förhindradärav

fullfölja uppdraget.att Arbetsföretaget måste vidare hålla kontakt med in-
hyrningsföretaget och med de uthyrda. Det krävs således också viss arbets-
ledning. Härtill kommer arbetet med förhandla och träffaatt avtal med in-
hymingsföietagen.

Det liksomär i andra aktiebolag givetvis styrelsen har detsom yttersta an-
för arbetsföretagetssvaret administrationatt har ordnats på rimligt ochett

bra sätt.

Arbetsföretaget bör dock efter överenskommelse kunna få biträde med en
viss del administrationen från arbetsförmedlingen,av t.ex. kommunen, för-

15 11 kap. aktiebolagslagen1975:1385.
Bokföringslagen 1976:125.

-

-
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säkringskassan eller arbetsmarknadsorganisationema. Men delstoren av
detta arbete måste fullgöras de anställda själva.av

Syftet med anställningen i arbetsföretaget skallden leda tillär att en annan
Ävenanställning. de anställda sysslar med arbetsföretagets admisom

nistration måste därför aktivt och under del arbetstiden sökastoren av ar-
riktmärkebete. Ett bör kunna inte hälften denänattvara mera av an-

ställdes arbetstid skall i anspråk för arbete för arbetsföretaget.tas

2.7. Vilka ekonomiska villkor förskall gälla de
i arbetsföretagetanställda

2.7.1. Inledning

Som har framgått föregående avsnitt finns det i princip fyranärmastav
olika uppgifter de anställda i arbetsföretaget kan utföra: sökatyper av som
arbete, delta i utbildning, utföra tillfälliga arbeten hos någon arbets-annan
givare och arbeta för arbetsföretagets räkning.egen

Huvudregeln bör den anställde han utför någon de två förstnärattvara av
nämnda uppgifterna bör ha ekonomiska ersättning han kan hasamma som
haft på grund sin arbetslöshet innan anställdes i arbetsföretaget.han Närav

anställdeden utför arbetsuppgifter inom för arbetsföretagets uthyr-ramen
ningsverksamhet eller för arbetsföretagets räkning därutöverbör hanegen
ha till viss ersättning.rätt extraen

anställde stårNär den inte till förfogande för aktivt söka arbete, delta iatt
någon utbildning eller hyras ersättning frånbör det inte finnas tillrättut,
arbetsföretaget eller vidkontantstöd vid arbetslöshet. gällerDetta Lex.
sjukdom, bamledighet, militärtjänstgöring och och stämmer över-semester

med den situation arbetslös befinner sigens som en

kan dela inMan de arbetslösa i kategorier efter vilken ekonomisktre er-
sättning de får på arbetslöshet:grund sinsom av

får dagpenninga den från arbetslöshetsförsäkringensom
fårb den kontant arbetsmarknadsstödsom

c den inte får någon ovanstående ersättningar.som av

-
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De redovisade principerna innebär den tillhör kategorin inteatt som c,
omedelbart får någon till ersättning frånrätt sig arbetsföretaget ellervare
kontantstödet vid arbetslöshet anställningen i arbetsföretaget. Omgenom

sådan anställd utför arbetsuppgifter inom för uthymingsverksam-en ramen
heten eller för arbetsföretagets räkning, har han dock till vissrättegen er-
sättning från arbetsföretaget. I avsnitt 2.7.3. behandlas frågan arbets-om
villkoret kan uppfyllas anställningen i arbetsföretaget.genom

2.7.2. Användningen från kontantstödet vidav pengar
arbetslöshet

Grundtanken frånär arbetslöshetsförsäkringenatt och det kontantapengar
arbetsmarknadsstödet skall användas för betala de anställda i arbetsföreatt

uppfyller kraventaget, för till sådan ersättning.rätt Detsom naturliga gi-är
vetvis den har anställningatt också får sin huvudsakligasom ersättningen
från den arbetsgivare,är dvs. i detta fall arbetsföretaget.som Men det är
viktigt eftersträva så enklaatt regler möjligt och minimera arbets-attsom
företagens administration. Därför bör den enklaste lösningen väljas. Och
den denär anställde i arbetsföretagetatt får sin ersättning direkt från arbets-
löshetsförsäkringen eller det kontanta arbetsmarknadsstödet hantrots äratt
anställd i arbetsföretaget och han i den anställningentrots haratt utföraatt
riktiga arbetsuppgifter såsom uthyrd eller för arbetsföretagets räk-egen
ning. Den arbetsföretagsanställde får alltså vanligt lämna desätt upp-
gifter behövs för utbetalningen, nämligen uppgiftsom han ärattom an-
ställd i arbetsföretag, ochett den betalar ersättningen får vanligtutsom

avdragsätt göra för preliminär A-skatt på ersättningen.

En sådan lösning har flera fördelar. Den totala administrationskostnaden
minskar, eftersom inte behöver "ta förbi"vägen arbetsföretaget.pengarna
Principen den anställdeatt grundbelopp skall ha den ersättningsom som
han skulle ha fått han hade varit arbetslös kan upprätthållasom automa
tiskt. Eventuella problem med karenstider vid "återföringaf" tillosv. ar-
betsförmedlingen arbetsföretagsanställda uppkommer inte.av

När den anställde utför uppgifter för arbetsföretaget, får han ståanses ome
delbart till arbetsmarknadens förfogande och berättigad till kontantvara
stöd vid arbetslöshet om han också i övrigt uppfyller villkoren för tillrätt
sådant stöd. Men dennär anställde inte står till förfogande för utföraatt
uppgifter för arbetsföretaget på grund ledighett.ex. eller sjukdom, kanav

-

-
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förfogande.till arbetsmarknadens Deninte omedelbart ståhan ar-anses
till kontantstöd vidbetsföretagsanställde bör därför inte ha någon rätt ar-

vad gällermed förbetslöshet för den tiden. Detta stämmer överens som
arbetslös "ledig" i den meningenarbetslös; vill denden ärär varasom som

omedelbart anställviss tid sig förhindradhan under taattatt enanseren
skall han anmäla detta.ning,

på vanligtlänsarbetsnämnden be-arbetslöshetskassan ellerDet sättär som
arbetsföretaget börkontantstödet vid arbetslöshet. Menslutar varaom

ersättning skalluppgifter behövs förskyldigt lämna de rättattatt som
arbetslöshet till den ellerfrån kontantstödet vidkunna betalas ärut som

varit anställd i företaget.har

anställningen iuppfyllasArbetsvillkoret2.7.3. kan genom
arbetsföretaget

användas för uppfylla arbets-arbetsföretaget bör kunnaAnställningen i att
eller kontantfrån arbetslöshetsförsäkringendagpenningvillkoret för ar-

uppfyllde arbetsvillkoretarbetslös, intebetsmarknadsstöd. När närsomen
varit anställd där så länge hanarbetsföretaget, haranställdes ihan att upp-

till nämndauppställda villkor förjämte övrigafyller arbetsvillkoret, rätt er-
få högre ersättning.alltså regelsättningar, kommer han att ensom

arbetsvillkoret den arbets-det bara i frågabör betonasDet äratt om som
lagstiftanställd vid tillämpningenbetraktasföretagsanställde bör avsom

arbetsföretagsanarbetslöshet. övrigt skall denkontantstöd vid lningen om
lagstiftningen.arbetslös vid tillämpningen denställde betraktas avsom

får sinden arbetsföretagsanställdeförsta,innebär för detDetta sagt, attsom
arbetslöshetsförsäkringen eller kontanta arbets-detersättning direkt från

detuppfyller villkoren för sådant stöd. Menmarknadsstödet om han
anställningenarbetsföretagsanställde inteocksåinnebär denatt genom

förvärvsarbete för inträde ivillkoren om arbets-skall uppfylla enanses
löshetskassa.

anställningenkan alltså i arbets-aldrig har förvärvsarbetatDen genomsom
till arbetsmarknadsstöd,uppfylla arbetsvillkoret för kontantföretaget rätt

för till dagpenningsamtliga de villkor krävsinte uppfylla rättsommen
gång förvärvsarbearbetslöshetsförsäkringen. den väl harMenfrån som en

inträtt medlem i arbetslöshetskassa,och med stöd därav redantat som en

-
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kan alltså uppfylla arbetsvillkoret anställningen i arbetsföretagetgenom
och därmed under förutsättning medlemskapet har underatt förevarat
skriven tid få dagpenning från arbetslöshetsförsäkringen.

En särskild fråga hur dagpenningenär skall förstor den harvara som upp-
fyllt arbetsvillkoret för dagpenning från arbetslöshetsförsäkringen huvud
sakligen anställning i arbetsföretag och uppfyllerett övrigagenom som
villkor för sådant stöd. I detta fall har den arbetsföretagsanställde kanske
aldrig haft någon ordinarie dagsförtjänst kan bilda utgångspunkt försom
beräkningen dagpenning. Här bör det föreskrivas schablonbeloppav ett

lika för alla.ärsom

Ersättning från kontantstödet vid arbetslöshet betalas bara under vissa be-
stämda ersättningsperioden För arbetslös vid sådan periodsatt en en ut-
gång skall ha till ytterligarerätt ersättningsperiod, måste arbetsvillkoreten

uppfyllt.vara

Vad hittills har innebär ersättningsperiodensom sagts löperatt samtidigt
arbetsvillkoret uppfylls anställning isom arbetsföretag. På dettagenom ett

skiljer sigsätt anställningen i arbetsföretag från andraett arbetsmarknads-
politiska åtgärder, arbetslivsutveckling, där tidenLex. i den åtgärden inte
räknas in i ersättningsperioden.

Under anställningstiden i arbetsföretaget står den anställde omedelbart till
arbetsmarknadens förfogande, och han skall i anställningen bl.a. aktivt
söka arbete. Därför framstår det inte obefogat välja konattsom en annan
struktion. Som tidigare krävs det mindreantytts administration och färre
regler den anställd iär arbetsföretag får behållaom ett sittsom kontantstöd
vid arbetslöshet. Detta i sig starktär för väljaett den angivnaargument att
konstruktionen för den tillfälliga arbetsmarknadspolitiska åtgärd in-som
rättandet arbetsföretag utgör.av

Om ersättningsperioden för den har till kontantstödrätt vid arbetslös-som
het löper under pågående anställningstidut i arbetsföretag innan arbetsvill
koret för ersättningsperiod har hunnit uppfyllasen genomny
anställningen i arbetsföretaget eller något sätt, skulle denannat
enskilde kunna drabbas hårt på intesätt harett motsvarighet vid någonsom

arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Detannan bör därför föreskrivas att
kontantstöd vid arbetslöshet får lämnas för hela anställningstiden i ett
arbetsföretag hinder bestämmelsernautan ersättningsperiodensav om

--
-

-

-
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konstruktionen behållas samtidigtHärigenom kan den enklalängd. som
undvikas på tillenskilda undantagsfall kanoskäliga resultat i sättett som

för arbetslivsutveckling.liknar vad gällersitt resultat t.ex.som

föreslagna konstruktionen i sig börbedömer denUtredningen att vara
några onödigt betungande adminioch inte medföraenkel hantera extraatt

förts fram redan det för-Emellertid har den synpunktenstrativa rutiner. att
vidkonstruktionen avviker något från vad gällerhållandet att som annars

arbetslöshet medför svårigheter för denersättning vidutbetalning somav
helhet; flerahanterasig in i och hanterahar sätta systemet attatt varsom

besvärligare hanterakonstruktioner enhet-enkla kanför sig än att ettvara
synpunkten givetvis värd be-komplicerat Denligt är attsystem.meramen

utredningensfår inte överdrivas, ochSvårighetema dockakta. samman
valda konstruktionenfördelarna med den ifattande bedömning är att

eventuella nackdelar för deenkelhetform överväger expertert.ex.av
ersättning vid arbetslöshet.yrke hanterahar attsomsom

från utförarbetsföretagetErsättning den anställdenär2.7.4.
såsom för arbetsföretagetsarbetsuppgifter elleruthyrd

räkningegen

tillanställde inte har någonhittills följer denvad harAv rättattsagtssom
vilken han söker arbetearbetsföretaget för den tid underersättning från

anställde utförden tid under vilken dendeltar i någon utbildning. Föreller
arbetsföretagets räkning börsåsom uthyrd eller förarbetsuppgifter egen
från arbetsföretaget, jämte dentill viss ersättningdäremot hahan rätt er-

tidigare kan tillkomma honomenlighet med vadsättning i sagtssomsom
håll.från något annat

frånersättning arbetstagare skall hafrågan vilkenSverige reglerasI enom
kollektivavtal. finnsutför arbete för denne i Detsin arbetsgivare hannär

anledning bör därför inte förekollektivavtalsfriheten. Detvärnaatt om
slåoffentliga beslut fast vilkeni författning ellerkomma ersättatt genom

arbetsföretagsanställde på anställskall tillkomma den grundning avsom
Ävenkollektivavtalspartema. frågan huruvidafråga förningen. Detta är en

eller hantill reseersättning motsvarande besöanställde bör haden närrätt
frågorkollektivavtal, liksom avtalsför-företag bör regleras iker andra om

vidare i avsnitt 2.13.Frågor kollektivavtal berörssäkringar. om

-

-

-
-

-
-

-
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2.8. Avstängning från tillrätt kontantstöd vid
arbetslöshet

Anvisning till anställning i arbetsföretag arbetsmarknadspolitiskett är en
åtgärd. För sådana åtgärder gäller regel den arbetslöseatt vägrarsom som

efterkomma anvisningen riskeraratt från tillavstängas kontantstödatt rätt
arbetslöshet.vid Det finns inte tillräcklig anledning låta någotatt annat

gälla vid anvisning till anställning i arbetsföretag; åtgärden syftar bl.a.ett
till bryta de arbetslösas passivitet,att och då det braär arbetsförrnedatt
lingen har något slags tvång för motivera till anställning iatt arbets-en
företaget.

Om vägran giltig anledning följa anvisningenatt utan till anställning skall
kunna föra med sig avstängning, måste också det förhållandet denatt ar-
betsföretagsanställde giltig anledning har föranlettutan anställningenatt
upphört uppsägning kunna föra med sig avstängning.genom Annars skulle
tvånget anställningen i praktikenatt förlorata sin verkan.

Om den har anställts i arbetsföretag giltig anledningettsom utan t.ex. ute-
blir från arbetsföretaget, aktivt sökavägrar arbete elleratt tillfälligtta ett
uppdrag, bör han alltså frånsägas arbetsföretaget och kunnaupp avstängas
från kontantstöd vid arbetslöshet. Beslutet uppsägning fattas arbets-om av
företaget; det bör inte komma i fråga beslutarättenatt uppsägningatt om
delegeras till någon arbetsföretagsanställdt.ex. kollega utför arbetslesom
dande Ävenarbete för arbetsföretaget. dennär anställde själv har sagt upp
sig giltig anledning börutan avstängning kunna komma i fråga. Det är ar-
betslöshetskassa eller länsarbetsnämnd på vanligt har beslutasättsom att

avstängning från kontantstöd vid arbetslöshet.om

17 Jämför också 12 § förordningen 1987:405 den arbetsmarknadspolitiskaverk-omsamhetenrörande länsarbetsnämndensunderrättclseskyldighet dennär harsomkontantstödvid arbetslöshetavvisar erbjudenarbetsmarknadspolitiskåtgärd.en

-
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i övrigt för i2.9. Vad skall gälla de anställda

arbetsföretaget

2.9.1. Inledning

ochförhållandet mellan arbetsgivare arbetstagareVad skall gälla i resom
rättskällomarättskällor. De viktigastegleras flera olika är:av

kollektivavtala
i rättspraxisförfattningar eller utbildaderättsregler nedlagda ib Lex.

enskilda anställningsavtalet.c det

någon inskränkning i de nämnda rättskällomamån inte finnsI den det an-
relativt frihet i kraft sin arbetsledarbetsgivaren dessutom ha attstor avses

arbetsförhållanden och vilkaarbetstagarnasningsrätt bestämma över upp-
skall utföra.gifter de

i särskilt avsnitt, avsnitt 2.13.kollektivavtal behandlasFrågor ettsenareom
och arbetsföretagetanställningsavtalet mellan den arbetslösedet enskildaI

skall påbörjas, också avsnitt 2.5.anställningenregleras bl.a.bör det när se

enligt författanställningsförhållande kaninte finnsdet finns ellerAtt ett
betydelse förockså habrukar tillämpasningsregler eller vad annarssom

arbetsgivaren och arbetstagaren.förhållandet mellanänannat

harFörfattningsregler betydelsedär det har2.9.2. om man
anställninginteeller har en

2.9.2.1. Inledning

betydelse detförfattningsregler enligt vilka det harmångafinnsDet om
fullständiganställningsavtal. Attfinnsfinns eller inte göraett genom-en

tidsödande18,mycket nå-författningar skulle ochgång alla dessa varaav
utredningstiden inte medgett. Här kortsådan genomgång har ges engon

viktigaste författningsreglema rörandenågra defattad redovisning av av
arbetstagaren.arbetsgivaren ochförhållandet mellan

18 deti finns l 294 gällandeförfattningarvid handen dagEn datasökning att somger
innehålleranställ-Z 505 författningar ordbildeninnehåller ordbilden och

"arbetstag-X

-

-

-
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Principen den arbetsföretagsanställde bör likställdatt med den ärvara som
arbetslös han inte står till förfogandenär för utföra uppgifter inomatt ra

för arbetsföretaget det bl.a. nödvändigtgör undanta sådanamen att an-
ställda från de författningsregler kan föreskriva arbetsgivaren skallattsom
betala ersättning till arbetstagare inte står till förfogande fören som att ut-
föra arbetsuppgifter.

2.9.2.2. Anställningsskyddslagen

Lagen l982:80 anställningsskydd reglerar den enskildes anställnings-om
trygghet. Reglerna i lagen har nyligen behandlats och beskrivits av
1992 års arbetsrättskommitté i betänkandet Ny anställningsskyddslag
SOU 1993:32.

De anställda iär arbetsföretag bör, liksom exempelvis desom har be-som
redskapsarbete, undantas tillämpningsområde.från lagens

2.9.2.3. Arbetstidslagen

Reglerna i arbetstidslagen 1982:673 har nyligen behandlats i betänkandet
Årsarbetstid sou 1992:27.

Det verkar inte finnas något skäl för undanta de anställda i arbetsföretagatt
från lagen.

Reglerna i lagen kan i vissa delar frångås kollektivavtal hargenom som
slutits eller godkänts central arbetstagarorganisation. Det förefallerav en
lämpligt vilkaatt överväger från lagenparterna kan behövasavsteg försom

arbetsföretag skall kunnaatt ett bedriva uthymingsverksamhet inom skilda
branscher, kanske regleras kollektivavtal med skiftandesom arbetstids-av
bestämrnelser; frågor kollektivavtal behandlas i avsnitt 2.13.om

2.9.2.4. Semesterlagen

I semesterlagen 1977:480 finns det regler arbetstagares semesterför-om
måner, dvs. till semesterledighet,rätt semesterlön och semesterersättning.

19 Att de anställdai arbetsföretagundantasfrån anställningsskyddslagenoch därmed
ocksåde regler har införts i den lagenför uppfylla EG-direktivsom tordeatt varatillåtet enligt EG-direktiven.

-
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behandlade i flera allmänna framställningar ochReglerna i lagen finns
kommentarer.

har till semesterledighet. Rätt tillprincip alla arbetstagareI rätt semester-
intefrån arbetsgivaren för den tid arbetstagaren arbetarlön, dvs. betalning

arbetstagaren harsemesterledighet, förutsätter däremotpå grund attav
i princip 12semesterlönen. Semesterlönentjänat in utgör procent av ar-

intjäna-intjänade lön. Semesterersättning, denbetstagarens motsvararsom
bli aktuell arbetstagaren i anställningde semesterlönen, kan när en av

semesterledighet, påanledning inte får semesterlön undernågon t.ex.
föreslutat anställningengrund han har semestern.attav

semesterledigi arbetsföretag bör ha tillanställdDen rättär ett sammasom
övriga anställda.het som

tillledig för står han inte arbets-den tid den anställdeUnder är semester
någon tilloch han bör därför inte ha dag-marknadens förfogande, rätt

arbetsmarknadsstödarbetslöshetsförsäkringen eller kontantfrånpenning
tiden.för den

till semesterlön ellerenligt semesterlagen skall haFrågan han rättär om
får från arbetsföretaersättning hanavseende den.remesterersättning som

anställd i arbetsföretagdenhänseende bör,I detta är ettsagt,get. som som
den anställde bör alltså undantasarbetslös, ochjämställas med den ärsom

semesterersättning i semesterlagen. Densemesterlön ochfrån reglerna om
omfattning frågantill eller i vilkenlagen inte ställningföreslagna tar om

semesterlön bör regleras i kollektivav-semesterersättning ellertillrättom
tal.

2.9.2.5. Sjuklönelagen

arbetstagare1991:1047 sjuklön har denEnligt lagen rättär attom som
anställningsförmånersin lön och andravid sjukdom behålla viss andel av

viss tid.under

principi enlighet med den haranställda i arbetsföretag bör,De angettssom
finnasfrån sjuklönelagen. Däremot bör detinledningsvis, undantas rätt att

20 Wikrén, semesterlagen,tredje upplagan 1991,G Eriksson GerhardSe Larst.ex.
1991.och Sigeman,Semesterrätt,femte upplaganTore

-
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vid sjukdom få sjukpenning enligt lagen 1962:381 allmän försäkringom
från försäkringskassan efter regler gäller för arbetslösa.samma som

2.9.2.6. Arbetsmiljölagen

Bestämmelsema i arbetsmiljölagen 1977:1166 har, till viss del, nyligen
behandlats Översyni bl.a. betänkandet arbetsmiljölagen SOUav
1993:81.

Lagen bör gälla fullt för den anställd iär arbetsföretag.ut När denettsom
anställde hyrs till någon arbetsgivare kanut den regeln i 3 kap.annan nya
12 § andra stycket den anlitar inhyrd arbetskraftatt skall vidta deom som
skyddsåtgärder behövs för den inhyrdes arbete få särskild betydelse.som

2.9.2.7. Lagen arbetsskadeförsäkringom

Lagen 1976:380 arbetsskadeförsäkring innehåller bestämmelserom om
för bl.a.rätt arbetstagare till förmåner vid skada till följd olycksfall ellerav

någon skadlig inverkan i arbetet.annan

Det verkar inte finnas något hinder lagen tillämpas beträffandemot att den
anställd iär arbetsföretag.som ett

2.9.2.8. Styrelserepresentatiorzslagen

Reglerna i lagen 1987:1245 styrelserepresentation för de privatanom
ställda har nyligen beskrivits i betänkandet Arbetsrättsliga utredningar
SOU 1994:141.

Lagen bör, gälla fullt beträffandesagt, arbetsföretag.som ut

Huvudregeln enligt lagen arbetstagarrepresentantemaär att skall utses
bland de anställda. Det ankommer emellertid de fackliga organisationer-

och ingen inom förna de regleratt, gäller,annan detramen avgörasom om
motiveratär till arbetstagarrepresentantatt någon inteutse anställd iärsom

företaget. Med beaktande anställningstiden för deatt anställda iav ar-
betsföretaget maximeradär till månader förefaller det i detta fall intesex
olämpligt de fackliga organisationerna utnyttjarom möjligheten frångåatt

21 Sesou 1994:141 413 rr.s.

-
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ianställd arbetstagarrepresentantnågon ickehuvudregeln och utser som
arbetsföretagets styrelse.

Medbestämmandelagen2.9.2.9.

medbestämmande i1976:580bestämmelser finns i lagenDe ar-omsom
Arbetsrättsliga utredningarbeskrivits i betänkandetbetslivet nyligenhar

SOU 1994:141.

från tillämpningen la-anledning undanta arbetsföretagfinns inteDet att av
bestämmelspecialbestärnmelser i lagPrincipen dock överär tarattgen.

medbestämmandelagenzz, i lag arbetsföretag,och deni ut-om somsema
specialbestämmelsertill, finns det sådanaredningen lämnar förslag om

syftet verk-arbetsföretaget får bedriva och medverksamhetbl.a. vilken
samheten.

arbetsföretasåsom företrädare förarbetsförmedlingenbörDet som,vara
arbetsföretagetarbetsgivarfunktionen iförhar det praktiska ansvaretget,

förhandlingar förräkning och förkollektivavtal för företagetsoch träffar
dess räkning.

örzroendemannalagen2.9.2.10. F

ställningförtroendemans1974:358 fackligRegelverket i lagen ar-om
Arbetsrättsliga utredningarbeskrivits i betänkandetbetsplatsen har nyligen

SOU 1994:141.

fackligi 8 §arbetsföretag. Regelnprincip gälla förbör iLagen även om
framför sina arbets-till fortsatt arbetesärskilda företrädeförtroendemans

prak-dock inte någonarbetsbristuppsägningar tordevid bl.a.kamrater
fackligtförtroendeman för visstfackligbetydelse. Regelntisk att enom

inteanställningsförrnåner 7 § kommerbibehållnaarbete har tillrätt
meningenbetydelse, eftersomnågon praktiskheller få ärstörre attatt er-

uthyrdanställdebetalas bara denarbetsföretaget skallsättning från ärnär
räkning. torde lämpligt iföretagets Deteller utför arbete för attvaraegen

facklig förtroendemanhuruvida och i vad månkollektivavtal reglera en
fackligthan utför arbete.från arbetsföretagetskall ha till ersättning närrätt

22 1994:141 102ff.Se sounärmare s.

-
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2.9.2.11. De s.k. ledighetslagarna

Reglerna ledighetslagama23i de s.k. har nyligen behandlats i betänkandet
Ledighetslagstifmingen SOU 1994:41.översynen

Det verkar inte finnas något hinder ledighetslagama tillämpas be-mot att
träffande den anställd i arbetsföretag.är En sakettsom är att t.ex.arman
studieledighetslagen knappast kommer ha någon praktisk betydelse föratt
den anställde och det inte finns någon tillatt ersättningrätt från arbetsföre

eller till kontantstöd vidtaget arbetslöshet den anställdenär ledig; där-är
kan det i enlighet med vademot gäller för arbetslösa finnas tillrättsom

föräldrapenning enligt lagent.ex. 1961:382 allmän försäkring.om

2.9.2 2 Jämställdhetslagen och lagen etnisk diskrimineringmot.

Jämställdhetslagen 1991:433 och lagen 1994:134 etnisk diskrimimot
nering bör tillämpas den anställd iär arbetsföretag.ettsom

Det bör påpekas det, det gällernär arbetsmarknadspolitiskaatt åtgärder
administreras Arbetsmarknadsverket, finnssom bestämmelse iav 7 §en

förordningen 1987:405 den arbetsmarknadspolitiska verksamhetenom
arbetsmarknadsmyndighetemaatt skallom verka för kvinnors och mäns

till arbeterätt på lika villkor och motverka könsuppdelad arbetsmark-en
nad. Redan den bestämmelsen torde i viss utsträckning tillgodose syftet
bakom reglerna aktiva åtgärder i 3-14 §§ jämställdhetslagen.om Arbets-
företagets det författningsregleradesärart, syftet med företagets verksam-
het och den speciella personalsammansättningen bör kunna beaktas vid
tillämpningen de nämnda reglerna, det gällernärav nyss t.ex. upprättande

jämställdhetsplan.av

23 Lagen 1978:410 till ledigheträtt för vård barn,om lagen1974:981av m.m.,arbetstagares till ledigheträtt för utbildning,om lagen1988: 1465 ersättningomoch ledighet vid närståendevård,lagen 1986: 163 till ledigheträtt för svensk-omundervisningför invandrare,lagen1979: l 184 till ledigheträtt för vissaomföreningsuppdraginom skolan, och lagen1939:727 förbudm.m. om mot upp-sägningeller avskedande arbetstagaremed anledning vämpliktstjänstgöringav av
m.m.

-

-
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Arbetstvistlagen2.92.13.

arbetstvister tillämplig. Dettarättegången i bör1974:371Lagen varaom
normalt dra arbetstvistanställdes organisation kaninnebär bl.a. denatt en

Arbetsdomstolen.direkt inför

Övrigt2.9.3.

anställning och därmed förvärvsarbeharden mån det krävsI att man en
allmänna, daghems-förmån från detför skall få t.ex.tar att enman en

bam24, anställd i arbetsföretag hadenför sitt börplats är ett sammasom
anställda.förmånen andratill denrätt som

vid uthyrningprissättningArbetsföretagets2.10.
arbetskraftav

Inledning2.10.1.

arbetskraft bör konvid uthyrningArbetsföretagets prissättning varaav
marknadsmässialltsåkurrensneutral. Priset bör sättas gt.

fallet verkar arbetsföretagettvå fall. dethär skilja mellan IMan bör ena
falletföretag, och i det andrafinns konkurrerandemarknad där det ären

aktuella marknaden.denarbetsföretaget i princip ensamt

på finns2.10.2. Arbetsföretaget marknad där detverkar en
företagandra

redan finns företag till-branscher där detPå och inom dede orter som
tillfälligtandra företags behovhandahåller för tillgodosetjänster attatt av

utförda25 således det pris dessa företagbörarbetsuppgifterfå vissa som
arbetsföretagets prissättning.till ledning vidnormalt tillämpar vara

24 1980:620 1993/9441.Jämför 14a§ socialtjänstlagen och prop.
25 tjänstersmåföretag utförsåväl uthyrningsföretagHär t.ex. somsomavses rena

eller entreprenader.

--
-
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2.10.3. Arbetsföretaget påär den aktuellaensamt marknaden

På många och inom flera branscherorter finns det emellertid inte några
företag priser kan vägledande. I sådana fall, därvars arbetsföretagetvara
således påär den aktuella marknaden,ensamt måste företagets prissättning
grunda sig på något Det rättvisande torde härannat. mest be-attvara

prisetstämma med ledning de faktiska kostnaderna för tillhandahållaav att
arbetskraften. Detta låter sig emellertid inte i praktiken.göras Tanken är

arbetsföretaget skall få frivilligaatt insatser, svåra kostnadsbeär attsom
räkna, och arbetskraften skallatt "gratis" förnästan arbetsföretaget ivara
och med de anställda får behållaatt kontantstödet vid arbetslöshet. Efter-

arbetsföretagets kostnader i praktikensom inte kan användasegna som
grund för prissättningen, bör i stället sådan grund kunna användaman som
inhymingsföretagens altemativkostnad.

Riktmärket vid prissättningen bör då kostnaden för inhymingsföreattvara
för hyra in arbetskrafttaget frånatt arbetsföretag skallett åt-motsvara

minstone kostnaden vid nyanställning. Det bör också eftersträvasen in-att
hyming skall billigare alternativ för inhymingsföretagetettvara an att ta ut
övertidsarbete de redan anställda.av

Det alltsåär lönenivån enligt inhymingsföretagets kollektivavtal isom
detta fall bör styrande för arbetsföretagets prissättning.vara Priset bör dock
aldrig lägresättas det kontantstödän vid arbetslöshet uppbärs densom av
arbetstagare utföra uppdraget jämte densom ersättningavses arbetstasom

får från arbetsföretaget och beloppgaren motsvarandeett socialavgifter
stödet och ersättningen frånsumman arbetsföretaget.av

Priset vid uthyrning arbetskraft kan i detta fall schematisktav tänkas bestå
följande komponenter:av

a Det kontantstöd vid arbetslöshet den anställde utför uppdragetsom som
kan få

b Ersättningen från arbetsföretaget till den anställde
;c Eventuellt påslag för inå till kostnadsnivånatt i inhymingsföretaupp

kollektivavtalgets
d Ett påslag motsvarande socialavgifter ersättningama a-c
e Ett eventuellt påslag, dvs. slagsextra administrationstilläggett
f Moms på ersättningama a-e.

-

-

-
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svårtDet kan för arbetsföretaget bedöma vad egentligen ärattvara som
lönenivån enligt inhyrarens kollektivavtal; införa med offent-att ett system
liga prislistor avseende arbetskraft något i vårt land avskaffadessom re
dan under l800-talet verkar olämpligt. Arbetsföretaget torde i ställetvara

få tillräcklig lönenivån enligtkunna kunskap visst kollektivavtalettom ge-
fråga berörda arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer. Det börattnom

inte krävas arbetsföretaget alltför omfattande beräkningar och hargöratt
alltför differentierad prissättning för helt kunna priset efteratt anpassa
kollektivavtalsbestämmelsema. måsteDet det blir frågaaccepteras att om

överslagsberäkning lönenivånrörande enligt kollektivavtalet.en

2.10.4. Sammanfattande synpunkter

föreslagna riktlinjerna vid prissättningen innebär i praktikenDe det all-att
tid inhymingsföretagens altemativkostnad vägledande vid arbets-är ärsom
företagets prissättning. Ett i11hymingsföretag vill få sådana tillfälligasom
uppgifter utförda de redan anställda inte hinner med under ordinariesom
arbetstid i princip möjligheter:har tre

Självt anställa någon tillfälligta
b övertid de redan anställdaTa ut av

Anlita arbetskraft.c extern

alternativ tillgodoses andra företag arbetsföretaNär kan även änc genom
arbetsföretagetsbör prissättning ske med beaktande inhymingsföreget, av

anlitakostnad för sådant företag, dvs. med beaktandeatt ett annattagets av
det marknadspris dessa företag tillämpar. Och arbetsföretagetnär ärsom

på den aktuella marknaden och således i praktiken det enda föreärensamt
tillhandahållakan alternativet för inhymingsföretaget, bör pris-tag som c

sättningen ske med beaktande inhymingsföretagets kostnader för attav an-
övertidsarbete.25vända alternativ egen anställning och ba

26 Här kan det också det finns förrättslig möjlighet arbetsföretagetnämnas ochatt en
arbetstagarorganisationberörd träffa kollektivavtal vilket priset skallatt om vara

vid uthyrning arbetskraft. finnsDet exempel i rättspraxispå bestämmelserattav
vilket pris arbetsgivareskall sinakunder har tillerkänts kollektivavtalstaom en av

1933 37verkan, AD 69, 1936 och 1939 49.se nr nr nr

- -

-
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2.10.5. Konkurrensregler

Bland prissättningen betydelseannat är vid bedömningen åtgärdensav av
tillåtlighet enligt gällande konkurrensregler. Utredningen har beträffande
de konkurrensrättsliga aspektema haft kontakter med Konkurrensverket.
Därvid har bl.a. följande kommit fram.

Enligt 19 § konkurrenslagen1993:20 missbrukär från eller flera föreett
sida dominerandeställningtags den svenskamarknadenav en förbjudet.

Vad med dominerandeställning framgår förarbeten.som lagensmenas avVid bedömningen företag har dominerandeett ställning måsteom be-manstämma den relevanta marknaden,dvs. den marknad företagen konsomkurrerar på. Vid dennamarknadsavgränsningbestämmer dels produktmanmarknaden, dels den geografiska marknaden.Det finns skäl att tro att ar-betsföretag skulle kunna bli dominerande eller helt på vissaensammalokala marknader utanför storstadsregionema.

Med underprissättning i konkurrensrättslig mening typisktavses sett att ettföretag reducerar prisnivån på viss produkt för få konkurrenternaen att attträda från marknadenochut motverka inträdet företag. Somexempelav nyapå förbjudet missbruk kan nämnas aktör med dominerandeatt ställningentillämpar priser, vilka ligger under vad företaget normalt skulle behöva för
kostnadstäckningoch vinst, i syfte slå konkurrenter eller föratt hindraut atteller försvåra för konkurrenter kommain på marknaden.att

Arbetsföretagens uthyrning arbetskraft skall ske till marknadsmässigaav
priser och konkurrensneutral. Detta är omständighetvara talar fören somdet inte kan bli frågaatt underprissättningi konkurrenslagensmening.om
Det dockär ofta svårt fastställa vad marknadsprisetatt är på tjänster.somHär kan svårigheternämnas jämföra tjänster på visstatt område medetthänsyn till tjänstensinnehåll ofta varieraratt mellan olika företag i sammabransch.De frivilliga insatseravseende lokaler och kontorsutrustningt.ex.

arbetsföretaget få från bl.a.som myndigheter, fackföreningaravses och
näringslivet bör kostnadsberäknas eller värderas i samband med
prissättningen. Aven målsättningen prissättningenär skallom att varakonkurrensneutral, kan det inte helt uteslutas de priser arbetsföretagatt etttillämpar i enskilt fall kan komma bedömasett underprissättningatt som eni konkurrenslagensmening.

Det pågår för närvarande statliga utredningar behandlartre de konsomkurrensproblem kan förknippas med skattesubventionersom till företag
på konkurrensmarknader,som Underpnssättningsutredningen.agerar t.ex.

Syftet med EU:s regler statsstöd hindraär stöd snedvrider konom att att
kurrensen vissa företag eller vissatt produktiongenom på sådantgynna ettdet påverkarsätt handelnmellanatt medlemsstaterna,det s.k. samhandels-
kriteriet. Eftersom omfattningen och inriktningen det stöd arbets-av somföretagenkan få inte stårklar på förhand, kan det inte uteslutas samhanattdelskriteriet kan komma aktualiseras.att

27 Prop. 1992/93:56 86s.28 Dir. 1994:72.

-
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deverksamhet inte konkurreraAvsikten med arbetsföretagets är ut t.ex.att
branscher.i vissa I dessabefintliga uthymingsföretag förekommersom

kompletteraarbetsföretagen aktuella uthyr-branscher kommer orter att
ersättningerbjuda arbetskraftningsföretagen och mot motsom svararen

förekommeroch på många detmarknadspriset. många branscherI orter
i dag.inte någon uthymingsverksamhetdock

några konkurrens-strider inteSjälva inrättandet arbetsföretagen motav
riktlinjeruthymingsverksamheten bedrivs efter de harregler. Om an-som

konkurrensneutralt,priset marknadsmässigt ochoch således bestämsgetts
Konkurrensverketutredningens bedömning efter kontakterna meddetär

någon konflikt med konkurrensreglema.det inte behöver uppkommaatt
priset verkligen bestäms konviktigtDet bör dock betonas det är attatt

ställhar fått dominerandekurrensneutralt, särskilt arbetsföretagetnär en
ning på någon marknad.

inbetalning till2.11. Arbetsföretagets av pengar
staten

direktiven skall arbetsföretaget drivas vinstintresse.Enligt utan

betalar till anställde bör förePå den ersättning arbetsföretaget denutsom
gäller för andra företag. Ar-betala socialavgzjfter det sätttaget som

avdrag för preliminär A-på ersättningen ocksåbetsföretaget bör den göra
leverera det beloppet till Arbetsföretaget harskatt och avdragna staten.

också leverera inatt moms.

uthymingen arbetskraft inkluderarpris arbetsföretaget får förDet avsom
ersättning till anställde i form konför vad har betalats denäven avsom

tilltantstöd vid arbetslöshet. Arbetsföretaget bör därför åläggas att staten
i formbetala belopp vad har betalats kontantett mot som avsom svarar

tid utförtstöd vid arbetslöshet till den anställde för den denne har arbete
uthyrd. Ytterligare överväganden rörande sådan regel inbetal-som en om

ning till finns i avsnitt 2.12.statenav pengar

För arbetsföretaget skall kunna betala in belopp till måsterättatt staten,
företaget ha kännedom i vad mån den anställde har hyrts har fåttutom som

dagpenningkontant arbetsmarknadsstöd eller från arbetslöshetsförsäkring
förefallerDet lämpligt det i de kollektivavtal arbetsföretagetatten. som

-
-
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skall träffa skrivs in villkor den anställde förett ha tillatt rätt ersättom att
ning från arbetsföretaget skall lämna bestyrkt eller trovärdig uppgift ien
dessa hänseenden, visa den utbetalningsspecifikationt.ex. attgenom upp

han har fått från arbetslöshetskassan. På detta tordesom arbetsföretasätt
kunna få in nödvändiga uppgifter.get

De belopp arbetsföretaget sålunda skall betala till eller densom staten an-
ställde motsvarar:
a Det kontantstöd vid arbetslöshet den anställde utfört uppdragsom som

har fåttget
b Ersättningen från arbetsföretaget till den anställde
c Socialav gifter på ersättningen b
d Den har debiterats.moms som

Detta innebär arbetsföretaget priset för uthymingenatt självt kan dispoav
nera:
a Eventuellt påslag för nå till kostnadsnivån i inhymingsföretaatt upp

kollektivavtalgets
b Ett påslag motsvarande socialavgifter på ersättningama och ia c upp-

ställningen i avsnitt 2.l0.3.
c Ett eventuellt påslag, dvs. slags administrationstillägg.extra ett

Dessa bör arbetsföretaget kunna använda för betalapengar ersättningatt
till den anställde utför arbete för arbetsföretagets räkning, jämtesom egen
socialavgifter på den ersättningen, för hyra eller köpa in kontorsutrustatt
ning, för hyra lokaler, för telefonabonnemang,att för anordna vissatt ut-
bildning för de anställda osv.

Arbetsföretaget bör drivas på sådant det intesätt uppstår någonett be-att
skattningsbar vinst, och skulle det uppkomma någon vinst skall den betalas
in till Utdelning till aktieägarenstaten. arbetsförmedlingen från arbets-
företaget skall inte förekomma.

Inrättandet arbetsföretag tillfällig åtgärd,är och syftet företagetav ären att
skall avvecklas så det möjligt. Någraär särskildasnart förfatmingsregler
för själva avvecklingen torde inte behövas. Däremot bör bolagsordningen i

arbetsföretag innehålla bestämmelserett om
a syftet med bolagetsatt verksamhet inte beredaär vinst aktieägar-att

i stället bereda sysselsättningutan sådanaattna arbetslösa harsom
anvisats arbetsförmedlingen,av

-

-
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får delas till aktieägarna skall, ieventuell vinst i bolaget inteb ut utanatt
betalasför verksamheten, in tillden mån vinsten inte används staten

och
likvidation skall tillbehållna tillgångarna vid bolagets överförasc deatt

staten.

ekonomiArbetsföretagets2.12.

huruvida driften arbetsföretagen bördirektiven står det inte någotI om av
utgifter. Utredningen har förstahandsalter-föranleda ökade statliga ettsom

inrättandet och driften arbetsföretagennativ utgått från avsikten äratt att av
skall medföra några betydande ökade utgifter för och arbets-inte staten att

innebära utgifterföretagens uthymingsverksamhet börtvärtom att statens
minskar.

måste i förekommande fallsamband med bildandet arbetsföretagI ettav
länsarbetsnämnden skjuta till tillgångar motsvarande arbets-staten genom

företagets aktiekapital.

telefonräk-arbetsföretaget skall få några intäkter för betala hyra,För attatt
kontorsutrustning måste företaget hyra de anställda. Kanningar, utm.m.

arbetsföretaget inte få några intäkter.någon uthyrning inte ske, kommer att
uthymingsverksamheten får relativt omfattning,Men även storenom

arbetsföretaget därigenom får in till-framstår det högst tveksamt omsom
sina utgifter. förenklat räkneexempelräckligt med för betala Ettattpengar

illustrerakan detta.

80Timlönen enligt aktuellt kollektivavtal hos inhyrningsföretagen kr. Deär
arbetslöshetskassan,anställda i arbetsföretaget får 80 därav frånprocent

64dvs. kr timme.per

timmepris arbetsföretaget inhyrningsföretaget kanDet tar ut persom av
exklusive 80uppgå till l 12kr kr den kollek-antas motsvararmoms, varav

80 krtivavtalsenliga lönen, 0,3 24 påslagmotsvarandesocialavglfettx
och 80 0,1 8 kr administrationstillägg.Xter ett

Av timpriset betalar arbetsföretaget 80- 64 16 tillkr den anställde
jämte socialavgifter på det beloppet,dvs. 16 X 0,3 5 kr. Därutöver skall
arbetsföretaget betala till vad har betalats i kontantstöd vidstaten som
arbetslöshetför den uthyrda tiden, dvs. 64 kr.

29 Se § andra12kap. 1 stycket aktiebolagslagen1975:1385.

-



SOU 1995:2 Precisering med arbetsföretag 43systemetav

Arbetsföretaget kan alltså beräknasfå intäkt 112 16 5 64en om - - -27 kr för varje uthymingstimme.

Om arbetsföretagethar 25 anställda, denutgör teoretiskt tillgängliga arbets-
tiden 8 timmar X 22 dagarX 25 anställda 4 400 timmar månad.Omperarbetsföretagetlyckas hyra de anställdaunder 10ut den tillgäng-procent avliga arbetstiden, blir företagets intäkt 4 400 0,1X 27X ungefär
12 000 kr månad. Motsvarande intäkt vid 25 respektive 50per be-procentläggning blir ungefär 30 00 respektive 60 000 kr. Det inte troligtär att enmånatlig intäkt i den storleken tillräckligär för betalalokalhyra, telefon,att
kontorsutrustning och material för 25 anställda jämte ersättning avseende
anställda utför arbeteför arbetsföretagets räkning.som egen

Med den ekonomiska modell har skisserats i det föregående torde detsom
alltså krävas ganska betydande frivilliga insatser från kommunen,t.ex. ar-
betsförmedlingen, försäkringskassan och företagen på avseende lokaorten
ler, kontorsutrustning Det borde möjligt uppbåda sådantm.m. attvara ett

hos de berörda verksamheten iengagemang arbetsföretagetatt kan bedri
ganska låga intäkter fråntrots uthymingsverksamheten.vas De jobbsökar-

klubbar finns i dag torde exempelvis drivasosv. med hjälpsom sådanaav
frivilliga insatser.

En förväg stabiliseraatt arbetsföretagets ekonomiatt låta företaär att
behålla hela eller viss andelget den del priset för uthymingenen av av som

det kontantstöd vid arbetslöshetmotsvarar har betalats för uthyr-som
ningstiden. Arbetsföretaget skulle då alltså inte behöva betala in till staten
hela det kontantstöd vid arbetslöshet har betalats för uthymingstiden,som

skulle kunnautan användas för driftenpengarna verksamheten. Härigeav
uteblir hela eller viss del av den direktanom kostnadsbesparing fören

skullestaten ha uppkommit. Statens direktasom annars utgifter för arbets-
lösheten inklusive verksamheten i arbetsföretagen ökar dock inte. Därför
framstår den lösningen den bästa vill förstärka arbetsföretasom om man

ekonomi och möjligheter bedrivagens bra och effektivatt verksamhet.en

Arbetsföretagets intäkt uthyrningstimme skulle öka till 27 64per +91 kr. Och den månatliga intäkten skulle bli ungefär 4 400 0,1X 91X
40 000 kr vid 10 beläggning, 100O kr vid 25procent beläggningprocentoch 200000 kr vid 50 beläggning.procent

Utredningen förordar den nämnda lösningenatt väljs, i första handnyss att
arbetsföretaget får behålla hela ersätmingen. Eftersom den lösning som
innebär arbetsföretaget skall tillatt betala in vad har betalatsstaten isom
kontantstöd vid arbetslöshet under uthymingstiden framstår den lag-som
tekniskt komplicerade, har utredningenmest dock valt i redovisade för-att
fattningsförslag och författningskommentarer utgå från den lösningen; om

-
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någon regelinbetalning behövs givetvis intedet inte skall ske någon alls,
enkeltbetalas in, det justerahärom, och bara viss andel skall är attom en

den andel lämplig.det utformade förslaget att ansessomgenom ange

viss torde arbetsföreuthymingsverksamheten inte får omfattning,Om en
ställer medfå problem inte berörda aktörerekonomiskataget snart uppom

direktiven utgå frånframgått inledningsvis verkarSom har attresurser.
uppfylla dubbelt syfte; dei arbetsföretagen skallverksamheten ett engagera

anställningen i arbetsföretaget samtidigtarbetslösa heltid genom som
arbetsföretagensflexibiliteten på arbetsmarknaden underlättas genom ut-
båda syftenahymingsverksamhet. Enligt utredningens mening bör upp-

arbetsföremotiverat fortsätta driftenfyllas för det skall ettatt att avvara
nämnvärdOm anställda någon anledning inte kan hyras ide uttag. om-av

arbetsmarknadenfattning, underlättas inte flexibiliteten sätt.avsett
uthymingsverksamheten ökadinte olika åtgärderKan om-man genom ge

nedarbetsföretaget läggsfattning, bör den konsekvensenyttersta attvara
arbetsfönnedlingen. börde anställda och återförs till Detoch sägs upp

eller eljestalltså inte förekomma arbetsföretagen med statligaatt pengar
bedrivavidare tid i nämnvärd omfattningdrivs under någon längre attutan

de anställdanågon uthymingsverksamhet. Ett riktmärke bör kunna attvara
totala arbetstiden.skall uthyrda under åtminstone 20 denprocentvara av

sådana formerNär arbetsföretag skall avvecklas, bör det ske underett som
företaget försätts ianstår företag. bör inte få förekommaDetstatsägtett att

förstakonkurs eller enskilda, har företaget kredit, drabbas. Iatt gettsom
skjuta tillhand bör det dvs. länsarbetsnämnden, harägaren, attvara som

så avvecklingen former.kan ske under ordnadeattpengar

Om det finns skäl aktiebolags kapital understiger hälftenatt anta att ett eget
det registrerade aktiekapitalet, inträder vissa skyldigheter enligt 13 kap.av

aktiebolagslagen 1975:1385, s.k. tvångslikvidation. problemDeytterst
förhållandekan uppkomma arbetsföretag underkapitaliserat iärettsom om

till den verksamhet bedrivs torde i viss mån kunna lösas attsom genom
behörigt utfärdar bindande förpliktelse betala instaten, attgenom organ, en

förbrukat.till aktiebolaget så halva aktiekapitalet ärsnartpengar

30 Jämför StefanLindskog, "Om kapitaltillskott" i Juridisk Tidskrift 1992/93t.ex. s.
827 ff.

-
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2.13. Frågor kollektivavtalom

Enligt direktiven skall de anställda i arbetsföretag omfattas kollektivav-av
tal.

De kollektivavtal i dag normalt finns den svenska arbetsmarknadensom
inte för arbetsföretagen. Avtalen torde exempelvispassar i allmänhet

bygga på den anställde har till lönatt ochrätt ersättning från arbets-annan
givaren så han står till dennes förfogande. Detsnart krävs alltså typen ny

kollektivavtal.av

Det torde kunna förekomma arbetsföretag har anställdaatt ett medärsom
lemmar i flera olika förbund på arbetar- respektive tjänstemarmasidan. Det
förefaller ändamålsenligt vissa allmänna anställningsvillkoratt regleras på

likartat för alla arbetstagarkategorier.sättett Detta skulle kunna tala för att
alla arbetsföretag bör tillhöra arbetsgivarorganisation med bindan-en som
de verkan för alla företag kan träffa eller likartade centralagemensamma
kollektivavtal med i samtliga arbetstagarförbund.stort sett En sådan lös-
ning förefaller emellertid onödigt krånglig för den tillfälliga åtgärd som
inrättandet arbetsföretag Förutgör. med arbetsföretagav att skallsystemet
fungera krävs det alla inblandade ställer ochatt medverkar till smidigaupp
lösningar.

De praktiska frågorna rörande kollektivavtalssystem för arbetsföretagenett
bör kunna lösas på följande Arbetsmarknadsstyrelsensätt. och topporgani
sationema på arbetsmarknaden tjänstemarmasidan kanske någon form

kartell för diskussioner rörande allmännaav gemensamt villkor för de
anställda i arbetsföretagen. Dessa diskussioner bör kunna iutmynna en
överenskommelse rekommendera arbetsföretagenatt och berörda fack-om
liga organisationer träffa kollektivavtal med visstatt innehåll.ett Eftersom
möjligheten till framgång för med arbetsföretag tillsystemet del berorstor

lokala initiativ, bör ambitionen arbetsföretaget träffar kollektiv-attvara
avtal med berörda lokala fackliga organisationer; saknas lokal organisation,
får kollektivavtalet i stället träffas arbetstagarförbundet.31med

31 Möjligen bör de fackliga organisationernahär behörighetsreglemaöver förse attdet möjligtgöra för de lokala organisationerna, avdelningar, träffa kollek-t.ex. atttivavtal i enlighet med dencentralaöverenskommelsen, slagsanslutningsavtaletttill dencentralaöverenskommelsensvillkor. Det bör ocksåobserveras det förattfrån vissa s.k. semidispositivaavsteg lagregler, arbetstidslagen1982:673,t.ex.krävs kollektivavtal slutsatt eller godkänns central arbetstagarorganisation.av en

-
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inledningsskedet kanske det bildas arbetsföretag på någraI bara enstaka
fallFör bl.a. detta kan det påpekas det inte finns något formelltorter. att

hinder arbetsföretaget och de berörda fackliga organisationernamot att
för dra igång verksamheten träffar särskilt kollektivavtalorten att genast ett

i avvaktan på central överenskommelse förhandlas fram.att en

bör inte i fråga arbetsförmedlingenDet komma anvisar arbetslös tillatt en
arbetsföretag inte någotvilket har kollektivavtal alls.ett

2.14. Arbetsföretagets relation till
inhyrningsföretaget

särskild fråga arbetsföretagetEn skall hyra arbetskraft eller vissaär utom
Ärarbetstagare till inhymingsföretagen. det arbetskraft hyrs ut,som svarar

arbetsföretaget för de avtalade arbetsuppgifterna blir utförda, ävenatt om
den arbetsföretaget hade tänkt sig skulle utföra uppgifternaperson som av
någon anledning inte kan det, därför han blivit sjuk.har Hargöra t.ex. att
däremot viss arbetstagare hyns och blir denne sjuk, inhymings-detäruten
företaget får ordna eller klara situationen på någotersättare annatsom upp

Ett syfte med inrätta arbetsföretag till desätt. är temporäraatt att ta vara
arbetstillfällen finns, och det förefaller därför lämpligt det i allmänattsom

arbetskraft Därigenomhet hyrs kan någon anställd iär ut.som annan ar-
betsföretaget få chansen utföra blirarbetet, den ordinarie sjuk.att t.ex.om

Priset för arbetskraftsuthymingen i princip förhandlingsfråga förär en ar-
betsföretaget inhymingsföretaget,och varvid arbetsföretaget habör be-att

Ävenriktlinjerakta de har i avsnitt 2.10. frågan vilkaangettssom om ar-
betsuppgifter arbetskraftsuthymingen förhandlingsfrågaärsom avser en
för dessa liksom frågan övriga villkor för uthymingen.parter, om

Arbetsmarknadsstyrelsen bör kunna mallarhjälpa till med utforma föratt
avtal mellan arbetsföretag och inhymingsföretag.

Uthymingen arbetskraft tänkt för tillfälliga behov, och det därförär börav
arbetskraftinte komma i fråga kontinuerligt tillhyrs företag underatt ut ett

längre tid. inte behövasDet torde några författningsregleren som upp-
ställer absolut tidsgräns. Arbetsföretaget kan i stället regler förtaen upp
detta i företagets riktlinjer.interna

-
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På år har det varit vanligt den deltar i olika arbetsmark-senare att som
nadspolitiska åtgärder uttrycklig lagbestämmelse har tagitsgenom en
undan från arbetstagarbegreppet. Det bör därför iövervägas tydligheatt w

och förutsebarhetens intressetens införa motsvarande bestämmelseen
den hyrs frånatt arbetsföretag inteom ut betraktaett är arbets-som att som
hos inhymingsföretaget.tagare En sådan bestämmelse torde dock inte vara

helt nödvändig, bl.a. med hänsyn till det redan finns särskild lagatt en
lagen 1993:440 privat arbetsförmedling och uthyrning arbetskraftom av

bygger just den hyrs inte arbetstagare hossom att är inhyr-utsom
ningsföretaget. Utredningen har emellertid kommit fram till det lämpliatt

förär tydlighets skullgaste inatt uttrycklig lagbestämmelseta i dettaen
hänseende. Det förhållandet det således föreslås särskild lagbe-att en
stämmelse den uthyrning just arbetsföretagatt sig åt inteom ägnar kansom
konstituera anställningsförhållande med inhymingsföretagetett får inte för-
anleda motsatsslut beträffande den uthymingsverksamhet andra föresom

sig åt.ägnartag

Det finns inte någon anledning undanta arbetsföretagen frånatt arbetsför-
medlingslagen i den lydelse lagen har från den juli1 1993.

2.15. Inflytandet för arbetstagarorganisationerna
inhymingsföretagethos

Reglerna s.k. facklig i 38-40 §§vetorätt lagen 1976:580om medbeom
stämmande i arbetslivet har återinförts 1995.32från den l januari Dessa
regler innebär bl.a. den berörda arbetstagarorganisationenatt hos inhyr-
ningsföretaget alltid, vid inhyming arbetskraft, kommer ha tillrättav att en
särskild medbestämmandeförhandling.33

kollektivavtalI det möjligtär föreskriva särskilda begränsningaratt i ar-
betsgivarens anlita inhyrdrätt arbetskraft, kravatt fackligtt.ex. sam-
tycke i det enskilda fallet eller krav på det skall finnas särskilda skälatt
eller liknande för inhymingen. Det framstår lämpligt kollektivav-attsom
talspartema sinaöver avtal i detta hänseende och undersöker möjligheser

32 SFS 1994:1686.
Sevidare dessaregler SOU 1993:32 679 ff.om s.

-

-

-

-
-

-

-

-
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begränsningar beträffandeundanröja eventuella kollektivavtaladetema att
arbetsföretag.sådan arbetskraft hyrs in från ettsom
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Den lagtekniska lösningen

Inrättandet arbetsföretag bör tillfällig arbetsmarknadspolitiskav ses som en
åtgärd. Med hänsyn bl.a. härtill bör det inte ingrepp i dengöras större
gällande lagstiftningen vad nödvändigt.än Deär särregler och undan-som
tagsregler behövs för arbetsföretag skall kunna inrättas bör därförattsom
samlas i enda lag arbetsföretag. Fördelarna med detta bl.a.ären ny om att
specialreglema rörande arbetsföretag finns samlade på ställe och detett att
därmed inte krävs direkta ingrepp i mängd skilda författningar vid infö-en
randet och avskaffandet reglerna.av

föreslagnaDen lagen arbetsföretag innehåller inte i sig några be-om
stämmelser de anställda till ersättning, och arbetsföretagensrättsom ger
uthymingsverksamhet, skall ske till marknadsmässiga priser, kan intesom

innefatta något egentligt samhällsstöd de arbetsgivare hyr inanses som
arbetskraft. Det finns därför inte någon anledning i lagen arbetsföreatt om

in föreskrift lagen 196993tag ta begränsning samhälls-atten om om av
stöd vid arbetskonflikt skall tillämpas.

Den lagen arbetsföretag bör tidsbegränsad och gälla undernya om vara
förslagsvis år.tre

-
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Konsekvenserna inrättaattav

arbetsföretag

4.1. Inledning

Arbetsföretag verksamhetsfonnär inom arbetsmarknadspolitikenen ny
syftar till påverka utbudet arbetskraft. Det finnsatt ingasom erfarenheav

konceptet sig i Sverigeter eller utomlands, direktav kan ligga tillvare som
grund för bedömning vilken omfattning och vilka effekter på arbets-en av
marknaden verksamheten kan få.som

Delar den verksamhet arbetsföretagen skall bedriva harav redansom prö
Stöd för söka arbete redanvats. i dagatt de jobbsökarklubbar,ges genom

tjänstemannapooler och liknande verksamheter bedrivs på olika håll isom
landet. Någon samlad utvärdering den verksamheten har inte gjorts. Enav
ligt de omdömen utredningen har tagit del bedöms denna verksam-som av
het många betydelsefull för bryta de arbetslösas passivitet.av attsom

Uthyrning arbetskraft sker också på vissa håll i landet professioav genom
nella företag. Den verksamheten bedrivs kommersiella grunder ochrent

ofta inriktadär på hyra arbetskraft med speciell kompetens.att Erfarenut
hetema denna verksamhet går inte direkt överföra till arbetsföretaav att
gen.

4.2. Hur omfattningstor kan medsystemet
arbetsföretag fåkomma vilkaoch bliratt
konsekvenserna arbetsmarknadens
funktionssätt

Förutsättningarna etablera och driva arbetsföretagatt framgångsrikt varie
mellan olika delar landet och mellan olika Skillnaderrar iav orter. orts-

-

-

-

-

-
-

-
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arbetsmarknad olika förutsättnäringslivssammansättning ochstruktur, ger
ningar.

det finns intresse ochför nå framgångEn viktig faktor är ett ettattatt en-
krävs initiativ-driva arbetsföretag. Detpå för ochorten att startagagemang

förmåga tilladministrativt stöd ochfönnåga, ekonomiskt och samver-en
organisationer och näringslifackligakan mellan myndigheter, kommuner,

med sina viktigaste uppgifter:för arbetsföretaget skall lyckas attvet att
dem självförtroende och lotsapassiviteten hos de arbetslösa,bryta utge

till riktiga jobb.dem

för uthyrningviktig förutsättning det finns marknadEn är att avenannan
skall driva sin verksamhet efter-arbetskraft den där arbetsföretagetort

finansieringen arbetsföretagetsuthymingen viktig delär avsom en av
arbetskraft olika skälverksamhet. måste finnas behovDet ett som avav

traditionellt anställningsförfarandetillgodosesinte kan sommengenom
arbetskraft från arbets-intressant inhymingkan bli möta ettatt genom av

företag på orten.

finns sådan marknadEnligt utredningens bedömning det troligt detär att en
i Sverige. efterfrågan på arbetskraft bör kunnapå flera En ökandeorter

från arbetsföretag.skapa för uthyrning arbetskraft Iävenutrymmeett av
medutsträckning arbetsföretaget lyckas hängervilken kommer att samman

företagens efter-förhållandena på och hur arbetsföretaget kan matchaorten
arbetskraft med den profil i form erfafrågan kunna erbjudaatt avgenom

kunskap, personliga egenskaper företagen söker.renhet, m.m. som

får. Om fö-torde också betydelsefullt vilken arbetsföretagetDet statusvara
kvalitet verksamhet och haruppfattas seriöst med god i sinretaget ensom

verksamhetsidé sannoliktmarknadsförs bra, så ökar chansema attsom
riktiga jobb".lyckas uthyrning lotsa arbetslösa tillmed och med deatt ut

Utredningens bedömning förutsättningarna etablera drivaochär att att ar-
betsföretag initialt kan finnas flera i landet. Genom de le-skapaorter att
gala förutsättningarna för verksamheten kan arbetsföretag på destartas

där förutsättningarna goda form pilotprojekt. Om detärorter som en av
visar sig verksamheten blir framgångsrik, kommer erfarenheternaatt att
spridas och initiera fler företag. Erfarenheterna naturligtvis indi-kan också

behovkera justeringar den modell arbetsföretag utredningenav av av som
har arbetat med och underlag för riktlinjer i vilkafråganärmare t.ex.ge om

-

-

-
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arbetslösa bör anvisas till arbetsföretagen och vad krävs för fåsom attsom
igång verksamheten i företagen. Utvecklingen arbetsföretagen bör gi-av
vetvis följas och bli föremål för utvärdering så tillräckligtnoga snart
underlag föreligger.

Att i siffror någon bedömning hur många arbetsföretag kommerge av som
hur många arbetslösa kommer kunnaatt startas, anställas i arbets-attsom

företag eller hur många kommer kunna få jobb på den ordinarieattsom ar-
betsmarknaden naturligtvis inte möjligt eftersomär verksamheten blir be-
roende lokala initiativ och lokala förutsättningar.av

Utredningen arbetsföretagen möjlighet arbets-attser som en genom en ny
metod nå framgång i ansträngningarna bryta passiviteten hos de arbets-att
lösa förkortaoch till ordinarie jobb.vägen De former för aktivtett nya ar-
betssökande kan utvecklas inom arbetsföretagen kan bli viktigtsorn ett
komplement till arbetsfönnedlingamas verksamhet och underlätta match
ningen arbetslösa de arbetstillfällen uppkommer konmotav närnya som
junkturen börjar vända uppåt. Träffsäkerheten vid matchningsproceduatt

kan öka, och därmed kan lättare undvika det uppstår flask-s.k.ren attman
halsar. Inrättandet arbetsföretag skapar emellertid inte i sig någraav nya ar-
betstillfällen på den ordinarie arbetsmarknaden. För detta krävs andra åt-
gärder.

Enligt utredningens bedömning kommer arbetsföretagens uthymingsverk-
samhet sannolikt inte få särskilt betydelse för underlätta flexibiatt stor att
liteten på arbetsmarknaden. Detta hänger bl.a. med priset förattsamman
den uthyrda arbetskraften bör bestämmas konkurrensneutralt för inteatt

undantränga nyanställningar och "riktiga arbetstillfällen och för inteatt
konkurrera de uthymingsföretag finns i dag i vissaut branscher främstsom
i storstadsregionema. Arbetsföretagens uthymingsverksarnhet kommer
med sannolikhet vända sig tillstor den lokala marknad där företagetatt är
verksamt.

Uthymingsverksamheten kommer emellertid säkerligen värdeatt vara en
full möjlighet för särskilt små företag, har behov få tillfälligaattsom av
uppgifter utförda det krångel de uppleverutan tillfälligävenattsom en
anställning innebär. Vidare kan uthymingen underlätta för den enskilde att
växla tillöver område eller branschett möjlighetannat attannan genom

under kortare tid arbetsuppgifter.att prövages nya

-
-

-

-

-
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till månader,anställning i arbetsföretag begränsad och denEn ärett sex
hälften sin arbetstidanställd i sådant företag bör högstär ägnaett avsom

för företagets räkning. Syftet med sådan konstruktionarbete är attegen en
"blir kvar arbetsföretaget i stället förminska risken för de anställda iatt

alltså sannolikt intesöka sig anställning. Det kommeratt atten annan upp-
stå några inläsningseffekter.s.k.

statsñnansiella4.3. De konsekvenserna

finansierasArbetsföretagets verksamhet skall de anställda be-attgenom
håller sitt kontantstöd vid arbetslöshet under anställningen i arbetsföretaget
och intäkter företaget kan få uthyrning arbets-degenom som genom av
kraft. kan företaget normalt påräkna visst stödUtöver detta attgenom re

mobiliseras lokalt i form lokaler, visst administrativt stöd,surser av pro
jektstöd insats från arbetsförmedling, länsarbets-Enm.m. gemensam

försäkringskassa,nämnd, kommun och andra intressenter kan skapa goden
grund för verksamheten skall i gång.kommaatt

För verksamheten behövs aktiekapital och ytterligare medelatt starta ett
för komma i gång. Aktiekapitalet uppgår till 100 000 kr för varje föreatt

Behovet ytterligare etableringskapital svårt exakt beräknaärtag. attav
eftersom lokala förhållandena och förutsättningarna varierar.de När ett ar-
betsföretag skall etableras, bör det budget för företagetupprättas en som
utvisar behovet etableringskapital i aktuella fallet inberäknatdet kostav

utbildningnader för med beaktande de de lokalat.ex. av resurser som
aktörerna frivilligt kan ställa med. Regeringen, eller denantas upp myn
dighet regeringen bör efter prövning kunna anvisa medel förutser,som
företagets etablering.

Utredningen har inte det ankommer på den huruvida Ar-ansett att att ange
betsmarknadsverket kan klara kostnaderna för inrättandet arbetsföretagav
och den övriga hanteringen kring sådana företag omfördelninggenom en

redan tilldelade eller ytterligare bör ställas till verketsav pengar om pengar
förfogande. står emellertidDet klart möjligheterna få till ståndatt att en
meningsfull och framgångsrik verksamhet i arbetsföretagen ökar Ar-om
betsmarknadsverket självt möjlighethar förfoga vissa föröveratt pengar

anlita projektledare, kanske inom för projekt föratt t.ex. etten ramen ar-

-
-

-

--
-

-
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betslivsutveckling, kan dra igång verksamheten och på professiosom ett
nellt aktivera de anställda.sätt

Statens merkostnader för inrätta arbetsföretag beroendeatt är hur mångaav
sådana företag inrättas. Som har framgått tidigare innebär utredningsom

förslag legala förutsättningar skapas föratt inrätta arbetsföretagens såatt
form pilotprojekt på sådana där de lokala förutsättningamasom en av orter

finns i form Dessa pilotprojekt torde inte föraav engagemang, resurser osv.
med sig några merkostnaderstörre för erfarenheterna frånstaten, men pro
jekten kan kunskap också hur statliga kostnader för-ge stora ärom som
knippade med verksamheten och vilka nödvändiga förärresurser som att
nå framgång.

Statens direkta merkostnader för arbetsföretagen måste under alla för-
hållanden de vinstervägas kan uppkommamot arbetsföretagennärsom
blir framgångsrika.

4.4. De regionalpolitiska konsekvenserna

Inrättandet arbetsföretag torde inte i sig föra med sig några direktaav re
gionalpolitiska konsekvenser. Arbetsföretag bör inrättas bara på sådana

där det finns förutsättningar förorter företagets verksamhet. På sådana
i glesbygd, där det faktisktorter, t.ex. inte finns några arbetsuppgifter som

arbetsföretags uthymingsverksamhetett skulle bör det alltså inte in-avse
någoträttas arbetsföretag.

4.5. Jämställdhetspolitiska konsekvenser

Inrättandet arbetsföretag torde inte i sig föra med sig några direkta jäm-av
ställdhetspolitiska konsekvenser.

4.6. EU-aspekter och andra internationella
aspekter

Beträffande de konkurrensrättsliga aspekterna har utredningen samrått med
Konkurrensverket, och bedömning redovisas i avsnitt 2.10. Inrättandeten

-

-
-

-

-
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bedöma, inte stridaarbetsföretag torde, såvitt utredningen kan motav
internationella åtaganden Sverigeinom eller andraregelverket EU som
arbetsföretag torde inte kunna betraktasbundet Ettär statsägtav.numera

i Internationella Ar-offentlig arbetsförmedlingsådan som avsessom en
konvention 88.betsorganisationens nr
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De huvudsakliga synpunkter
har kommit framsom

5.1. Allmänt

Erfarenheterna från utredningens utfrågningar och de övriga kontaktertre
har förekommit visar intresset för medatt arbetsföretagsom frånsystemet

de tilltänkta aktörerna varierar. I Kiruna, där det finns arbetsmark-en svag
nad domineradär enda arbetsgivare LKAB driversom gruvan,av en som

intresset för inrätta arbetsföretag svalt. I Stockholmatt finnsvar det redan
företag sigägnar uthyming arbetskraft, och flera jobbsökaraktisom av
viteter redan igång,är varför intresset för arbetsföretag ganska svaltvar
också där. Däremot visade sig intresset i Tranås, där detstörre finnsvara

relativt sammanhållen arbetsmarknad med många mindre företag,en och
kunde flera värdefulla möjligheter med arbetsföretagman se ettsom

komplement till den verksamhet redan bedrivs för de arbetslösa.som

En övergripande synpunkt har förts fram från flera håll de syftenärsom att
inrättandet arbetsföretag skall uppfylla skulle kunnasom uppfyllas påav

enklare och bättreett sätt utveckling eller justering redan be-genom en av
fintliga åtgärder och företeelser. Representanter för Arbetsmarknadsverket
pekar inte så sällan på de jobbsökaraktiviteter redan anordnas på olikasom

och på bl.a.sätt den vikariatsförmedling finns. Företrädare för arbets-som
givare framhåller förändringargärna i det arbetsrättsliga regelverket som

underlätta flexibiliteten.sättett att

Vikten kvalificerat stöd och handledning för aktivera ochav motiveraatt
de arbetslösa och tillräckliga för detta har också framhållitsresurser
från flera håll.

Från för Arbetsmarknadsverketrepresentanter framhålls regelmässigt att
det nödvändigtär såavsätta arbetsfönnedlingamaatt fåratt möjresurser
lighet klara de uppgifteratt skulle läggas på dem. Man pekarnya som

-

- -

-
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också på arbetsmarknadspolitiken främst har åtgärdervarit inriktad påatt
långtidsarbetslösa behöverde bäst stöd,för de arbetslösaattsom sommen

skulle attraktiva för näringslivet hyra in främst andrautgörsattvara av
har efterlyst klara riktlinjer för vilka tillMan bör anvisasgrupper. som ar-

betsföretag.

arbetsgivare och uthymingsföretag förFöreträdare för har uttryckt farhågor
skall snedvridas och för utslagning företag såvälkonkurrensen deatt av

uthymingsföretag ismåföretag lag sig på olikaägnar attsomsom rena
företag täcka tillfälliga behcv få arbetsuppgifterhjälpa andrasätt att attav

särskilt arbetsgivarföreträdare framhålls oftautförda. Bland också detatt
finnas någon marknad förkommer irbetsföretagens uthyr-knappast att

ningsverksamhet, priset skall konkurrensneutralt. Därvid harsättasom man
på uthymingsföretagens affärsidé har visat sig bär-bl.a. pekat deatt rena

kraftig bara inom vissa särskilda branscher och regioner och arbetsföreatt
affärsidé priset verkligenknappast kan bättre, skall sättastagens vara om

konkurrensneutralt.

från utredningensSärskilda5.2. synpunkter
experter

Carlsson, Landsorganisationen5.2.1. Ombudsmannen Bo i
Sverige:

Allmänt

avseenden. Med minmed arbetsföretag kontroversiell i flera fack-Idén är
uthymingsxerkåêmhçtênframförhemvist, LO, det allt kännsliga är som

intefrämmande och utmanande. Det primärt stiär fackligt intresse attett
mulera sådan form flexibilitet på arbetsmarknaden, tilllederen av ensom
uppdelning i tillsvidareanställda respektive tillfälliganställningar merav
karaktär. huvudinvändningDetta arbesföretag, kvarstårär moten som
efter denna utredning.

kontroversielladet med idén arbetsföretag,Trots ijaghar expertom som
förutsättningslöstutredningen försökt så och förädlamöjligtatt prövasom

-
-

-

-
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idén. Jag läget arbetsmarknaden så allvarligtattanser är alla idéer,att
kan leda till minska arbetslösheten,som böratt seriöst.prövas

Synpunkter på utredningen

Det har varit hög takt i utredningen. Det innebär det inte varit möjligtatt att
granska alla detaljer, eller dess konsekvenser, så önskvärt. När desom vore
här synpunktema skrivs har inte sista medmötet utredningen hållits. Jag
låter därför några mina synpunkter inför slutsammanträdet ingåav i yttran
det.

Jag det grundläggande förutsätmingser som arbetsföretagen skaatt vara
bundet kollektivavtal. Det bör enligt minav mening möjligt konattvara

kollektivavtal påstruera detsätt beskrivs i utredningen.som

Jag delar utredarens uppfattning arbetsföretag skaatt tidsbevara en
stämd arbetsmarknadspolitisk åtgärd ska möjlighet i desom ses som en
kommuner där alla intressenter, fackliga organisationer, företag, kommun,
arbetsförmedlingen m.fl. har det vill dennagemensamt att pröva möjman
lighet. Ett sådant intresse förutsättningenär för arbetsföretag ska kunnaatt

framgångsrikt.vara

I avsnitt 2.6.3. behandlas frågan tillfälliga arbeten. Iatt ta tredjeom
stycket bör betonas det handlaratt uthymingsverksarnhet arbetskraftom av
och inte entreprenadverksamhet. Denna fråga i författnings-tas upp
kommentarema, bör klzrgöras redan här.men

I avsnitt 2.7.1. för vilka uppgifter denanges anställd iär arbetsföresom
ska ha tilltag rätt merersättnng, vid uthyrning och vid arbete för arbets-

företag. Jag att merersâttning ska Ävenanser vid utbildning.ävenges om
dessa frågor ska regleras i kcllektivavtal, markeringenär i utredningstexten
viktig.

I avsnitt 2.7.2. bör berör avstängning fråntexter arbetslöshetskassasam
strykas. Den frågan behandlas särskilt i avsnitt 2.8.. Det räcker med att
notera anställd i arbetstöretagatt står till arbetsmarknadensen förfogande.
Eventuella ledigheter kan med fördel regleras i kollektivavtal.

I avsnitt 2.7.3. föreslås arbetsvillkoret kanatt uppfyllas anställgenom
ningen i arbetsföretaget. Däremot ska inte anställningen räknas för-som

-
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villkorenvärvsarbete och därmed inte heller uppfylla för inträde i arbets-
löshetskassa. kunna uppfylla villkorenJag anställningen ska ocksåattanser

inträde i arbetslöshetskassan. med får anställningför I och inomatt man en
kollektivavtalsreglerat område, vilket förutsättningen förärett att starta

arbetsföretag, bör ocksåoch anvisa arbetslösa till kunna söka inträde iman
arbetslöshetskassa.en

I avsnitt 2.8. tredje stycket, frågan proceduren vid eventuelltas om av-
ursprungligastängning från kontantstöd Jag denatt textenupp. anser som

betonar det företrädd arbetsförmedlingen beslutarär ägarenatt av som om
frånuppsägning arbetsföretag som kan grund för arbetslöshetskassanvara
från bör återinsättas. normal vidersättning Det proceduravstänga äratt en

andra åtgärder, arbetslivsutveckling. finns, enligt min mening,Dett.ex.
inget skäl frågan något det gäller arbetsföretag.hantera sätt näratt annat

avsnitt vid uthyrningI 2.10.1.-4. behandlas frågan prissättningom av
arbetskraft. Jag den modell för prissättning föreslås i det fallattanser som
arbetsföretaget den aktuella marknaden, bör minimiär utgöraensamt
nivå i det fall arbetsföretaget konkurrensutsatt marknad.verkaräven en

Utredningen haft till uppgift verksamhethar forma med arbetsföreatt en
Om hänsyn till ovanstående jag förslaget får bästa möjligatag. tas tror att

utformning med hänsyn till den korta tid stått till buds. Däremottagen som
har jag inte min uppgift ställning till huruvida arbetsföretagsett att tasom
bör inrättas eller inte.

Ombudsmannen5.2.2. Leif Dergel, Tjänstemännens
Centralorganisation:

Jag har några viktiga punkter uppfattning utredarenän omen annan
effekterna införa förslagetarbetsföretag. Framför allt jag lå-att attav anser

in arbetssökande i arbetsmarknadspolitisk åtgärd och upplöserser en grun
den för arbetslöshetsförsäkringen. Jag anställningsbegreppetattanser ur-
holkas och konkurrensen inom tjänstesektom snedvrids. Min slutsats äratt
därför förslaget arbetsföretag inte bör genomföras.att om

-

-
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Inlåsningseffekter

Jag bedömer förslaget kommeratt medföra allvarliga inlåsningseffekter.att
Arbetsföretagen blir institution arbets- och tjänstemarknademaen ny
och knappast den arbetsmarknadspolitiskatemporära åtgärd de avseddaär

Staten kapital iatt bilda företag,satsarvara. anställeratt arbetslösa, skaffar
kontorsutrusming och bedriver näringsverksamhet i form arbetskraftsutav
hyming. Arbetsföretagen förutsätts teckna kollektivavtal för sina anställda.
Det kommer behövas för internatt administration och arbetsledresurser
ning. Utredaren grundar sin uppfattning det sannolikt inte kommeratt att
uppstå några inlåsningseffekter anställningen i arbetsföretagatt skaett

högst månader och på de anställda börvara högstsex att ägna hälften av
sin tid arbete för företagets räkning. Jag tidsbegränsningegen attanser

anställningama och maximering tidenav för internt arbete inteav nämn
minskar riskenvärt för inlåsning. Det kommer lätt för arbetsför-att vara

medlingen hitta särskilda skäl framföratt allt arbetsmarknadsläget och
förrnedlingens arbetssituation förnya anvisningarna tillatt arbetsföretagett
och det blir inbyggd motsättning mellan få arbetsföretageten att såsom
dant fungera och huvuduppgiftenatt få de anställda hittaatt andra jobb.att

Inrättande arbetsföretag kommer också få till effektav att sammansättatt
ningen de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna inte blirav den bästa med
hänsyn till arbetsmarknadsläget. Arbetsföretag utbudspåverkandeär en ar-
betsmarknadspolitisk åtgärd. Staten försöker öka utbudet arbetskraftav ge-

helt enkelt anställa deatt arbetslösa förnom förmå dem intensifieraatt att
sitt sökande, delta i utbildningar och låta sig hyras till andra arbetsgivaut

Emellertid problemet förär närvarande knappastre. för litet utbud av ar-
betskraft för liten efterfrågan.utan Arbetsföretagsnarare blir därmed en
onödigt stel lösning ändå inte löser det angelägna problemet.som mest
Dagens arbetsmarknadssituation talar för aktivt förmedlingsar-ettsnarare
bete, goda arbetsgivarkontaktert.ex. och andra åtgärder för fångaatt upp
efterfrågan på arbetskraft. Det behövs också snabbt insatt och inriktadrätt
kompetensutveckling för de arbetssökande ska kunnaatt fylla de lediga
jobben.

Arbetsföretagen kommer sannolikt få negativa effekter föratt befintliga
frivilliga aktiviteter för arbetssökande. Vad gäller arbetssökningsaktiviteter
och utbildning blir verksamheten i arbetsföretagen ungefär densamma som

aktivitetscentrai de hundratalet för arbetssökande TCO bedrivert.ex.som
i landet. En effektruntom arbetsföretagen blir dessa frivilligaav aktiviatt

-
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ägda arbetsföretagstatligtkonkurrensdirektarbetssökande fårför avteter
kanarbetsföretagenarbetsgivare. Itillarbetslösahyramöjlighetmed utatt

samtidigtochlönsamtidigtarbetslöshetsersättningfåarbetslösa somsom
ak-möjligt i de frivilligaintevilketersättning, ärtillintjänarde rätten ny

arbetsföretaginföraalternativ attbättretivitetscentra. Ett än att gevore
arbetssökande.föraktivitetscentramedverksamhetentillökade resurser

Arbetslöshetsförsäkringen

upplösergenomförsdetförslagethuvudsynpunktMin andra är att om
försäkringen skaGrundenarbetslöshetsförsäkringen. ärför attgrunden

vidinkomstförlustförsäkraromställningsförsäkring mot ar-somenvara
arbetsmarknadsstödkontantförslaget kommerGenomförsbetslöshet.

lönbetalasarbetslöshetskassornafråndagpenning utKAS och att som
lön ochmellanupphäveranställda.till Det gränsenlöneutfyllnadeller ar-

effekter.lönepolitiskanegativaoch fårbetslöshetsersättning

ersättningamamedytterligarebelastaskommerArbetsmarknadsfonden att
arbetsföretag.itill anställda

Anställningsbegreppet

Anurholkas.anställninginnebär begreppetarbetsföretagInrättande attav
flestaDetillbaraanställningblirarbetsföretag namnet.ställning i ett en

i arbetsföregällainteanställningar kommervanligaregler gäller attsom
anställningsskydd,lagenfrånundantagnaska"anställdaDe omtag. vara

anställda kanmånader och detidsbegränsad tillanställningen ska sexvara
till arbetsför-återförasochuppsägningstidhelst sägasnär utanuppsom
uppbäraförfogande ocharbetsmarknadensstå tillmedlingen. De ska ar-

Sammanfattför detta.villkorenuppfyllerdebetslöshetsersättning om
gälla ianställning intevanligiflesta rättigheterdeningsvis kommer atten

skyldigheterdel när-arbetsföretagsanställning, däremot t.ex.somenen
kom-framstår onödigtkonstruktionenHelaarbetsplikt.och ensomvaro

söka arbete.arbetssökandesdedetaljstyra sättplicerad metod attatt

negativt påverkaocksåkan kommaarbetsföretagAnställningama i att
riskuppenbararbetsmarknaden. Detden äranställningarandra öppna en

-

-

-
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arbetsgivareatt kommer ersätta nyanställningaratt med hyrd arbetskraft
från arbetsföretag.

Snedvriden konkurrens

Arbetsföretagen kommer konkurrera påatt uthymingsföretagens marknad
och kommer enligt min uppfattning snedvrida konkurrensenatt där. Deras
priser tänktaär medsättas utgångspunktatt från kostnadsnivån i inhyr-
ningsföretagets kollektivavtal. Det troligtär arbetsföretagenatt utanför
storstadsområdena skulle bli dominerande eller helt på uthyr-ensamma
ningsmarknaden. Utredaren betonar priserna måsteatt bestämmas mark-
nadsmässigt och konkunensneutralt. Som konkurrensverket påpekar kan
emellertid marknadspriset svårt fastställa. De frivilligaattvara insatser
t.ex. lokaler och kontorsutrusming arbetsföretagen få frånsom avses
myndigheter, fackföreningar och näringslivet måste värderas it.ex. sam-
band med prissättningen.

5.2.3. Chefsjuristen Anders Kruse, Arbetsmarknadsstyrelsen:

Utfommingen direktiven för utredningenav och den korta utredningstiden
har knappast kunnat leda till något resultat detannat än utredningensom

har kommit fram till.nu Därmed har det inte heller funnits förutrymme att
utreda, eller diskutera, arbetsföretagens braär idé ellerom det kanen om
finnas andra metoder arbetsföretagän öka flexibilitetenatt arbetsmark-
naden med bibehållen trygghet för de anställda. En förutsättningslösmer
utredning hur de befintliga arbetsmarknadspolitiskaom åtgärderna kan ut-
vecklas för ytterligareatt underlätta övergång från subventioneradeen an-
ställningar till ordinarie arbeten hade med säkerhet varit fruktbar ochmer
kunnat leda till enklare lösningar den halsbrytandeän juridiska konstruk-
tion, med anställda vilka samtidigt arbetslösa,är arbetsföretagen inne-som
bär.

Arbetsföretag i den föreslagna formen har enligtnu min mening avsevärda
grundläggande brister:

Arbetsföretagen löser inte skapar i ställetutan målkonflikter inom ar-
betsmarknadspolitiken. Den arbetssökande kan hyras till andrasom ut ar-
betsgivare, särskilt det sker under så lång tidom månader, fårsom sex
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ordinariedenpåsöka arbeteheltidpådrivfjäder ar-någonknappast att
någotsöka arbete,skadensvårt förblir detSamtidigtbetsmarknaden. som

måsteeller hanhonhelhjärtat tadetheltidssyssla, göraatt omär ensom
ihop.ekonomi skaarbetsföretagetsförutlrymingsuppdragtillfälliga att

anställaviljaarbetsgivaresmotverka att ar-riskerarArbetsföretagen att
säsongsarbete,itidbegränsadföreller-tillsvidarevanligtbetskraft sätt

kommasannolikt störadärförkan attochpåvikariat elleruppdrag, prov
Arbetsföretagenframgångsrika.blirdearbetsmarknadenordinarieden om

geografiskaochyrkesmässiganödvändigatill denhellerintestimulerar
skulle kunnaverksamhetderasarbetssökande,deblandrörligheten utan

tillfälligaförpå sinväljer att taarbetssökande orttill att stannaleda att
fåde kandärtillflyttaföri stället orterarbetsföretaget attinomuppdrag

klaramöjligheterarbetsförmedlingens attoffentligaanställning. Denfast
vilkenplatserna,de ledigatillsättanämligenuppgift,viktigastesin att

inteökarbudgetproposition,i åretsviktig ar-särskilt genomframhålls som
arbetsförmedlingenssannoliktförsvåras attbetsföretagen genomutan

arbetsgivarearbetsföretageniarbetssökandesåväl demedkontakter som
mellanhänder.ska genom

arbetsföretagällerdetutredningen närslutsatsalltså ändrarJag annanen
uppfattningentillmigjag attansluterinlåsningseffekter. Däremot ar-gens

förbetydelsesärskiltfå attkommersannolikt inte storbetsföretagen att
arbetsmarknaden.påflexibilitetenunderlätta

till någraintesigiarbetsföretagenlederkonstaterarutredningenSåsom
däremotinnebärarbetsmarknaden. Deordinariedenarbetstillfällennya

påaktiebolagägda,länsarbetsnämndema pappe-tillskapasdetatt avnya,
i sig, inäringsverksamhetvilkenoch skötasska drivasret annansomsom

förföretagprivatavanligamed ut-i konkurrensocksåkanskestorstäderna
administrativtpåslöseri medinnebärarbetskraft. Dettahyrning resurserav

hävdatstatsmakternaprinciperdeockså stick igår stävocharbete mot som
driva verksam-skanormalt intemyndigheternämligenår,under attsenare

huvudifrågasättas över tagetmåstedetoch statenbolagsformhet i omatt
1990/912100 bi-verksamhet sesig i konkurrensutsattska prop.engagera

40 f..ll99ll92zlOO bilaga61 och1laga s.prop.s.

driveraktiebolag nä-arbetsföretagutredningenSåsom är somanger
allatill följdadministrationåtskilligkräveroch dettaringsverksamhet av

näringsidkare,ocharbetsgivareåvilarnormaltskyldigheterde ensom
aktiebolags-ibestämmelserenligt olikaskadeståndsansvarunderytterst

-
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lagen och lagstiftning. Att leda arbetsföretagen,annan till deattse an-
ställda med någon form kvalitet söker arbete på heltid ellerav utbildas

sköta uthymingsverksamhetensamt kräver med säkerhet erfaren och kom-
företagsledningpetent och sannolikt också administrativ personal. Jag an-
utredningen inte haratt beaktatser den aspekten tillräckligt och överdrivit

möjligheterna få biträde arbetsförmedlingen,att kommunen,av försäk-
ringskassan eller på arbetsmarknaden.parterna Det ocksåär orealistiskt att
tänka sig de arbetssökandeatt själva i någon kvalificerad eller bety-mer
dande omfattning ska kunna sköta sådana företagsledande uppgifter, sam-
tidigt de ska söka arbete, utbilda sigsom eller hyras Det ärut. arten
främmande uppgift för arbetsförmedlingama ochäga driva företagatt och
det är synnerligen tveksamt statstjänstemännen inom den offentligaom ar-
betsförmedlingen kan få den behövliga kompetensen och erfarenheten av

driva företag påatt den begränsade tid arbetsföretagen tänktaärsom att
fungera.

Genom den valda lösningen med arbetsföretag ochägs drivs densom av
offentliga arbetsförmedlingen förs också frånöver detresurser ärsom ar-
betsförmedlingens huvuduppgift, nämligen förmedla ledigaatt platser, till

administration. Eftersomren utredningen inte har kunnat beräkna hur
många arbetsföretag kan komma skapas eller hursom mångaatt anställda
det blir fråga det svårtär bedöma storlekenom att denna resursöverfö
ring. Men den preliminära beräkningenom i årets budgetproposition på
cirka 20 000 blir verklighet tordepersoner det sannolikt bli fråga minstom
500-l 000 tjänstemän får sigägna administrerasom arbetsföretagenatt i
stället för bedriva platsförrnedling.att

Det bör alls inte uppgift för de arbetssökandevara ien arbetsföretagen
marknadsföraatt olika arbetsmarknadspolitiska stöd arbetsgivare,gentemot
i den begränsade formens utredningen tänker sig. Attsom bedriva arbets-

marknadspolitik innebär kompliceratatt ett olikanät stöd och insatserav
ska utnyttjas och arbetsförmedlingamas kunskaper nödvändigaär för att en
rimlig precision i arbetsmarknadspolitiken ska kunna uppnås. Det skulle

ofrånkomligt presumtivavara att arbetsgivare riskerar uppfatta infor-att
mation stöd löften under handom desom kan få stöd, någotatt säkertsom
skulle komplicera de följande kontakterna med arbetsförmedlingen som
ska besluta i frågor arbetsmarknadspolitiskaom stöd. Förutsättningarna för
statsbidrag inteär så enkelt utfonnade det bara räckeratt med någon enkel
information, denutöver arbetsförmedlingen redansom erbjuder, och dess-

-
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förutsätter beslut stöd ofta arbetsförmedlingen och arbetsgivautom attom
har kommit stödform, stödbelopp i förhandling.överensren om m.m. en

årets budgetproposition framhålls arbetsförmedlingendet också påatt ett
dynamiskt bör använda sig möjligheten förhandla stödsätt attmer av om

nivåer och tider och det kan endast försvåra förhandlingarna deävenom
arbetssökande i arbetsföretagen ska ha roll i detta.en

5.2.4. Förbundsdirektören Sven SverigesMagnusson,
Civilingen

Jag delar inte utredningens uppfattning vilka konsekvenser i olikaom av-
seenden inrättandet s.k. arbetsföretag skulle medföra.av

Det dels enligt min mening inte troligt finnsdet någon marknad förär att
uthyrning arbetskraft inte kan tillgodoses redan etablerade föreav som av

eller arbetsförmedlingen, dels jag mycket tveksam rörande förutärtag av
sättningarna driva arbetsföretag.att

delar vidareJag de åsikter har framförts från Ar-representantersom av
betsmarknadsverket och Arbetslöshetskassomas Samorganisation. Angivna
syften kunde uppfyllas enklare utveckling och justesättett genom en
ring redan befintliga åtgärder och företeelser.av

Jag slutligen inrättandet arbetsföretag fel signaler. Manattanser av ger
skulle anställd inte självklart ha arbete. Sådan arbetslöshet skullevara men
tillgodoräknas för till fortsatt arbetslöshetsersättning. skulle haManrätt
anställning, inte ha lönmen osv.

Därest riksdagen fattar beslut arbetsföretag förordas pilotprojekt.om

5.2.5. Direktören Sandgren, SverigesAnders
Verkstadsindustrier:

utredningsdirektivenI huvudmotiven för förslagetett attanges som av ar-
betsföretagen skall underlätta företagens expansion och nyanställningar

"öka flexibiliteten på arbetsmarknaden".samt

Utredningen konstaterar emellertid med uthymingsverksamhetenrätta att
fleiçisannolikt inte kommer få särskilt betydelse för underlättaatt stor att

biliteten arbetsmarknaden.

-
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Det beklagligtär utredningen inte tillfälleatt bättregetts prövaatt sättnu
öka flexibiliteten. Enligt minatt mening bör statsmakterna för effektivtatt

stimulera nyanställningar genomföra sådana lättnader i arbetsrätten att
företagens risk minskar. Det känt faktumär framför alltett småföretaatt

försiktighet beror på deras bedömninggamas den ekonomiskastoraav
risken med felanställning.en

Enligt förutsättningarna i direktiven arbetsföretagär hybridett närmast en
mellan "jobbsökarklub Ävenoch uthymingsföretag.en ett det skulleom
kunna fungera i enstaka fall, förutsätmingamanär är deärgynnsamma,
praktiska svaghetema förslagetmed enligt min mening uppenbara.

Framgångsrik uthymingsverksamhet kräver särskild upparbetad kompetens
hos personal och ledning varaktiga kontaktnät, vilketsamt medför redanatt
den tillfälliga karaktären hos arbetsföretag blir svårtett handikapp.ett

Att i kollektivt organiserad form söka arbete torde förutsätta dynamik i
verksamheten med professionellt stöd, knappast uppnås starkasom utan
personella drivkrafter och synliga framgångar de sökande verk-attgenom
ligen får arbete. Risken misslyckandenär ifrågastor att både uthyrningom
och "jobbsökeri" förstärks i ond cirkel och skadar verksamhetensen an-
seende och människornas självförtroende.

Tanken försök fåatt anställning ibland kan underlättasen attpersons attav
vederbörande kan på arbetetprövas uthyrning istället för till-genom en en
fällig anställning kan i och för sig riktig.vara

Detta kan emellertid enklast lösas den offentliga arbetsfönnedattgenom
lingen -i likhet med vad diskuteras i Tyskland möjlighetsom attges

anställning hyrautan långtidsarbetslösa.ut t.ex.

Sammantaget vill jag invändningama dock intetrots mig utredmotsatta
ningens förslag konstruktionen med arbetsföretagatt pilot-prövas genom
projekt på några få där förutsättningarnaorter, särskiltär gynnsamma.
Skulle statsmakterna däremot förutskickas i statsverkspropositionensom

börja arbetsföretag istarta skalastörre avvakta pilotprojektensutan att
erfarenheter kan resultatet bli beklämmande både mänskligt och
ekonomiskt.
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Författningskommentarer

Lagen 1995 :XX arbetsföretagom

Lagens innehåll

I § Denna lag innehåller bestämmelser inrättande särskilda arbets-om av
företag och sådant företags verksamhet.om

Denna inledande paragraf beskriver kortfattat lagens innehåll.

Vad är arbetsföretagett

2 § Med arbetsföretag aktiebolag i vilka äger samtliga aktieravses staten
och vilka enligt bolagsordningen har till syfte anställa arbetslösa ochatt

sysselsätta dem låtaatt dem aktivt söka arbete eller delta nâ-att igenom
utbildning eller hyra dem. Länsarbetsnämndernaförvalgon attgenom ut

aktierna i arbetsföretagtar de offentliga arbetsförmedlingarna.genom

Denna paragraf innehåller i första meningen definition arbets-en av
företag. Staten skall samtligaäga aktier i det aktiebolag arbetsföretasom

Vidare krävsutgör.get det det statsägda aktiebolagetsatt bolagsordning
innehåller bestämmelser bolagets syfteatt anställaär arbetslösa ochom att

sysselsätta dematt låta dem aktivt söka arbeteatt eller deltagenom i någon
utbildning eller hyra dem. Denna definitionattgenom ut inte in påpassar
något aktiebolagstatsägt finns i dag. Meningen skallär bildasom att staten
eller på något införskaffasätt särskildaannat aktiebolag och till bo-attse

-

- -
-
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lagsordningen i dessa in definitionen. I avsnitt 2.11. berörs fråganpassar
vilka bestämmelser bolagsordningen i övrigt bör innehålla.om som

Utredningen lämnar inte något förslag rörande aktiebolagets firma.

Arbetsmarknadsstyrelsen bör ha för fram nödvändigaett att taansvar
mallar och handledningar för formaliafrågoma vid bildandet eller inför-
skaffandet aktiebolagen, avsnitt 2.3.4.av se

I paragrafen har det också i andra meningen -tagits in bestämmelseen
det länsarbetsnämndema förvaltarär aktier i arbetsföreattom statenssom
Förvaltningen skall i första hand ske de lokala offentligatagen. genom ar-

betsförrnedlingama.

Arbetsföretagets verksamhet

3 § Ett arbetsfäretag får inte bedriva verksamhet sådanänannan som
syftar till att

skaffa dea anställda anställning,en annan
b utbilda de anställda, eller

hyra arbetskraft.c ut

I paragrafen bestämmelser vilken verksamhet arbetsföretagges ettom som
får bedriva. Med uthyrning arbetskraft enligt 2 § lagenav avses,
1993:440 privat arbetsförmedling och uthyrning arbetskraft,om ettav
rättsförhållande mellan beställare och arbetsgivare innebären atten som
arbetsgivaren ersättning ställer arbetstagare till beställarens förfogandemot
för utföra arbete hör till beställarens verksamhet. Arbetsföretagetatt som
får inte bedriva någon tillverkning eller entreprenadverksamhet. Iegen av-
snitt 2.13. berörs hur frågor kollektivavtal för arbetsföretagets verk-om
samhet kan hanteras.

-
-
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Den uthyrdes ställning hos inhyraren

4 § Anställda i arbetsföretag hyrs skallett inte arbets-utsom anses som
hos den hyr in dem.tagare som

För förtydliga och för ökaatt förutsebarheten haratt det i denna paragraf
tagits in uttrycklig bestämmelse klargör denen hyr in arbets-attsom som
kraft från arbetsföretag aldrig kanett betraktas arbetsgivare för den in-som
hyrda personalen; det i stället arbetsföretagetär arbetsgivare.är Besom
stämmelsen, inte avseddär föranleda motsatsslutatt beträffandesom andra
företags uthyming arbetskraft, har berörts i avsnitt 2.14.av

Tillämpningen lagstiftningav annan

Under denna rubrik har samlats de undantag från och modifieringar av
lagstiftning skall gälla för arbetsföretaget,annan dess anställdasom och

dess verksamhet. För skälen för den lagtekniska lösning har valts hän-som
visas till avsnitt

Anställningsskyddslagen

5 § Anställda i arbetsföretag undantagnafrånärett tillämpningen av
lagen 1982 .°80 anställningsskydd.om

Anställningsavtalet mellan arbetsföretaget och den anställde gäller tills
vidare, dock längst under månader. Anställningsavtalet kansex sägas upp

uppsägningstid. Avtalsvillkorutan bryter detta ogiltiga.ärsom mot

I första stycket finns det bestämmelse undantar de arbetsföretagsanen som
ställda från tillämpningen anställningsskyddslagen.av

-

-
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enligtskall gällaregler vadtvingandeandra stycket innehållerDet somom
och anställda.deanställningsavtalen arbetsföretagetmellan

uppsägningdet skallvidare,gälla tillsAnställningsavtalet skall utanmen
i avtalet angi-under visshar löptsedan deteller åtgärd upphöra enannan

anställningstideninnebärmånader. Dettatid får längst attven som vara sex
åberoarbetsförmedlingen medSkullelängst uppgå till månader.kan sex

utgång återanställningstidenssamband medipande särskilda skälav
anställningsavtalfårarbetsföretaget,anvisa den anställde till nyttett

träffas.

uppsägningsrättenvidare innebärgälla tillsAtt anställningsavtalet skall att
1974 årsikraftträdandetfallet förei princip fri påär sätt avsom varsamma

försaklig grundgenerella kravanställningsskyddslag med dess en ar-
uppsägning. anställhelst underkan skeUppsägningbetsgivares när som

uppsägnings-någon särskildframgårparagrafningstiden, och denna attav
anställningsavtaletinnebärtid inte behöver iakttas. sagdaDet att genomnu

helstomedelbartupphörauppsägning i princip bringaskan näratt som
anstälhiingstiden.under

enskildakollektivavtalsåvälmeningen framgår avtal,Av sista att an-som
harvadvillkorställningsavtal, föreskriver andra ärän sagtssom nusom

avtalmed giltig verkanogiltiga. alltså inte möjligtDet t.ex.är att genom
vissföreskrivafria uppsägningsrätten eller uppsäginskränka den att en

ningstid skall iakttas.

Semesterlagen

ellersemesterlöntill6 § Anställda arbetsföretag har intei rätt seett
1977:480.enligt semesterlagenmesterersättning

arbetsföretagsanställda från tillparagraf undantar deDenna rätt semester-
Bestämmelsen har be-lön eller enligt semesterlagen.semesterersättning

kollektivavtal kommaavsnitt tillåtet ii 2.9.2.4. Det överensrörts är att om

34 Se 1967 uttalandeni AD 1976 33.AD 17ocht.ex. nr nr

-
-

--
-

-

-

-



SOU 1995:2 F örfattningskommentarer 73

semesterlön eller semesterersätmingatt skall betalas till den anställdärsom
i arbetsföretag.ett

Sjuklönelagen

7 § Lagen 1991:1047 sjuklön skall inte tillämpas på anställda iom ett
arbetsföretag.

Paragrafen undantar de arbetsföretagsanställda från tillämpningen sjuk-av
lönelagen. Den anställd iär ettarbetsföretag har alltså inte till nâ-som rätt

ersättning från arbetsföretaget vid frånvaro grund sjukdom.gon Där-av
kan det finnas till sjukpenningemot rätt enligt lagen 1962:381en om

allmän försäkring, 10 § nedan.se

Lagstiftningen kontantstöd vid arbetslöshetom

8 § När lagen 1973:370 arbetslöshetsförsäkring och lagenom
1973:371 kontant arbetsmarknadsstöd skall tillämpas, skall anställdaom
i arbetsföretag arbetslösaett och anmälda arbetssökandeanses vara som
hos den ojfentliga arbetsförmedlingen. När skall bedöma, denman om som

ellerär har varit anställd i arbetsföretag uppfyller arbetsvillkoret enligtett
dessa lagar, skall dock anställningstiden i arbetsföretaget jämställas med
förvärvsarbetstid. Dagpenning enligt lagen arbetslöshetsförsäkringom
betalas till den har uppfyllt arbetsvillkoret huvudsakligensom genom an-
ställning i arbetsföretag med det beloppett regeringen fastställer.som

Ersättning får betalas för hela anställningstiden till anställda arbets-i ett
företag bestämmelsernatrots ersättningsperiodens längd i lagenom om
arbetslöshetsförsäkring och lagen kontant arbetsmarknadsstöd.om

Bestämmelserna §20i sista stycket lagen arbetslöshetsförsäkring skallom
inte tillämpas pâ den ersättning anställda i arbetsföretag får frånettsom
företaget på grund anställningen.av

Att anställd i arbetsföretag giltig anledningen ett har föranlettutan att
anställningen upphör uppsägning skall grund förgenom anses vara av-
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från arbetslös-stängning till vid tillämpningen lagenersättningrätt av om
hetsförsäkring arbetsmarknadsstöd. skalloch lagen kontant Dettaom
också gälla någon den offentliga arbetsförmedlingen har anvinär som av

anställning arbetsföretag giltig anledningi vägrarsats attett utan ta an-
ställningen.

arbetsföretag skall och länsarbetsnämnd lämnaEtt till arbetslöshetskassa
de uppgifter behövs skall kunna betalas tillför ersättningrättatt utsom
den eller har anställd arbetsföretaget.varit iärsom

Paragrafen de justeringar i lagen arbetslöshetsförsäkring ochtar upp om
lagen kontant arbetsmarknadsstöd behövs beträffande den ärom som som
eller har anställd såledesvarit i arbetsföretag. Denna paragraf innebärett

vissa ingrepp i de nämnda lagama. det alltså vid dag-Mengörs äratt t.ex.
penning fortfarande fråga justeringar framgårmed deatt-om som av
denna tillämpaparagraf lagen arbetslöshetsförsäkring jämför t.ex.om
39 § lagen arbetslöshetsförsäkring, där det talas ersättning i enlig-om om
het med bestämmelserna i denna lag". fråga skälen för den valda lag-I om
tekniska lösningen hänvisas till avsnitt

första finns, iI stycket första den grundläggande regelnmeningen, attom
den anställd i arbetsföretag skall arbetslös vid tillämpär ettsom anses som
ningen lagama.av

i lagarnaKravet på den arbetslöse skall omedelbart stå till arbetsmark-att
nadens förfogande för få ersättning gäller den anställd iäven är ettatt som
arbetsföretag. den mån den arbetsföretagsanställde uteblir från sin anställI
ning eller har ledigt från den finns det alltså inte någon till ersättningrätt
enligt lagama; arbetsföretaget enligt sista stycket i paragrafen, skyldigtär,

lämna den beslutar ersättningen sådana uppgifter bl.a. frånatt som om om
ersättning kan betalasrättatt ut.varo

Regeln den arbetsföretagsanställde skall betraktas arbetslös harattom som
också betydelse för bedömningen han har till inträde i arbetslös-rättom en
hetskassa. Någon sådan finns alltså inte anställningen igrundrätt av ar-
betsföretaget.

andra detmeningen i första stycket finns undantag från huvuddet ett
regeln den arbetsföretagsanställde skall arbetslös. Detattom somanses

-

-

-

-

-

-
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gäller vid bedömningen det s.k. arbetsvillkoretav enligt lagama. Anställ
ningstiden i arbetsföretaget skall därvid jämställas med sådan tid under
vilken förvärvsarbete har utförts. För den härigenom har uppfylltsom ar-betsvillkoret huvudsakligen anställningen i arbetsföretagetgenom fast
ställs, enligt tredje meningen, dagpenning till det belopp regeringensom
bestämmer.35

Genom anställningen uppfyller den arbetsföretagsanställde alltså arbets-
villkoret samtidigt dagpenning eller kontantsom arbetsmarknadsstöd beta-
las. Det kan därför inträffa ersättningsperiodenatt går till ända denutan att
arbetsföretagsanställde, anställningen i arbetsföretagetgenom eller på nå-

hargot sätt, hunnitannat uppfylla arbetsvillkoret. Denna situation behand-
las i det andra stycket. Enligt bestämmelsen i det stycket skall dagpenning
eller kontant arbetsmarknadsstöd nämligen betalas för hela anställnings-
tiden hinder bestämmelsernautan av ersättningsperiodens längd.om För
den är anställd i arbetsföretagsom ett när ersättningsperiod löperen be-ut
döms alltså vid den tidpunkten arbetsvillkoret förom period ären ny upp-Ärfyllt. detta fallet, börjar den perioden löpa.nya Mengenast skulleatt
arbetsvillkoret då inte uppfyllt, får enligt andravara stycket fortsatt
sättning ändå betalas för hela den resterande anställningstiden. När an-
ställningen har upphört får det på bedömasnytt arbetsvillkoret förom

ersättningsperioden dåny uppfyllt.är

Enligt 20 § sista stycket lagen arbetslöshetsförsäkringom avräknas från
dagpenningen fortlöpande ersättning från arbetslöshetskassaänannan med
anledning arbetslöshet. I detav tredje stycket finns uttrycklig regelen om

denna bestämmelseatt inte skall tillämpas beträffande den ersättning som
anställd i arbetsföretagen ett får från företaget på grund anställningen.av

Den anställde får alltså behålla dagpenningen ograverad han kan fåtrots att
viss ersättning från arbetsföretaget när han utför arbete såsom uthyrd eller
för arbetsföretagets räkning.egen

fjärdeI stycket görs komplettering deen grunder för avstängningav från
ersättning finns enligt lagarna.som

35 Jämför vad gäller enligt 20som § fjärde stycket lagen arbetslöshetsförsäkringombeträffandeden har uppfyllt arbetsvillkoretsom huvudsakligen arbets-genommarknadsutbildning eller yrkesinriktad rehabilitering för vilken statligt utbild-ningsbidrag har betalats.

-

-

- -

- -
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ianställninganledninggiltigefter anvisning vägrarDen ettatt tautansom
l987:405 denförordningen§jämför 12arbetsföretag kan avstängas om

länsarbetsnärnndens skylrörandeverksamhetenarbetsmarknadspolitiska
instans.behörigsådant fall underrättaidighet att

arbetsföretagsanföranleder hansanledninggiltigOckså den attutansom
bara detDet häruppsägning kan ärställning upphör avstängas.genom

Haruppsägningupphörtanställningen harfallet avses. an-att somgenom
under längstfåranställningstiden,upphört därförställningen att som vara

Såvälfråga.givetvis inte avstängning ilöpt kommermånader, har ut,sex
medanställdes sidadenuppsägning från arbetsföretagets av-avsessom

föranlettanställde hardenavstängning krävsstängningsregeln. För att upp-
uppsägninganledning. Skergiltigdetta har skettsägningen och utanatt

kommiteller därför det harnedskall läggasarbetsföretagetdärför attatt
intearbetshandikapp,utbildningsbehov elleranställde harfram den somatt

alltså inte iavstängningkommerarbetsföretagetsinomkan klaras ram,av
fråga.

uppgifterlämnaskyldighetarbetsföretagetsfemte stycket reglerarDet att
i förstadelänsarbetsnämnd, dvs.ocharbetslöshetskassatill organ som

arbetslöshetsersättning ochenligt lagenersättninghand beslutar omom
uppgifterdeSkyldigheten omfattararbetsmarknadsstöd.kontantlagen om

be-skall kunnalagarnaenligt de närrmdaersättningförbehövs rättattsom
anstälhiingen.frånuppsägningochuppgift frånvarotalas t.ex.ut, omom

arbetslösanställerarbetsgivareBestämmelser stöd till ensomom

arbetsgivastöd tillförfattningsbestämmelserVid tillämpningen9 § omav
jäm-arbetsföretagskall anställning iarbetslösanställer ettenenre som

arbetslöshet.ställas med

arbetsföretagsanställda med arbets-jämställaparagraf syftar tillDenna att
stödformer vidförfattningsregler olikalösa vid tillämpningen an-omav

alltså få stödarbetsföretag kananställd iställning. anställerDen ettensom
den hanförutsättningaroch underpå villkor an-som omsammasamma

varit arbetslös.ställer hade

-

-

-
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Lagen allmän försäkringom

10 § När lagen 1962:381 allmän försäkring skall tillämpas påom an-
ställda i arbetsföretag gäller följande:ett

Vid beräkningena sjukpenninggrundande inkomst skall bortseav man
från anställningen arbetgföretageti och den ersättning företagetsom
betalar ut.

b Villkoren §i 3 kap. 10 första stycket 1 lagen allmän försäkringc om
skall uppfyllda under anställningstiden.anses

En allmän försäkringskassa fâr lämna stöd till arbetsföretag.

Reglerna i första stycket innebär den arbetsföretagsanställde iatt princip
kommer jämställas med den arbetslösatt vid tillämpningär lagensom av

allmän försäkring, dock ersättningen från arbetsföretaget,om att på vilken
socialavgifter och allmänna egenavgifter skall betalas, i förekommande fall
kommer pensionsgrundande.att vara

Avsikten den sjukpenninggrundandeär inkomstenatt inte skall ändras vare
sig nedåt eller uppåt på grund anställningen i arbetsföretaget eller denav
ersättning utgår från arbetsföretaget. Ersättningen från arbetsföretagetsom
skall inte påverka den sjukpenninggrundande inkomsten. Den arbetsföre
tagsanställde skall alltså ha till sjukpenninggrundanderätt inkomstsamma

han skulle ha haft han arbetslös.35hade fortsattsom attom vara

Genom bestämmelsen villkoren i 3 kap. 10 § förstaatt stycket l lagenom c
allmän försäkring skall uppfyllda jämställsom den arbetsföretagsananses

ställde, inte omfattas sjuklönelagen se §7som ovan, med denav ärsom
arbetslös.

36 Jämför 3 § första stycket 3 Riksförsäkringsverketsföreskrifter RFFS 1981:5 omsjukpenninggrundandeinkomst. Seockså,beträffandesjukpenning,SOU 1993:52
315 och bilaga 22 ff. och Riksförsäkringsverketss. allmännas. råd 1990:5 20s.och 43 beträffandetillfällig föräldrapenning,samt, Riksförsäkringsverketsall-

rådmänna 1993:10 23, jämför FOD 1986:14.s.

-

-
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försäkringskassaallmänklargörstycketandraBestämmelsen i det att en
arbetsföretag.37tillstödlämnapå olikafår sätt

Kommunallagen

stöd tilllämna19001991kommunallagenfår ar-kommun11 § En trots
betsföretag.

stödfår lämnapå olikakommun sättparagraf klargörRegeln i denna att en
hindrar det.kommunallagenibestämmelsernaarbetsföretagtill attutan

till statenInbetalning pengarav

arbets-uthyrningfått förarbetsföretagbetalning§ den av12 Av ettsom
vad debelopptillbetala motinskall företagetkraft ett svararstaten som

lagenfått enligtharuthyrningstidenunderarbetstagarnauthyrda
kontant973 7llagenellerarbetslöshetgförsäkring1973:370 omom

arbetsmarknadsstöd.

tillarbetsföretagförskyldighet attregelinnehållerparagrafDenna omen
tagitharföretagetersättningden kontantadelbetala in somstaten aven
betalasskallbelopparbetskraft. Detuthyrningför somfrån avemot annan

kontantstödbetalats iharuthymingstidenförvadskallin mot somsvara
verkställighets-Dehyrtshararbetstagare ut.till dearbetslöshetvid som

meddelasregel kandennatillämpningenför avbehövsföreskrifter avsom
lämpligöverlåta åtkanregeringenvarvidförordning,regeringen genom

föreskrifter.33sådanameddelamyndighet att

lagbestärnmelsenföreslagnatill denalternativ vorelagstiftningsteknisktEtt
myndigheteller denregeringenförbemyndigandeini lagen bara etttaatt

37 försäkring.allmän§ lagen18 5Jämför kap. om
38 regeringsformen.13 §8 kap.
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regeringen bestämmer meddela föreskriftersom att den offentligaom av-
gift för avses.39arbetsföretag som

Att det har särskilda författningsreglergetts slags offentlig avgift förettom
arbetsföretagets inbetalning till dvs. aktieägaren, förstaten, bl.a.av pengar
med sig reglerna i aktiebolagslagenatt 1975:1385 utbetalningom ettav
aktiebolags till aktieägarna inte behöver iakttas.pengar

Av vad anförs i avsnitt 2.12. framgår utredningensom i första handatt
förordar någon regel inbetalningatt till inte införs.om Avav statenpengar
det nämnda avsnittet framgår också anledningen till utredningenatt trots
detta lämnar förslag till utformningen sådan regel.av en

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den och gäller till den Lagen gäller dock
därefteräven ifråga förhållanden tiden dessförinnan.om som avser

Utredningen har inte det ankommer påansett denatt lämna förslag tillatt
vilket datum den lagstiftning behövs för inrätta arbetsföretag börsom att
träda i kraft.

Som anförs i avsnitt bör lagen arbetsföretag tidsbegränsad ochom vara
gälla under förslagsvis år.tre

39 8 kap. regeringsformen.9 § andra stycket
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