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Till statsrådet Ulrica Messing

bemyndigade den juni 1997 chefen för Arbetsmarknads-Regeringen 12
departementet tillkalla särskild utredare med uppdrag föreslåatt atten

för genomförandet direktivåtgärder i Sverige EG:s utstationer-av om
arbetstagare i samband med tillhandahållande tjänster. juniing Iavav

förordnades undertecknad särskild utredare med början1997 att vara
från den augusti 1997.1

har medverkat professor Niklasi utredningen Bruun,Som experter
Handelshögskolan Helsingfors hovrättsassessorSvenska i Larssamt

rättssakkunnig Arbetsmarknadsdepartementet.Dirke, i
förhar inbjudit till referensgrupp med företrädareUtredaren en

Svenska arbetsgivareföreningen SAF,arbetsgivarorganisationema
Kommunförbundet, Landstingsförbundet och Arbetsgivar-Svenska

de fackliga Landsorganisationen i Sverigeverket organisationernasamt
Centralorganisation TCO och SverigesLO, Tjänstemännens

självaAkademikers Centralorganisation SACO. Organisationerna har
Karl Pfeiferhar varitsina Dessa Kent Brorsson,utsett representanter.

Pfeifer,ersatt, Söderlöf ersättare till Karl Mariasenare Göran
Englund, Erland Olauson, Hamskär ochCarlsson, IngemarIngvar

Ekström.Katarina Bengtson
anställdes den hovrättsassessomSom sekreterare 18 augusti 1997

Helena Larsson.
härmedUtredningsuppdraget slutfört och jag överlämnarär nu

betänkandet Utstationering arbetstagare SOU 1998:52.av

Stockholm aprili 1998

Eva-Helena Kling

/Helena Larsson
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Sammanfattning

Uppdraget

betänkandet lämnar utredaren förslag till lagI ett en ny om
utstationerade arbetstagare. lagen genomförs direktivGenom EG:s om

arbetstagare samband tillhandahållandeutstationering i medav av
tjänster.

Utgångspunkten för utredarens arbete har direktivet skallvarit att
genomföras utsträckning möjligt anknyterpå i såsättett storsom som

den svenska arbetsmarknaden. Lagförslagettill traditionerna på inne-
därför förhållande till svenska kollek-håller inte några ändringar i det

tivavtalssystemet.

Utstationeringsdirektivet

för det första skapa ökadSyftet med utstationeringsdirektivet är att
ochklarhet vilka regler tillämpliga vid utstationeringarär attsomom

därmed underlätta etableringsfriheten och den fria rörligheten av
direktivet tillkommit för undvika s.k.tjänster. det andra harFör att

fria arbetskraft kräver nämligensocial dumping. rörlighetenDen av
lojal arbetstagarnas rättig-konkurrens och åtgärder garanterar attsom
heter respekteras.

Utstationeringsdirektivet därför arbetstagareattanger som av
arbetsgivaren sänds till land för där utföra tillfälligtut ett annat att ett
arbete, skall omfattas värdlandets arbets- och anställningsvillkor påav
vissa områden. hårda kärna minimivillkor räknasDen av som upp
direktivet består bestämmelser längsta arbetstid och kortasteav om
vilotid, antal betalda semesterdagar minimilön, villkorminsta år,per
för ställa arbetstagare till förfogande, särskilt vad gäller uthymings-att
företag, regler säkerhet, hälsa och hygien arbetsplatsen,påom
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anställningsvillkor förarbets- ochmed hänsyn tillskyddsåtgärder
ochför barnfött barnoch kvinnorgravida kvinnor samt unganysssom

andrajämtekvinnor ochbehandlinglika mänreglersamt avom
dessaVillkor påbehandling.icke-diskriminerandebestämmelser om

utstationeradetillämpliga pålagreglerade, måsteområden görasärsom
allmängiltig-villkor iskallbyggbranschen ävenarbetstagare. För
medlemsstatvid utstationeringar. Omkollektivavtal gällaförklarade en

stället utgålandet ikanallmängiltigförklaring,förhar någotinte system
aktuelladentäckning inomhögkollektivavtal harandrafrån som

tillämpningsområdetutsträckaocksåMedlemsländerna kanbranschen.
kollektivavtal.sektorerstill andra

Romkonven-ifrån vadavvikerlagvalsregler sägsDirektivets som
konventionenavtalsförpliktelser. Ivid ärlagtillämpligtionen om

arbetstagarenskall tillämpasreglerhemlandets närhuvudregeln att
Beträffandearbetsland.vanligaland sittarbetar itillfälligt änannatett

Romkonven-gällerdirektivet,täcksanställningsvillkor inte avsom
tillämplig lag.bestämmelsertionens om

förbindelsekontor,medlemsstaternaskalldirektivetEnligt utse som
anställningsvillkorochvilka arbets-informationskall somomge

skall ocksåFörbindelsekontoretutstationering.vidgällakommer att en
medlemsstater.andramotsvarande kontor imedsamverka

talanväcka ikunnautstationerad arbetstagare utsta-skallVidare en
ocharbets-värdlandetsföljerintearbetsgivarentioneringslandet, om

anställningsvillkor.

förslagUtredarens

lagEn ny

lagstift-behövssvenskutstationeringsdirektivet i rättgenomföraFör att
vilkenstiftas,lagskull böröverskådlighetensning. För genomen ny
arbets-lagstiftningenarbetsrättsligadenregler ifastställs vilka som

Sverige.ivid utstationeringarskall tillämpautomlandsgivare
fall.förekomma ikanutstationeringar trelagförslagetI sägs att

dennesförarbetsgivarenutomlandsskickasAnställda egenavsom
ocharbetsgivarenavtal mellanenligtledningdennesoch underräkning

arbetsplatspåutstationerasanställdatjänsterna, enmottagaren somav
anställda islutligenkoncernentillhörföretageller i samtett som
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företag hyr arbetskraft skickas till användarföretagutsom som
utomlands omfattas lagen.av

bör tillämpas alla arbetsgivare utomlands utstatio-Lagen av som
begränsasanställda. Om tillämpningsområdet till länder inom EU,nerar

finns det risk för arbetsgivare medlemsländerna diskriminerasi iatt
förhållande till arbetsgivare i s.k. tredje länder skulle kunna följasom
hemlandets billigare villkor.

ochmåste tillfällig för direktivet,utstationeringEn natur attvara av
skall tillämplig. länge utstationeringden svenska lagen, Hurvara en

direktivet. lägsta tidsgräns förkan inte i Någonpågå, enanges
för monteringsarbete ellerfinns med undantag visstutstationering inte,

byggverksamhet. Utstationeringenliknande verksamheti änannan
fall dagar för bestämmelsernamåste i så överstiga åtta att semesterom

förtillämpliga. Beträffande den bortre utstatio-skall bli gränsen en
betraktas stadigvarandefår arbetet kannering näratt som meranses

utstationeringslagen tillämplig. sådantförlagt till Sverige, inte Iär ett
lagstiftning anställningsavtalet, gälla direkt.fall skall svensk rörsom

blitill kommerbedömning hur stark anknytningen SverigeEn attav
inför utstationering.måste varjegöras

svensk Vidskall bestämmas enligtarbetstagareBegreppet rätt.
civilrättsliga arbetstagarbegreppetskall detutstationeringar vara

föreliggaanställningsförhållande måsteutgångspunkten. Eftersom ett
jämställadet komma frågautstationeringstiden, kan inte iunder att

arbetstagare.självständiga uppdragstagare med

Kollektivavtalsreglerade villkor

social dumping hittills inte varitsvenska arbetsmarknaden harPå den
det svenskaviktig anledning till dettaproblem.något En är att

krävade fackliga organisationernakollektivavtalssystemet rätt attger
vid verksamhet itecknar kollektivavtalutländska arbetsgivareatt

Sverige.
kollektiv-väl, har utredaren bedömtEftersom fungerar attsystemet

utanföranställningsvillkor bör lämnas lag-avtalsreglerade arbets- och
dennagenomförandet direktivet. Direktivet innehållerstiftningen vid av

allmängiltigförklaradevalmöjlighet, och med inte hari Sverigeatt
stridakollektivavtal. sådan lösning kan inte hellerEn motanses

ochdirektivets syfte eftersom det svenska kollektivavtalssystemet
fortsättningen kan förväntas hindra socialagerande iävenparternas

arbetsmarknaden. Utredaren har dock bedömtdumping på den svenska
beträffande kollektivavtalsvillkor, kaninformation behöveratt ges som
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kravutländska arbetsgivaresuppfyllstillämpliga. Därigenombli även
grund-tydliggöra vissaockså viktigtregler.förutsebara Detpå är att

kollektivavtalssystemet. Hitmedhörrättigheterläggande sammansom
avtal,förhandla och slutaföreningsfrihet ochreglernahör rätten attom

träffatskollektivavtalmedbestämmandelagen. Näriintagnaärsom
reglernaträderarbetstagarorganisation,svensk ävenmed omen

ochutländska arbetsgivareförgälla redanfårfredsplikt in. De nuanses
föra intill Sverige. Genomförlagtarbetevid attarbetstagare är ensom

medbestämmandelagenreglerdessa ilagbestämmelseuttrycklig attom
reglernafastför allaslår gång ärutstationeringar, attgäller vid man en

tvingande.

villkorLagreglerade

arbets-finns iarbetsplatsenoch hygien påhälsasäkerhet,Regler om
för gravidaskyddsåtgärderhar reglerölagstiftningen,milj även omsom

arbets-ochför barnfött barnkvinnorkvinnor, samt ungasom nyss
och kvinnorkvinnorför gravidaanställningsvillkorReglertagare. om

bestämmelserochföräldraledighetslagenfinns ifött barn omnysssom
Arbets-arbetstidslagen.finnsvilotid ioch kortastearbetstidlängsta

personaluthyrnings-ibegränsningarinnehåller vissafönnedlingslagen
förfogande. Om minstatillställa arbetstagaremöjligheterföretags att

ochsemesterlagenbestämmelser ifinnssemesterdagarbetaldaantal
andraochkvinnorbehandling män samtlikaregler avom

jämställdhetslagenihittaricke-diskrimineringbestämmelser manom
diskriminering.etniskoch lagen mot

bestämmelser ioch vissaarbetsfönnedlingslagenArbetsmiljölagen,
Sverigesinomarbetstagareallaredangällerarbetstidslagen nu

arbetstagare. Avutländskaarbetandetillfälligtinklusiveterritorium,
ålägga arbets-befogat i lagenemellertiddetinfonnationsskäl attär

skallUtstationerade kvinnorbestämmelser.dessatillämpagivaren att
tillföräldraledighetslagenreglerna i rättomfattasockså mamma-omav
och kvinnorkvinnorför gravidafallvissaomplacering iochledighet

bestäm-vid brotträttegångskadestånd ochfött barn motsamtsom nyss
diskrimi-bestämmelserjämställdhetslagensskallVidaremelserna. om

vid brottpåföljderanställning,pågående motunderneringsförbud
utstationeringar.gälla vidrättegångenreglernaförbudet samt om

bestämmelser imotsvarandebeträffandeinförasskallregleringSamma
dislqiminering.etnisklagen mot

semesterersättningochbetaldreglerSemesterlagens semesterom
har bedömtUtredarenutstationeringar. atttillämpliga vidskall göras
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direktivetsdet inte finns skäl utnyttja möjlighet undantaggöraatt att
från dessa regler vid arbete omfattning.ringaav

lagstiftningen får hindrasvenska inte arbetsgivaren tillämparDen att
för arbetstagaren förmånliga bestämmelser. jämförelse måsteEnmer
således ske villkoren de utstationerade arbetstagarnas hemland.med i

Förbindelsekontor

direktivetförbindelsekontor skyldigt inrätta enligtSverigeDet är att
de arbets- och anställningsvillkormåste kunna information om somge

här. Förbindelsekontoret skall ocksåskall gälla vid utstationeringen
förbindelsekontor.samverka med andra medlemsstaters

Arbetarskyddsstyrelsen till förbindelse-Utredaren föreslår att utses
finns det myndighet har kompetenskontor. närvarande ingenFör som

omfattande regelverketpå alla de områden direktivet reglerar. Det mest
arbetsmiljöområdet. Arbetarskyddsstyrelsenfinns emellertid inom är

och arbetstidsfrågor ochförvaltningsmyndighet för arbetsmiljö-central
lagstiftningen dessa frågor. Arbetar-har den centrala tillsynen iöver

fram-föreskrifter och allmänna rådskyddsstyrelsen meddelar samt
därför välsprider information bestämmelserna ochställer och om synes

anställningsvillkorochför uppgiften informera arbets-lämpad att om
skall hänvisa tillFörbindelsekontoretenligt utstationeringslagen. även

kollektivavtalsvillkorför informationkollektivavtalspartema somom
bli tillämpliga vid utstationering.kan en

informationför riktigheten denFörbindelsekontorets omansvar av
förlämnas bör detsammaoch anställningsvillkorarbets- somsom vara

informationenmyndigheter. den månandra upplysningar lämnade Iav
skadeståndsansvarmyndighetsutövning, kansamband mediges

skadeståndslagen.komma fråga enligt kap. 2 §i 3
skall planera samarbetedirektivet medlemsstaternaI ettattanges

finns vad gäller anställnings-mellan övervakande myndigheterde som
harArbetarskyddsverket, och Sverigeoch arbetsvillkor, dvs. JämO DO.

har denoch såvitt känt,erfarenhet utstationeringarinte någon stor av
orsakat någraförekommit landet, inteutländska verksamhet isom

riktlinjer förför närvarande ställaproblem. därför svårtDet är att upp
behovmyndigheterna kan behöva samarbeta. Ompå vilket sätt

uppkommer, förutsätter emellertid utredaren myndigheternaatt tar
nationella internationella,nödvändiga kontakter, såväl utan attsom

föreskrifter detta. Förbindelsekontoret åläggsnågra särskilda nu ges om
mellansåledes särskilda uppgifter vad gäller samarbetetinte några

övervakande myndigheter.
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Möjlighet väcka talanatt

domsrätten vidBryssel- och Luganokonventionerna reglerarsom
civilrättsliga pekar landet där arbetsgivareninternationella tvister, ut

där arbetstagarenfinns, arbetstagarens vanliga arbetsland eller landet
anställningsavtal.forum vid enskiltanställdes, tvisträtt ettsom en om

arbetstagaren skall kunna väcka talan där utstationeringenFör äratt
bestämmelse, måsteeller har varit, i enlighet med direktivets en

handläggssärskild regel införas detta. tvister det blir frågaDe om,om
talan kan förasenligt arbetstvistlagen. Om enligt arbetstvistlagen inte

den forum bör i såvid arbetsdomstolen, skall föras vid tingsrätten. Rätt
fall den där eller har varit. Omtingsrätten i utstationeringen ärortvara

vid flera bör Stockholmsarbetstagaren har varit utstationerad orter,
forum.tingsrätt alternativtvara

domVerkställighet utländskav

bestämmelser redan tilloffentligrättsligasvenskaBrott tasmot nu upp
det fråga utstationeradesvenska domstolarprövning även när är omav

lagstiftningutländsk offentligrättsligarbetstagare i Sverige. Brott mot
svenska domstolar i allmänhet intehar hittills enligt gällande principer

det regel finns någotAnledningen i intesig kunna ärpröva. attansett
sådana fall. svensk offentligrättsligi Ensvenskt rättskipningsintresse

kan allmänhet verkställasdock i intedom utländsk arbetsgivaremot en
heller kan dom meddelatshemland.i arbetsgivarens Inte av enen som

verkställasbrottmålsdomstol regel ieller iutländsk administrativ
arbetsgivare.svenskSverige mot en

skyldiga utstationerings-emellertid tillMedlemsstaterna att attär se
ligger brott direktivets bestäm-effektivt.direktivet blir Häri att mot

Medlemsstaternaeffektivtmelser kunna sanktioneras påmåste sätt.ett
bör därförprincipdärmed rättskipningsintresse. Ihar gemensamtett

offentligrättsliga reglerutländskamål rörande tillämpningäven av
domstol.svensktillämpningsområde iinom direktivets kunna prövas

utländska domaremellertidundanröja all osäkerhet föreslåsFör attatt
ådömtsSverigeoch beslut arbetsgivare med hemvist ivarigenom

regler, skall kunnautländska offentligrättsligasanktioner för brott mot
enlighet med bestäm-skeverkställas Sverige. Verkställigheten bör ii

verkställighetslagen.melserna internationellai
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Författningsförslag

utstationerade arbetstagaretill lagFörslag om

föreskrivs följandeHärigenom

Tillämpningsområde

landetablerade igäller arbetsgivare,lag annat§ är ettl Denna när som
med desambandhär iarbetstagareSverige, utstationerar attän

anställningsförhållande skallEtttillhandahåller tjänster gränserna.över
arbetsgivarenutstationerandeoch denmellan arbetstagarenföreligga

utstationeringstiden.under

handelsflottan såvittinomarbetsgivaregäller inte§2 Lagen avser
ombord.besättningarbetsgivarens

Definitioner

gränsöverskridandeföljandenågonMed utstationering3 § avavses
åtgärder:

räkningför arbetsgivarenssänds till Sverigearbetstagarenär egen
mellanhar ingåttsenligt avtalledning,under dennesoch som

tjänsterna,verksammeoch den i Sverigearbetsgivaren mottagaren av
tillellertill arbetsplatstillsänds Sverigearbetstagare ettnär en

tillhör koncernen,företag som

december 1996den 16rådets direktiv 96/71/EGEuropaparlamentets ochjfr av
tillhandahållande tjänstersamband mediarbetstagareutstationering avom av

396L0071Celex0001-0006,018, 21.1.1997,EGT L s.nr
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arbetskraft ellerarbetsgivare hyrhosarbetstagare utnär en som
användarföretagförfogande, sänds tillarbetskraft till ärställer ett som

verksamhet i Sverige.bedriveretablerat eller som

arbetstagarevarjeutstationerad arbetstagareMed4 § somavses
utför arbete itillfälligtlandarbetar ivanligen annatett sommen

Sverige.

anställningsvillkorochArbets-

tillämplig påvilken lagskall, ärarbetsgivare§ En5 oavsett annarssom
förbestämmelserföljandetillämpaanställningsförhållandet,

arbetstagare:utstationerade

styckena,och andraförstastyckena, §tredje 7andra och§2 5
1977:480,semesterlagenoch 31-32 §§och 27-292416-17,

föräldraledighetslagenoch 16-22stycketförsta§2 4
1995:584

1991:433jämställdhetslagen15-28

diskrimineringetnisk1994:134lagenoch 14-159-12 mot

tillämpaskallArbetsgivaren även

vilotidarbetstid och1982:673,arbetstidslagen5-18 om

säkerhet,1977:1166,arbetsmiljölagenkapitlenoch 5-62-3 om
minderårigaarbetsplatsenoch hygien påhälsa samt om

arbetsförmedling ochprivat1993:440lagenoch 64 om
uthyrningsföretagarbetskraft,uthyrning omav

avtalenligtskall tillämpasbestämmelserförmånligainte merom
anställningsförhållandet.tillämplig påden lageller enligt ärannarssom

specialiseradelleryrkesarbetareutstationerad6 § För en
byggverksamhetsysselsätts iintearbetstagare avsersomsom
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uppförande, iståndsättande, underhåll, ombyggnad eller rivning av
byggnader, gäller nämnda bestämmelser i semesterlagen endastovan

utstationeringen pågår i åtta dagarnär änmer om

arbetet utförs i samband med första ellermontering installationen
ingår i leveranskontraktet för ochsom en vara

arbetet nödvändigt för skall i bruk.är att tasvaran

Vid beräkningen utstationeringen pågår i åtta dagaränav om mer
skall hänsyn till under det året, någontas senasteom, annan
arbetstagare har utstationerad förvarit arbete.samma

§ Vid utstationering gäller7 7-8 lagen 1976:580 om
medbestämmande arbetslivet föreningsrätti och 10 §om om
förhandlingsrätt. kollektivavtal träffatsNär med svensk arbetstagar-en

gällerorganisation 41 fredsplikt.§även om
Vid brott första stycket gäller 54-55 första och60 §mot samt

tredje styckena lagen 1976:580 medbestämmande arbetslivet.iom

Information

Arbetarskyddsstyrelsen skall,8 § i egenskap förbindelsekontor,av
tillhandahålla information de arbets- och anställningsvillkorom som

bli tillämpliga vidkan utstationering i Sverige.en
information kollektivavtalFör kan komma bliattom som

tillämpliga skall Arbetarskyddsstyrelsen hänvisa till berörda kollektiv-
avtalsparter.

Arbetarskyddsstyrelsen skall samarbeta med motsvarandeäven
förbindelsekontor i andra länder Europeiskainom unionen.

Talans väckande

Mål tillämpningen första stycket handläggs9 § 5 § enligt lagenom av
1974:371 rättegången arbetstvister.i Därvid gäller ävenom

33 § semesterlagen 1977:480 preskription,om

föräldraledighetslagen23 § 1995:584 rättegången,om
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talan,föra1991:433jämställdhetslagen rätt att46-56 om
preskriptionochhandläggning m.m.,omgemensam

1994:134lagenoch 26-27stycketförsta§25§§, 2417-18
preskription.ochtalanföradiskrimineringetnisk rätt att ommot om

harellerarbetstagarendäri den ärvid tingsrättenfår föras ortTalan
flerautstationerad vidhar varitarbetstagarenutstationerad. Omvarit

Stockholms tingsrätt.vidförasfår talanorter,

utländsk domVerkställighet av

myndigheter,administrativafrånbeslutellerdomarUtländska§10
isanktionerådömtsharSverigeimed hemvistarbetsgivarevarigenom

de övrigaEuropeiska unionen statersamti somnågon staternaav
bestämmelsernationellasådanabrottförEES-avtalet,omfattas motav

den96/71/EGdirektivoch rådetsEuropaparlamentetsi avavsessom
medsambandiarbetstagareutstationering1996december16 avom

villkordeenligtSverigeverkställas ifårtillhandahållande tjänster,av
1972:260lagen5-25iförfarandeenligt det omoch angessom

brottmålsdom.verkställighetrörandesamarbeteinternationellt av
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tillFörslag ändring i lagen 1976:580 om

medbestämmande i arbetslivet

lydelseNuvarande Föreslagen lydelse

42§

Arbetsgivar- eller arbetstagar- Arbetsgivar- eller arbetstagar-
får anordna eller får ellerorganisation organisation anordna

föranledapå olovlig på föranleda olovligsätt sättannat annat
stridsåtgärd. Sådan organisation stridsåtgärd. Sådan organisation
får heller understöd får heller understödgenom genom

medverka vid ellereller på på medverka vidsätt sättannat annat
olovlig stridsåtgärd. olovlig stridsåtgärd.Organisa- Organisa-

själv bunden själv bundention tionär ärsom av som av
kollektivavtal skyldig kollektivavtal skyldigär även är även

olovlig stridsåtgärd olovlig stridsåtgärdatt,att, om om
söka hindra förestår eller söka hindraförestår eller pågår, pågår,

för dess åtgärden eller verka för dessåtgärden eller verka
upphörande. upphörande.

olovlignågon vidtagit olovlig någon vidtagitHar Har
får icke stridsåtgärd, får ickestridsåtgärd, annan annan

deltaga åtgärden. deltaga i åtgärden.i
första Bestämmelserna förstaBestämmelserna i i

stycket första och andra stycket första och andra
gäller endast gäller endastmeningarna meningarna närnär en en
vidtar åtgärder med organisation vidtar åtgärder medorganisation

arbetsförhållandenanledning arbetsförhållanden anledningav av
direktdenna lag direkt denna lagär ärsomsom

tillämplig på. tillämplig på.
Vad tredje stycketisägssom

påverkas vissainte attav
bestämmelser kan blidenna lagi

på arbetsför-tillämpliga
hållandena enligt § lagen7
1998:000 utstationeradeom
arbetstagare.
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Bakgrund1

änsterörligheten ochfria1.1 Den

idiskrimineringsförbudet EG-rätten

bestämmelserGrundläggande1.1.1

den Europeiska unionengrundläggande tankarna meddeEn är attav
mellan länderna ochskall kunna förflyttasolika slagtillgångar attav

Romför-ändamålsenligt.bedrivas där detproduktionen skall är mest
ochtjänsterdärför reglerinnehållerdraget att varor, personer,om

frittskall kunna sigkapital i princip över gränserna.röra
grundförbud diskriminering påfinnsRomfördragetI motett av

förbudinnebär inte baraBestämmelsennationalitet art. 7. motett
också rättstillämp-den förbjuderdiskriminerande författningstext utan

s.k. indirekt diskri-effekt. Vidarediskriminerandeharning ärensom
särbehandling grundas pådettaförbjuden. Medminering ettsomavses

blireffekten ändånationalitetsneutralt kriterium därtill mensynes
särbehandlade.nationaliteten hos denkriteriet varitdensamma som om

Romfördraget. Enligtartikel ifria rörlighet regleras i 59Tjänstemas
tillhandahållaråda full frihetbestämmelse skall det i principdenna att

föreliggande hinder påmarknaden. Alladenpåtjänster gemensamma
upprätthållafåroch medlemsstaterna intenationell skall bort,nivå tas

rättssubj Med tjänstför utländskadiskriminerande kravnågra avses
falleroch intenormalt utförs ersättningprestation mot somen som
ellerförbestämmelser fri rörlighetunder fördragets personervaror,om

industriell ellerverksamhethand det frågakapital. förstaI är om av
Även fria yrkena, läkare ochhantverk och de såsomkommersiell natur.

advokat, hör hit.
emellertid begränsas bl.a. krav på tjänste-Tjänstefriheten får attav

bestämmelser.överensstämmelse med nationellastår iutövningen
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EG-domstolens praxis.ochRomfördraget ibåde idetta finnsRegler om
friareglerna tjänstersundantas frånoch 66artiklarna 55Genom om
kanmyndighetsutövning. Detmedförenaderörlighet, tjänster ärsom

särskild behand-föreskriverbestämmelsermedtillåtetockså somvara
till allmänpå hänsyngrundasochmedborgareutländskaling somav

lovligtsyfte kan äroch hälsa.säkerhet Ett attordning, annat varasom
eller konsumenter.skydda arbetstagare

eller uppnåharmoniseraförantagits ömse-direktiv harOlika att
tillämpningregler vilkasnationellaolikaerkännanden sådanasidiga av

dethuvudsak har varittjänsterörelsema. Ifriahindra deskulle kunna
yrkeskvalifikationer.godtagbarareglerfråga garanterarsomom

praxisEG-domstolens1.1.2

lagstiftning,nationellamedlemsstaternasområden ifinnsDet som
Romför-enligthargemenskapemakompetensområdeutanför detligger
syftedetta iutnyttjaskall kunna attmedlemsstaternaintedraget. För att

EG-domstolentjänsterörligheten harfriadenförsvårahindra eller
nationelladetillåtlighetenförprinciperutvecklat vissa prövaatt av

kraven.
Wesemael,och 111/78 Vanbl.a. målen 110ihar varitFrågan uppe

Västtyskland.Kommissionen205/84ochWebb mot279/80
fårvärdlandetuttalatfalldessadomstolen iharSammanfattningsvis att

nationellaundermedlemsstatfråninordna tjänsteutövare annanenen
tvingandefinnsdetänstefrihet endastdennesbegränsarregler omsom

kunnamåsteBegränsningamaför det.grundade skälobjektivtoch
dessutommåsteingripandeochallmänintressemotiveras statensettav

med andramåsteReglernaberörs.till det intresseproportionstå i som
tillgodoses.skall kunnaallmänintressetförnödvändigaord attvara

tillanställdamed sig sinatagit ett annatharNär entreprenören
tillämpningssvårigheterhar vissaarbete,där utföramedlemsland för att

reglersinakan tvinga igenomvärdlandethar varitFråganuppstått. om
för dehar varitandra villkoroch sämre änlönerarbetstagarnasnär

EG-domstolen harfall frånföljandeSärskiltarbetstagarna.nationella
tilldragit sig intresse.

betalaskyldighetrörde2231982 ECR63/81 Seco attMålen och62
gällde ibestämmelserdeEnligtsocialforsäkringar.föravgifter som

hälftenbetalaskyldigaarbetstagarenocharbetsgivaren attLuxemburg var
endastutländsk arbetstagaresocialförsäkringsavgifterna. Om envar av

från avgifterna,dock befriasdennelandet kundearbete iutfördetillfälligt
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medan arbetsgivaren ändå skyldig betala del.sin Avgifternaattvar
berättigade dock den utländske arbetstagaren till några förmåner.inte

bestämmelserna bl.a. förhindra arbetsgivare frånSyftet med att attvar
från tillfälligundan del avgiftsskyldigheten utnyttjasmita sin attav genom

arbetskraft. EG-domstolen uttalade reglerna deutländsk friaatt om
tjänsterörelserna förbjuder alla former dold diskriminering. detIäven av
aktuella fallet de franska företagen, utförde arbete i Luxemburg,var som

socialförsäkringsavgifter Frankrikeskyldiga betala i föratt samma
tidsperioder. Bestämmelserna avgifts-arbetstagare och under samma om

medförde därför praktiken de franska företagen miss-skyldighet i att
förhållande inhemska Bestämmelserna kundegynnades i till företag. inte

berättigade derättfärdigas socialt skyddsbehov, eftersom de inteettav
förmåner.till några sociala Vad gälldeutländska arbetstagarna Luxem-

frånanvände arbetskraftburgs invändning de franska företagen sigatt av
medlemsstat får användaicke-medlemsländer, sade domstolen inteatt en

från icke-medlemsländer läggamakt kontrollera arbetskraft försin attatt
från medlemsländer.diskriminerande pålagor tjänsteföretag andra

frånmedlemsländernaDomstolen fastslog inte hindrarEG-rätten attatt
eller kollektivavtal avseende minimilöner tillutsträcka sin lagstiftning sina

bara tillfälligt arbetar inomgälla de arbetstagareäven statensatt som
betydelse arbetsgivarenoch det därvid saknarterritorium ärattatt

medlemsländernaland. hindrar inte helleretablerad i EG-rätten attett annat
dockändamålsenliga medel. kunde integenomdriver dessa regler med Det

ålägga alla utländska arbetsgivareändamålsenligt medel attettanses vara
särskilteller andra avgifter,betala socialförsäkringsavgifteratt som

värdlandetsförelåg arbetsgivaren följdeskyldigheten oavsett om
sannoliktnämligen intebestämmelser minimilön eller inte. Det attvarom

förmå arbetsgivarna följasådan generell skyldighet skulle atten
något skulleeller den påbestämmelserna minimilön sättatt annat varaom

någon de berörda arbetstagarna.till förnytta
1990 rördeC-l13/89 ECR I-l417Rush Portuguesa Lda ett

användeFrankrike. portugisiskt företag,järnvägsbygge i Entreprenören, ett
portugisiska anställnings-arbetskraften och tillämpadesig denav egna

standard, lägre denbetalades portugisiskvillkor. efterLönema änsom var
bara rekryteraslagstiftning fick utländsk arbetskraftfranska. Enligt fransk

vidareimmigrationsmyndigheten. Utländska arbetstagarefranskavia var
arbetstillstånd anställde utlänningarha och arbetsgivareatttvungna som

särskild avgift. EG-domstolentillstånd blev skyldiga betalaattutan en
hindradeansåg regler fri rörlighet för tjänsterRomfördragetsatt om

förbjuda tillsammans med sinmedlemsstaterna entreprenör attatt en
personal förflytta till det land där arbetet skulle utföras. intefritt sig Det var

tillåtet några såvitt avsåg förflyttningheller uppställa restriktioneratt av
såsom på rekrytering arbetstagare värdlandet ellerarbetsstyrkan, krav iav

särskilda arbetstillstånd. Sådana restriktioner skulle nämligen vara
utländske inhemskadiskriminerande den eftersomentreprenören,mot
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inskränkning kunde begagna anställda.sinaentreprenörer utan
Restriktionema skulle dessutom påverka den utländske entreprenörens
möjligheter utföra arbetet. Domstolen betonade dock de friaatt att
tjänsterörelsema någotinte eller de anställdaentreprenörengav mera

uppehållstillstånd, det frågaendast vistelsepermanent utan att var om en
för den tid entreprenaden varade. Till den franska regeringenssom svar

vad gällde låglönekonkurrens, sade domstolen reglerEG:s inteattoro
hindrade medlemsstaterna från sträcka sin lagstiftning eller sinaatt ut
kollektivavtal till gälla dem bara tillfälligt arbetade inom detävenatt som

territoriet. saknade därvid betydelse arbetsgivarenDet attegna var
etablerad i land. ansågs också tillåtetDet genomdriva landetsett annat att

regler med ändamålsenliga medel.egna

skall tilläggas vid tiden förDet den sistnämnda entreprenadenatt
Portugal endast partiellt ansluten till Romfördraget. Reglerna devar om

fria då tillämpliga, föreskriftematjänsterörelsema medanvar om
arbetskraftens fria rörlighet gällde.inte

Målet C-43/93 1995 rörde belgiskVander Elst ECR I-532 en
arbetsgivare, utförde rivningsarbete Frankrike. arbetet hade hani Försom

anställda, inklusive marockanska arbetstagare. sistnämndautstationerat De
hade tillståndgiltiga för vistelse och arbete i Belgien, omfattades av

arbetstillståndbelgisk socialförsäkring saknade i Frankrike. Arbets-men
giltiga hadehade däremot visa till Frankrike. Vander Elsttagarna

ådömts hade anställtemellertid straffavgift för han enligt fransk lagatten
arbetstillstånd. hänvisade tillutländsk arbetskraft EG-domstolen sinutan

begränsastidigare praxis och sade den fria rörligheten endast kanatt av
motiverade tvingande allmänna hänsyn, den utsträckningregler iärsom av

Reglernadessa hänsyn tillgodoses hemlandets bestämmelser.inte genom
värdlandet.måste dessutom gälla varje driver rörelse isomperson

arbetstillståndDomstolen uttalade syftet med det franska kravetatt var
reglera utbudet arbetskraft den franska arbetsmarknaden. Näratt av

anställda till utföra sker dettautstationeras för tjänster, intestat atten annan
komma på arbetsmarknaden. Avsikten stället dei syfte in iäratt att

anställda skall återvända hem efter uppdraget utomlands. Frankrikes behov
kontrollera invandring och vistelse utlänningar redan uppfylltattav av var

hade giltiga på arbetstillstånd stredarbetstagarna visa. Kravetattgenom
emellertid reglerna den fria rörligheten.mot om

mål C-272/94 Climatec SA 1996 I-1905 gälldeI och Guiot, ettsom
luxemburgskt utförde arbete Belgien, uppkom fråganföretag isom om

enlighet allmängiltigförklaratföretaget skyldigt i med kollektiv-att ettvar
avtal i Belgien betala avgifter till timbres-fidélité" ett bonusbidrag och
tirnbres imperieuses" en bonus vid ledighet grund väderlek.av

betalade Luxemburg två olika sociala allaFöretaget i avgifter förtyper av
arbetstagarna, inklusive dem arbetade tillfälligt medlems-isom en annan
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nämligen dettidigare uttalat,hänvisade till vadDomstolen attstat. man
allnödvändigt avskaffa formbaraenligt artikel i fördraget inte59 är att av

leverantörnationalitetpå grunddiskriminering ärgentemot somenav
avskaffaockså nödvändigtmedlemsstat.etablerad Deti är attannanen

ellerförbjuds, hindrasinnebär leverantöreninskränkningvarje attsom
regelnden aktuellagällerDettaavskräcks utföra tjänsterna. ävenatt om

från andra medlemsstateroch leverantörerinhemska leverantörerpåverkar
tillhandahålla tjänsterockså frihetenpåpekadelika. Domstolen attatt

tvingande hänsynrättfärdigasreglerinskränkasendast kan avgenom som
reglerskyddas demånden detta intresse inteallmänintresse, i genomav

konstateradeDomstolenhemlandet.underkastad ivilka leverantören är
tillbetala avgifterutländsk företagareregler tvingarförst attatt ensom en

han betalararbetsgivaravgifterdetrygghetsfond värdlandet,isocial utöver
ekonomiskmedför ytterligarehemlandet,social trygghetsfond itill enen
påkonkurrerasåledes möjlighethar intebörda för honom, Han att samma

Allmänintressetvärdlandet.etablerade ide arbetsgivarevillkor ärsomsom
grundbyggnadssektorn,inomskydd för arbetstagarefråga socialti om

inskränkningsektor, kan berättigadennasärskilda villkoren inomde enav
fallet dedocktillhandahålla intetjänster. Dettafriheten äratt omav

liknandedeleller tillåtnjuterarbetstagarnaifrågavarande storsamma
denbetalar iredanarbetsgivarenarbetsgivaravgifterdeskydd somgenom

bådamålet framgicketablerad. utredningen iAvdär han attmedlemsstat är
frånbyggnadsarbetaredels skyddahade till syfteregleringarländernas att

på grundinkomstförlustsådant fallupphör och iarbetetrisken avatt
verksamhets-aktuelladenlojalitetbelöna derasdelsväderlek, motatt

syrmerhetiluxemburgska regleringen,denfalletsektom. Detta trots attvar
frånskilde sigbetalningssätt,procentuella andel ochfråga bidragensi om

förvaltningenskillnadertekniska iEventuella systemenbelgiska.den av
inskränkning.rättfärdigaemellertid intekunde en

Villkorpå likaKonkurrens1.2

godpriser,leda till lågaallmänhetikonkurrenseffektivEn anses
lönekon-välstånd. Frågantill ökatochresursfördelning ytterst om

komplicerad ochbetydligtarbetsmarknaden däremotpåkurrens är mer
konkurrens påmindre friellerhävdarkontroversiell. Vissa att en mer

företaglåglöneländemasocheffektivitetenarbetsmarknaden främjar att
Andralönekostnader.lågamed sinakonkurreratillåtasmåste att menar

hämmad kreativitetförstelning,leder tillmed låga lönerkonkurrensatt
betalarmellan företagkonkurrensmedanefterfrågan,och låg somen
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effektivitetstänkandeprodukter ochframtvingar bättrelika höga löner
kostnader.övrigadet gäller företagensnär

ibland betecknas socialbrukarönskvärd lönekonkurrensIcke
företagbeteckningen för situationeranvänds ocksåIbland närdumping.

med låg lönenivå.produktion till länderflyttar sin
dumping kangäller socialintagit vadståndpunkt harEUDen

respekterasrörlighetema måsteföljande. friaenligt Desammanfattas
ochför arbets-miniminivå vissafinnasdet måste gemensamenmen
fårKonkurrensenmarknaden.hela den inreanställningsvillkor inom

dessarättigheter påarbetstagarnasbekostnadske påalltså inte av
friadendärför varitinställning harområden. EG-organens att
harfrämjas, medanarbetskraft skallkapital ochrörligheten manav

tjänsterörlig-friafria rörlighet. Dentillrestriktiv tjänstemasvarit mer
anställda tillföretag kan skicka sinanämligenheten innebär ettutatt ett

anställningsvillkoroch påtid är sämre änland på vissannat som
sådantKonkurrenssituationen iutförs.arbetetlandet därvillkoren i ett

den skaparpåmed tankeminstoskälig, intefall har attsetts som
också uppståkananställda. Detmellan olikamotsättningar avgrupper

anställda iför deanställningsvillkorenförsämrastark på atten press
utförsarbetetdärstaten

bl.a.direktiv,fleraområde har antagitsarbetsrättensPå som
lagstiftningmedlemsländernasmellanskillnadernamedmotiverats att

direktivendettaExempel påVillkor.på lika ärkonkurrensförhindrar
arbetstid.ocharbetsmiljöom

Utstationeringsdirektivetl

utstationeringsdirektivetbakomDiskussionen.3.l l

beträffandedirektivförslagredan 1991ladeEG-kommissionen ett
blandBakgrunden till förslagetarbetstagare.utstationerade annatvar

Rushfallet PortuguesaEG-domstolen gjort iställningstagandedet
till förslagetinledningenanförde iKommissionenrefererat ovan. att

skalldesjälva bestämmamöjlighethar frimedlemsstaterna att omen
företaganställningsvillkor påochreglertillämpa sina somegna

2 141Kollektivavtal i EU, 1996,Ahlberg/Bruun: s.
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till dem. Vidareutstationerar arbetstagare konstaterade kommissionen
genomförandet den marknaden kommer innebärainreatt att attav

företag utsträckning utför entreprenaderi ökad utomlands. Kommis-
befarade det osäkra rättsläget skulle tillsionen leda osundatt

konkurrens företagen kunde ned löner och försämraattgenom pressa
övriga anställningsvillkor. för konkurrensFörutsättningen rättvisen var

vederbörlig respekt visades för arbetstagarnas rättigheter.att
rättslägetKommissionen sade också i ingressen det rådande oklaraatt

motverka detta borde därförkunde leda till osäkerhet. För att man
anställningsvillkor skallinföra regler värdlandets arbets- ochattom

tillfälligt landet.tillämpas på arbetstagare utstationeras isom
hårdDirektivförslaget stöddes vissa länder, ocksåmöttesmen avav

främst från de länder vilkas lönenivåer lägst.kritik, inom EU är
före-sistnämnda direktivet skulle hindrafrån deArgumenten attvar

låga lönekostnaderna.konkurrera med sitt främsta detagen att vapen,
Direktivförslaget omarbetades gånger innan det slutligenett par

parla-Kritiken från låglöneländerna tillbakavisades1996.antogs av
särskiltyttrande uppmärksammade parlamentet docksittI attmentet.

värdlandetsendast de utsända arbetstagarnadirektivet garanterar
fall lägre genomsnittslönerna.minimilöner de flestai är änsom

deberövar företagenpåpekade också direktivet inteParlamentet att
andraarbetsgivaravgifter ochkonkurrensfördelar de har i form lägreav

för hemlandet.kostnader arbetstagarna i
medlemsländernaförekom också iOmfattande diskussioner

förstaskulle gälla från och medbeträffande frågan direktivetom
karenstid. Tilldet först borde vissutstationeringsdagen eller vara enom

sambandBeträffande arbete ienades länderna kompromiss.slut om en
direktivetseller installation skallmed första montering av en varaen

gäller dock inteförst efter dagar. Bestämmelsenregler tillämpas åtta
detkan också bestämmabyggverksamhet. Medlemsstaternaarbete i att

direktivet.undantag från vissa regler ikollektivavtal gåri göraatt
omfattning.sak gäller arbetet ringaSamma är avom

angående direktivethade förhandlingarnaVid inträdeSveriges i EU
lagregler ochendastbörjan omfattade direktivetflera år. Frånpågått i

allmängiltigförklaradeomnes-effekt,s.k. dvs.kollektivavtal med erga
kollektiv-genomdrev den danskakollektivavtal. Danmark att typen av

allmängiltigförklarade avtal. Sverige,skulle kunna jämställas medavtal
ståndpunkt.till Danmarksliknande kollektivavtal, anslöt sigharsom
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grundRättslig1.3.2

direktivetoch rådetparlamentetdecember 1996Den 16 antog
tillhanda-samband mediarbetstagareutstationering96/71/EG avom

medlemsstaternasgenomfört iskallDirektivethållande tjänster. varaav
december 1999.den 16rättssystem senast

Romfördraget.och 66 iartiklarna 57.2grundDirektivets rättsliga är
samordningutfärda direktivskallrådetblandHär sägs annat att avom

författningaroch andralagarbestämmelser imedlemsstaternas om
egenföretagare.förvärvsverksamhetutövandeupptagande och somav

förvärvs-ochförunderlättaSyftet utövaatt startaär att personer
verksamhet.

b § ii 189den ordningenlighet medDirektivet iantogs angessom
yttrandeparlamentetssåledes ha inhämtat överEfterRomfördraget. att

kvalificerad majoritetmedrådetförslag,kommissionens antog en
stånd-godkände denståndpunkt. Parlamentet gemensammagemensam

direktivet.varefter rådetpunkten, antog

syfteDirektivets1.3.3

dessframgårhuvudreglema detiochtill direktivetMotiven av
blandoch 23-25. Där13-16punkterna 1-5, sägssärskiltinledning,

utstationeralockar företagrörlighetarbetskraftens fria attattannat
åtgärderochkonkurrenslojalvilket kräverländer,andraarbetstagare i

därförbörrespekteras. Deträttigheterarbetstagarnasattgaranterarsom
kärnaregler såmedlemsstaternasmellansamordning attske avenen

kanSkyddsreglernafastställas.skyddsregler kandefinieradetydligt
skallArbetsgivarenkollektivavtal.ellerlagfastställdafinnas genom

Vissautstationeringenlång tidhurskyddsreglemaiaktta oavsett varar.
ellervaraktighetkortbeträffande arbetedockundantag kan göras av

omfattning.ringa
medlemsstaternagenomförs, skalldirektivetFör attatt garantera

medsamarbetabörbehöriga instanseråtgärder ochlämpligavidta
med kommissionen.varandra och

final SYNCOM 91 230memorandum från 1991kommissionensI -
materiellaländernasharmoniserafråga346 det inte är attsägs att om

lagvalsreglerna på såsamordnaSyftet i stället sätt attlagstiftning. är att
måstevärdlandet arbetsgivarereglertvingande ivilkapekar ut enman

arbetstagare.iaktta han utstationerarnär
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tillämplig lag påfinns RomkonventionenLagvalsregler iäven om
vilkenfritt får väljaavtalsförpliktelser, där huvudregeln är att parterna

lagen detde har något Val, skall ilag skall tillämpas. Om inte gjortsom
arbete tillämpas.vanligtvis fullgörland där arbetstagaren sitt

till Romkon-lagvalsregler undantagUtstationeringsdirektivets utgör ett
11, inverkardirektivets inledning p.konstateras iventionen. Som

bestämmelser lagvaltillämpningenRomkonventionen inte på omav
rättsakter. Direktivetsområden har tagits med i EG:spå särskildasom

således företräde.lagvalsregler har
förordning EEGrådetsavgränsning har gjortsEn gentemotannan

förtillämpningenden1408/71 14 juni 1971 systemenom avavnr
familjer flyttareller derasanställda, egenföretagaresocial trygghet när

bestämmelserförordning fastställsgemenskapen. dennaIinom om
avgifter.förmåner och socialasociala

inverkar pådirektivet inteklargörs ocksådirektivets inledningI att
vidta fackligavad gällerden rättsliga regleringen rätten att

p.22.försvara yrkesintressenstridsåtgärder för att

innehållDirektivets1

Tillämpningsområde

etablerade ipå företagartikel tillämpasskall enligt 1Direktivet ärsom
tillhandahållande tjänstermedsambandoch imedlemsstat avsomen

medlemsstatinomarbetstagareutstationeraröver gränserna, en annan
handelsfartyg,förskall tillämpasDirektivet intebegränsad tid.under en

fall:kan förekomma iombord. Utstationeringbesättningvad gäller tre

ochräkningutomlands för företagetsanställda skickasa när egen
ochavtal mellan företagetenligtunder ledning, mottagaren avegen

tjänsterna;

företagarbetsplats eller ipåutstationerasb arbetstagare ettnär en
koncern;tillhör sammasom

ställerarbetskraft ellerföretag hyranställda ic utnär som
utomlands.användarföretagskickas tillarbetskraft till förfogande ett
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arbetstagarbegrepp skall gälla art.utstationeringslandetsDet är som
2.2.

Hård kärna rättigheterav

utstationeradetill deenligt artikel 3skallMedlemsstaterna attse
anställningsvillkor iochde arbets-arbetstagarna garanteras

områden:fastställda lag följandei påarbetslandet ärsom

vilotid,arbetstid och kortastea längsta

semesterdagar år,antal betaldab minsta per

minimilön,c

förfogande,arbetstagare tillför ställad villkor att

arbetsplatsen,och hygien påsäkerhet, hälsae

barnföttoch kvinnorgravida kvinnorskydd för samtf som nyss
barn ochför unga,

bestämmelserandraochkvinnorlika behandlingg män samt omav
behandling.icke-diskriminerande

bestämmelser iskallbyggverksamhet,arbeteVid ävenavsersom
tillämpasområdena,uppräknadedekollektivavtalallmängiltiga rörsom

medVadart. 3.1.arbetstagareutstationeradeför menassom
till direktivet.bilagadefinieras ibyggverksamhet en

allmängiltigförklaringförfinns någotdet inteOm system av
utgåantingenden så beslutar,medlemsstaten,kollektivavtal, kan om

likartade företag inomför allagäller allmäntkollektivavtalfrån ensom
dehar ingåttskollektivavtaleller frånsektor mest representa-avsom

gäller inationell ochpå nivåarbetsmarknadsorganisationemativa som
de utländskafalldock såihela riket. måsteStaten attgarantera

befinnerföretagnationellabehandlas påföretagen sätt somsomsamma
art. 3.8.likartad situationsig i en

behandlasfår hellermedlemsstat inteetablerade iFöretag är ensom
1.4.icke-medlemsstater art.företagförmånligare iän

medför arbetetvingande regelinnehållerDirektivet att enomen
förleveranskontraktetinstallation ingår iellerförsta montering ensom
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antal betaldaochminimilön minstabestämmelsernagäller omvara,
åtta dagar. Bestäm-arbetet längreendastsemesterdagar änvararom

3.2.byggverksamhet art.förgäller dock intemelsen
kollektivavtal fårkan bestämmaMedlemsstaterna att man genom

tidarbetet kortareminimilönreglernaundantag frångöra vararomom
fårundantagkan också3.4. Ländernamånad art. attän angeen

arbetetminimilön ochfrån reglerna ärbeviljas semester avomom
fastställa vadde emellertidfall måsteomfattning. såIringa som menas

3.5.omfattning art.med ringa
referensperiodutifrånberäknasvaraktighetUtstationeringens omen

perioder någoninkluderas deskall ocksåVid beräkningenår.ett annan
3.6.arbete art.utstationerad förha varitkanarbetstagare samma

arbets- ochtillämpninghindraskall inte1-6Punkterna av
3.7.för arbetstagarna art.förrnånligareanställningsvillkor ärsom

direktivetsutvidgarmedlemsstaternahindrar inteDirektivet att
i 3.1.de räknatsområdentill andratillämpningsområde art.än uppsom

Medlems-ordre public.bestämmelsernadock rörFörutsättningen är att
kollektivavtal enligttillämpaföretagenockså åläggakan attstaterna

3.10.byggverksamhet art.verksamhetpunkten på8 änannan

Förbindelsekontor

syfteförbindelsekontor iartikel 4 inrättaskall enligtMedlemsstaterna
informationskallFörbindelsekontoretdirektivet.genomföra omatt ge

utstationering.gälla vidskallartikelenligt 3vilka villkor ensom
och varjetillgängligallmäntskallvillkorenInformationen varaom

medlemsstaterandraochkommissionenunderrättaskallmedlemsstat
harförbindelsekontorvilka utsetts.somom

myndigheterövervakandemellanSamarbete

offentligamellan desamarbeteockså planeraskallMedlemsstaterna ett
deefterlevnadenövervakauppgifthar tillförvaltningar att avsom

bestå iskall särskiltSamarbetetartikel 3.1. attivillkor som anges
angående utstation-informationförfrågningarmotiveradebesvara om

vad gällersamarbetaskall ocksåMyndigheternaländer.andraeringar i
verksam-gränsöverskridandeellermissbrukuppenbartinformation om

administrativaömsesidigaolagliga. Denkanheter antas varasom
kostnadsfri.skallhjälpen vara
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Rättslig behörighet

skall lämpliga åtgärdermedlemsstaterna vidtaartikelI 5 sägs att om
följs. skall synnerhet förbestämmelser inte i sörjadirektivets De att

företrädare har tillgång till lämpligaeller derasarbetstagarna
säkerställa skyldighetema direktivet.iförfaranden såvitt attavser

artikel skall talanrättigheter i 3gällande deFör göra angettsatt som
eller har utstationerad.där arbetstagaren Varitväckas landetkunna i är

väcks ihindra talan i stället iskall dock inteDetta stat,att annanen
rättsliginternationella konventionermed vad ienlighet sägs omsom

behörighet.

Genomförande

december 1999. Senastgenomfört den 16skallDirektivet senastvara
förnyad prövningkommissionen företaskalldecember 2001den 16 en

behov skalldirektivet. Vidgenomförandetforeslcriftema for avav
nödvändiga ändringar.föreslå rådetkommissionen

utstationeringarvidAndra villkor1.4

tillämpningenden 14 juni 19711408/71Rådets förordning avomavnr
deraselleranställda, egenföretagaretrygghetsocialför närsystemen

bestämmelserinnehållergemenskapenflyttarfamiljer inom om sam-
sociala förmåner.lagstiftningarnationellaordning omav

företag sändsförordningen skall denartikelEnligt 14 i ettsom av
för företagetsarbete därför utföramedlemsstattill atten annan

förutsättninglag, underhemlandetsomfattasfortsätta atträkning, att av
förlängasTiden kan dockår.utstationeringsperioden överstigerinte ett

längre ochhändelseroförutseddagrundarbetet påårett vararavom
Ytterligare förlängningarsamtycke.myndighet sittbehörig ärgerom

träffas.överenskommelserbilateralamöjliga om
enligt förordningen korrespon-utsända arbetstagareDefinitionen av

Kriteriernaarbetstagare direktivet.utstationerade iderar helt medinte
följande. Arbetsgivarentillämpligskallför förordningen äratt vara

skall föreliggahemlandet och detverksamhet iidka regelbundenskall
och arbetstagaren.mellan arbetsgivarenanställningsförhållandeett

och anställningenförsäkrad hemlandetanställde iVidare skall den vara
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och arbetet där skallUtlandskommenderingentillfällig.får inte vara
ha slagsArbetsgivaren skall dessutom någontillfälliga.däremot vara

den tid utlandskommenderingenunderkontroll arbetstagarenöver

varar.
Även såledesutstationeringsdirektivetförordningen ochbådeom

tillfällig utomlands,skall gälla vid tjänstgöringreglerar villkor som
förordningen skallgrundläggande skillnader. Enligtinnehåller de vissa

förmåner-na medanbeträffande de socialatillämpashemlandets lag
värdlandets arbets- och anställnings-utstationeringsdirektivet attanger

utstationeringsdirektivetsskillnad frångälla. Tillvillkor skall
tillämpligförordningen inte entreprenörbestämmelser närär en

arbeteför tidsbegränsathemlandetarbetstagare ianställer etten
kan således kommautstationerasutomlands. attEn person som

enligt förord-direktivet inteutstationerad enligtbetraktas mensom
ningen. -

beträffandegränsdragningsproblemkunna uppståskulle ocksåDet
dentillämpningsområde ellertill förordningensfönnån hör omenom

artikel 3.1direktivets mening. Ianställningsförmån iskall anses som en
yrkesanknutnahar det dock klargjortsutstationeringsdirektivetc i att

skall minimilönen.ingå iintetilläggspensionssystem
innehållaskattelagstiftningen kananmärkasskallDet även att

Skattereglemautstationeringar.gäller vidregler för vadsärskilda som
utstationeringsdirektivet.ellerförordningensigberörs inte av vare

SverigeFörhållandena i1.5

dumping i SverigeSocial1.5.1

främst socialländerna, detnordiskade övrigaliksom i ärSverige,I
anställda harvelat komma åt. Omlandet hardetdumping i manegna

möjligtlångtdessutom såländer hartill andraskickats ut somman
företag harvillkor. utländskahemlandets Närefter tillämpasträvat att

till defackföreningsrörelsenharverksamhet Sverigebedrivit i sett att
arbetsvillkor. Bevakningeniaktta svenskaockså har varit atttvungna

effektiv.sida har varit mycket Ettfrån de fackliga organisationernas

18-06512
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dagar harendast underföretag anställda har varit i Sverige ett parvars
för3.sigdock allmänhet arbetstagarorganisationen intresserati inte

rättsliga och faktiska mekanismerfunnits radharDet genomen
från utländskalåglönekonkurrensvilka kunnat stävja entre-man

och arbetstillståndreglersida. Exempel på detta inrese-ärprenörers om
beträffandeförsvunnitregler hararbetstagare. Dessaför utländska nu

länder gälleroch medlemsstater. För övrigaarbetstagare EFTA:si EU:s
Britannia-finns den s.k.alltjämt. Vidare Lexdock reglerna

kan tvingavilken arbetstagarorganisationenlagstiftningen, engenom
kollektivavtal.svenskttecknautländsk arbetsgivare ettatt

erfarenheterSjöfartens1.5.2

öfarten.social dumpingerfarenhetfrämst harbransch ärDen avsom
1990-taletbörjan1980-talet ochfrån sluteträttsfallradEn avav

bekvämlighets-s.k.vidtagnastridsåtgärdertillåtlighetengällde motav
hadeITF itransportfederationenInternationellaflaggade fartyg.
svenskstridsåtgärder ifackföreningar vidtagitsvenskamedsamarbete

medanställningsavtalochITF-avtaltill ståndför fåhamn att nya
domarna, ADombord. de förstaIför besättningenretroaktiv verkan

svenskadestridsåtgärdema eftersomgodtogsoch 118,1071987 nr
dekollektivavtalbundnafackföreningama inte gentemotavvar

kollektivavtal ochfannsdetavsågs. Attarbetsgivare annatett ensom
betydelse.ha någonansågs intekonkurrerande rättsordning

detemellertidkonstaterade HDNervion,885 attNJA 1987I s.
fackligaefteranställningsavtaldekollektivavtal och somnya

panamanskaenligt denogiltigaSverigeistridsåtgärder ingåtts var
denEnligtlag.ombord flaggansgällderättsordning som

följdde tillkommitogiltigaavtalpanamanska lagen som en avomvar
oförenligtdettaansåg intestridsåtgärder. synsättfackliga HD att var

därför besättningensogilladeochrättsgrundsatsersvenskamed
avtal.ogiltigagrundades påeftersom dessalönekrav

Britanniagällde fartyget JSS120,1989ADDomen som varnr
vid det redanavseendeArbetsdomstolen fästeregistrerat på Cypern. att

förhållandena ombord.regleradekollektivavtalutländsktfanns ett som
avtal.undanröja dettastridsåtgärdemade svenskaSyftet med attvar

publicordreskäl med stöddomstolen fanns det inteEnligt att av
fredspliktsverkningar.dessavtalet ochutländskaunderkänna det

3 139Kollektivavtal i EU, 1996,Ahlberg/Bruun: s.
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medbestämmande-därför olovliga enligt 41 §Stridsåtgärdema blev
kollektivavtal.till ändra beståendeeftersom de syftadelagen ettatt

frågadet dock inte1990 35, Stena Freighter,I AD attomvarnr
utländska bolagkollektivavtal.befintligt utländskt Deundantränga ett

kollektivavtal för deförhandlafartygen hadeägde vägrat att omsom
därför tillåtna.svenska stridsåtgärdemaombordanställda. De var

ochoch Atlantic Stream,113, Nordic StreamFallen AD 1990 nr
fartyget avsågfartyg Rosa Blanca,jämte1991AD sammanr

höll påbareboatbefraktare.svensk Dennestridsåtgärder attmot en
förhandladebrittiskt företag i sintillöverlåta chartersin turett som

sistnämnda hadebemanningsföretag Hongkong. Detimed ett
fannsdet intefackförbund. Eftersomengelskakollektivavtal med ännu

arbetsdomstolenansågkollektivavtal,konkurrerandenågot att
tillåtna.stridsåtgärdema var

giltigheten igälldePhillips Arkansas,1992 10, ettAD avnr
för-kollektivavtal vissajämtestridsåtgärder ingångetefterSverige

Enligt denliberiansk lag.gälldefartygetbindelser. Ombord på
för avtaletsgrundläggande betydelsedetliberianska lagen avvar

kollektiv-tillanslutasskulle kommabesättningengiltighet attom
uppdragfackförbundet isvenskaoch det attavtalsparten ITF ge

såEftersom det inte visatarbetsgivaren.företräda dem attgentemot var
förbindelsernakollektivavtalet ocharbetsdomstolenfallet, ansåg attvar

verkan.saknade
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Uppdraget2

arbetetförUtgångspunkter2.1

åtgärderföreslåutredaren1997:84 skallkommittédirektivenEnligt
kommitté-bilaga. Iseutstationeringsdirektivetgenomförandeför av

flerainnehållerutstationeringsdirektivetblanddirektiven attsägs annat
vadsåväl påförslagskallutredningenochvalmöjligheter att somge

direktivetdock viktigtske.det bör Det atthurpå ärbör göras som
anknytermöjligtutsträckningi sågenomförs på sätt storett somsom

arbetsmarknaden.svenskadenpåtraditionernatill
således varitarbete harutredarensför attutgångspunktemaEn av

rättsordningensvenskadenin idetsådirektivetgenomföra att passar
kollektivavtalssystemetsinnebärområde. Detta attpå arbetsrättens

ändras.skallgrundvalar inte
vilkenikartläggningnågon övergjorthar inteUtredaren

ellerSverigeverksamhet ibedriverföretagutländskautsträckning
Anledningenframöver.utvecklingenställaförsökt överprognosen

måstedirektivetbetydelse;saknaregentligenomfattningenhärtill är att
mångaelleranländerdetsvenskgenomföras i rätt oavsett om

arbetsmarknadensförRepresentanterarbetstagare.utstationerade
utländskerfarenhetersinaredovisatdockharorganisationer av

för slutsatsenbetydelsehafthar attUppgifternalandet.verksamhet i
har varithittills intearbetsmarknadensvenskadendumping påsocial

problem.något stort
detutstationeringsdirektivet attbestämmelsen icentralaDen anger

områdenpå vissaanställningsvillkorocharbets-värdlandets somär
utsändandedetdetFråganutstationeringar. ärvid ärtillämpasskall om
lagstiftningsinskalllandetmottagandedetlandet eller anpassasom

Även framgåruttryckligendet intebestämmelser.direktivetsefter om
nationelladetillvärdlandetåliggafår det attartikeln, att seansesav
tillfälligt iarbetararbetstagareutländskaomfattarvillkoren även som
utifrånfrämstarbetebedrivit sittdärför ettharUtredarenlandet.
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värdlandsperspektiv. några avseenden harI vi emellertid belyst och
föreslagit lösningar vad gäller situationen då svensk arbetsgivare haren

sina anställda utomlands på tillfälliga uppdrag.sänt

Arbetets bedrivande2.2

kraven kommittédirektivenEtt i arbetet skall bedrivas iär att näraav
samarbete med arbetsmarknadens Till utredaren har därför varitparter.
knuten referensgrupp, bestående företrädare för de svenskaen av
arbetsgivar- och arbetstagarorganisationema. dettaUtöver har
utredaren haft kontakt med for Byggentreprenörerna ochrepresentanter
Svenska Byggnadsarbetareförbundet.

Utredaren har också varit representerad i arbetsgrupp, tillsatten av
EG-kommissionen, med deltagare från samtliga medlemsländer.EU:s
Arbetsgruppen har fört diskussioner transnationella problemom som
genomförandet utstationeringsdirektivet kan komma orsaka.attav

har också vissa fall försökt komma fram tillGruppen i gemensamma
iblandtolkningar direktivet, eftersom bestämmelsernas ordalydelseav

oklar. Arbetsgruppen kommer fortsätta sammanträda fram tillär att
dess direktivet skall genomfört, den december16 1999.vara

Utstationeringsdirektivets krav2.3

2.3.1 Vad Sverige måste göra

Utstationerade arbetstagare omfattas de lagbestämmelsermåste av
Sverige har arbets- och anställningsvillkor de områdenpåom som

artikeli 3.1.anges
arbetstid och kortaste vilotid arbetstidslagenLängsta regleras i och
antal betalda finnsminsta semesterdagar bestämmelser i semester-om

lagen. Regler villkor för ställa arbetstagare till förfogande,attom
särskilt vad gäller uthymingsföretag, finns arbetsfönnedlingslagen.i
Säkerhet, hälsa och hygien på arbetsplatsen reglerar arbetsmiljölagen
liksom skyddsåtgärder med hänsyn till arbetsvillkor för gravida kvinnor
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Skyddsåtgärderför barn ochfött barnoch kvinnor samt unga.nysssom
och kvinnorgravida kvinnorföranställningsvillkorentillmed hänsyn

likaBestämmelserföräldraledighetslagen.finns ifött barn omsom nyss
jämställdhetslagen ochhittar iochkvinnorbehandling män manav

icke-andra reglerinnehållerdiskrimineringetnisklagen mot om
behandling.diskriminerande

tillfälligaför utländskagällerredanlagreglerdessaOm inte nu
tillämpliga påbestämmelsernamåsteverksamheter i Sverige, göras

fönnånligahindrafår dock intereglerVärdlandetsdem. att mer
arbetstagarna.tillämpas förbestämmelser

minstaskall reglernabestämmelser,semesterlagensBeträffande om
arbetstagare,gälla för visssemesterdagar intebetaldaantal gruppen

undantasdagar. Gruppenåttaöverstigerinteutstationeringen somom
utför arbete ispecialiserade arbetstagareelleryrkesarbetare somavser

installationellermonteringförstamedsamband somen varaaven
nödvändigtarbetetförutsättningleveranskontrakt. ärEn är attingår i ett

föråttadagarsregelbruk.i Dennaskall kunnaför tasatt varan
monterings-gäller dock inteRegelntvingande.monteringsarbete är

byggverksamhet.installationsarbeteeller avsersom
förbindelse-också inrättamedlemsstaternadirektivet måsteEnligt

gälla vidskallvilka villkorbeskedkankonor, somomgesom
samarbeta inter-ocksåskallFörbindelsekontorenutstationeringar.

övervaka efter-harmyndigheterdet finns attnationellt. Om som
tillämp-direktivetsinomanställningsvillkorenocharbets-levnaden av

SverigeI ärsamverkaockså dessa gränserna.skall överningsområde,
Diskrimi-ochJärnställdhetsombudsmannenArbetarskyddsverket,

myndigheter.övervakandesådananeringsombudsmannen
utstationerad ieller har varitarbetstagaremåste ärVidare somen

hardenne intearbetsgivarehär sinväcka talanSverige kunna mot om
Medlemsstaternadirektivet.enligthonomålagtsvillkorenföljt som

följs.reglerna inteåtgärderlämpligavidtadirektivetåläggs i att om

fårSverigeVad2.3.2 göra

bestämmelser.fakultativaflerainnehållerUtstationeringsdirektivet
allmängiltigförklaringförharinteMedlemsstater ett systern avsom

kollektivavtalvissainföra reglerväljakollektivavtal kan attatt om
kanLändernaföretag.utstationerandeskall följasbyggsektorninom av

följas påskallkollektivavtalbranschersandraockså bestämma ävenatt
emellertidFörutsättningenartikel 3.1.i är attområdende angessom

företag.nationellaförhållande tilldiskrimineras iutländska företag inte
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Medlemsstaterna kan också bestämma regeln minimilön inteatt om
skall gälla arbetet kortare tid månad. kan ocksåManänom varar en
tillåta avtala detta kollektivavtal.i Undantagetparterna att om om en
månad gäller dock inte uthymingsföretag.

Vidare kan medlemsstaterna besluta reglerna minimilön ochatt om
skall tillämpasinte vid utstationeringen arbetet ringasemester ärom av

omfattning. fallså måste emellertid begreppet omfattningI ringa
definieras.

medlemsstat kan också besluta företagEn utländska skall följaatt
arbets- och anställningsvillkor på andra områden dem räknatsän som

i artikel bestämmelserna ordre public.3.1, rörupp om
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Gällande3 rätt

Kollektivavtalssystemetl

bindande verkanKollektivavtalens3.1.1

detmedbestämmandelagen.Kollektivavtal definieras i 23 § Här sägs att
för arbetstagare eller förhållandet iavtal anställningsvillkorär ett om

binder arbetstagaremellan arbetsgivare och arbetstagare. Avtaletövrigt
26 §medlemmar i avtalsslutande organisationoch arbetsgivare ärsom

föreningengäller medlemmen inträtt iMBL. Bundenheten oavsett om
harcentral arbetstagarorganisationföre eller efter avtalets tillkomst. En

olikaenskilda medlemmarbara arbetstagareinte ävenutansom
fackförening-ocksåMedlemsbundenheten innebärfackföreningar. att

förbundet.kollektivavtal slutits det centralabundnaär som avama av
skallliksom för andra avtal,Avtalsbundenheten betyder, att parterna

avtal strideravtalet Personligauppfylla de skyldigheter motsomanger.
nullitet. Ogiltighetenoch betraktaskollektivavtalet ogiltigaär som en

godtroendeutomståendegällande ochkan ävengöras motmot en
ogiltigheten läkas ratihaberingmedkontrahent. Vidare kan inte genom

och den beaktas officio domstolar.eller passivitet ex av
freds-kollektivavtalet för med sigspeciell rättsverkanEn ärsom

får vidtasstrejk, lockout och blockad, inteplikten. stridsåtgärder som
medan avtalet gäller 41 MBL.§

innebärKollektivavtalet har också s.k. normerande verkan. Detta att
kollektivavtaletinnehåll det enskilda anställningsavtalet. Omdet åtger

anställnings-ändras, får ändringen omedelbart effekt det enskildai

4 Schmidt, Facklig arbetsrätt, uppl. 1997, 52 ff.4. s.
Malmberg: Anställningsavtalet, 1997, 144 ff.s.

ff.Ds 1994:13 Lex Britannia, 25s.
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det enskilda anställningsavtalet behövsavtalet. Någon uppsägning av
innehållet det skall ändras i enlighet med kollektivavtalet.inte för iatt

kraftfullt förKollektivavtalet således regleringsinstrumentär attett
det enskilda anställningsavtalet.genomföra ändringar i

kollektivavtal påverkar de enskildafinns också regler i inteDet som
mellanexempel regler förhandlingaranställningsavtalen. Ett är om

bryter för-fackföreningen. Om arbetsgivarenarbetsgivaren och mot
påtalakan endast arbetstagarorganisationenhandlingsskyldigheten

enskilde arbetstagaren.detta, deninte

oorganiserade arbetstagareVerkan3.1.2 gentemot

Även avtalsfrihet frågaavtalsbunden, råder iarbetsgivaren är omom
utomstående arbetstagare. Omlön anställningsvillkoroch gentemot

särskilt, kollektivavtaletsavtalat någotinte harparterna normeranses
generella ocharbetsplatsen,bruk påtillämpliga såsom ärom normerna

avtalsslutande organisationen.medlemmar i densärskiltinte avser
dispositivafall företräde framförregler har i dettaKollektivavtalets

lagbestämmelser.
iakttaskyldigarbetsgivarenskall dock observerasDet är attatt

kollektivavtalsslutande organisationen.denregleravtalets gentemot
får tillämpaavtalsbundne arbetsgivaren intedenHäri ligger sämreatt

sysselsättsoorganiserade ivillkor för arbetstagare är men somsom
avtalsområdet.arbete inom

stridsåtgärder1

regeringsformen.grundlagsfäststridsåtgärder ifackligatillRätten är
ellerarbetstagarförening arbetsgivarekap.Enligt 2 17 § äger samt

fackliga stridsåtgärder, intevidtaarbetsgivarförening annaträtt att om
följer eller avtal.lagav

strids-finns exempel på inskränkningar imedbestämmandelagenI
får vidtas.stridsåtgärder inteinnehåller reglerLagen närrätten. om

kollektivavtalsförhållanden behandlasvidtas utanförstridsåtgärder som
liggerStridsåtgärder intressetvistermed undantag. iinte i lagen, vissa

område.utanför lagensex.
träffats, följer emellertidkollektivavtal har ärNär att parterna som

fredsplikt.bundnabundna avtalet, också är avav
med-fredsplikt finns i 41 §grundläggande bestämmelsenDen om

åtgärden har tillfår vidtasStridsåtgärder intebestämmandelagen. om
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kollektivavtalsändamål påtryckning i tvist giltighet,utöva ettatt en om
bestånd eller innebörd eller i tvist huruvida förfarandevissträtta etten
strider avtalet eller medbestämmandelagen. får inteParternamot mot
heller strida för åstadkomma ändring avtalet. har olikai Omatt parterna
uppfattning faller under detta förbud eller fårhuruvida krav inte,ett

vända till Arbetsdomstolen för besked. till dess domsig Framparterna
hellermeddelas får stridsåtgärder vidtas. stridsåtgärder fårinte inte

genomföra bestämmelse, avsedd tillämpasvidtas för äratt attsom
sedan upphört gälla. Slutligen får de medelst strids-avtalet har inteatt

får stridsåtgärd.stödja någon denne inte själv vidtaåtgärder närannan,
alltså otillåtna primäråtgärden otillåten.Sympatiåtgärder Detärär om

primäråtgärden skall effektiv.krävs dock inte att vara
för arbetstagarestycket det emellertid tillåtetEnligt sista i 41 § är att

klarutverka betalningblockad har till ändamåldelta i att av enen som
för utförtförfallen fordran lön eller på någon ersättningoch på annan

arbetstagarorganisationen beslutararbete. Förutsättningen är att om
åtgärden behörig ordning.i

ellerfår anordnaArbetsgivar- eller arbetstagarorganisation inte
sådanstridsåtgärd. får heller medverka vidföranleda olovlig Den inte

bundenBestämmelserna gäller organisationenåtgärd. äroavsett avom
kollektivavtal.

eller kollektivavtalmedbestämmandelagenbryterDen motsom
finnsoch allmänt skadestånd tillskall ekonomiskt Detmotparten.utge

möjlighet jämka skadeståndet.dock att

Britannia3.1.4 Lex

rördeArbetsdomstolendomen frånmycket uppmärksammadeDen som
medbestämmande-föranledde vissa ändringar ifartyget SS BritanniaJ

och styckettillkom tredje ilagen. ändringarna 25 § 31 §Genom a a,
förtillämpningsområdetSyftet med ändringarna begränsa42 attvar

möjlighetför de fackliga organisationernafredspliktsreglema attatt ge
normalt tillämpas i frågaträffa kollektivavtal motsvarade vadsom som

motverkas.Social skulle därigenomarbete här landet. dumpingiom
bekvämlighets-arbetsmarknaden i och inte baraLagreglerna stortavser

fallheller begränsning tillflaggade fartyg. finns inte någonDet av
lagtexten.social dumping i

aktuellafredsplikten gäller detredje stycket baraI 42 § sägs näratt
arbets-arbetsförhållandena sådan anknytning till den svenskahar en

för-marknaden medbestämmandelagen direkt tillämplig. Aväratt
framgår sådan anknytningarbetena prop. l990/9l:162 lO atts. en
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detutomlands, eller vissa fall,fråga arbete isaknas det närnär är om
karaktär här landet. §arbete tillfällig i I 25gäller sägs att ettaav

det harogiltigt enligt utländsk därförkollektivavtal, rättär attsom
strids-stridsåtgärder, ändå giltigt i Sverigetillkommit är omgenom

fårmedbestämmandelagen. Genom 31 §enligtåtgärden tillåten avar
träffat utländsktframför tidigarekollektivavtal företrädesvenskt ettett

kollektivavtal.
efter Britanniasbelyser rättsläget28 LexRättsfallet 1993AD nr

fack-svenskaITF-avtal vidtogfå till ståndtillkomst. För ettatt
svensk hamn. Estorilstridsåtgärder fartyget iföreningar mot var

ochfransk, spanskoch hadefranska Kerguelemapåregistrerat
rättssubjekt.utländskaägdes ocksåportugisisk besättning. Fartyget av

tillämpligkundemedbestämmandelagen inteDomstolen fann att anses
tillåtna.stridsåtgärdernaombord, varförarbetsförhållandenapå var

lagregleringberörddirektivetAv3.2

Inledning3.2. l

bestämmelserutstationeringsdirektivets ärberörslagarDe som av
arbetsmiljö-arbetsförmedlingslagen,semesterlagen,arbetstidslagen,

etniskoch lagenjämställdhetslagenföräldraledighetslagen,lagen, om
diskriminering.

semesterlagen kanocharbetstidslagenibestämmelsernaVissa av
dockfall förutsättskollektivavtal. vissaI att parternafrångås genom
lagen.vad iförmånliga villkoravtalar än som angesom mer

Övriga berörsdelartvingande i deemellertidlagar är avsom
avtalas bort.och kandirektivet inte

vilotidocharbetstid kortaste3.2.2 Längsta

vilotid finns ioch kortastearbetstidBestämmelser längstaom
bl.a.också reglerinnehåller1982:673.arbetstidslagen Lagen om

arbetstidens förläggning.övertid ochjourtid,arbetstid ochordinarie
tillsynYrkesinspektionenArbetarskyddsstyrelsen och överutövar

med stödmeddelatsföreskrifteroch delagens efterlevnad avsom
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ellerföreläggandenmeddelafår därvidYrkesinspektionenlagen.
elleruppsåtligenarbetsgivarevite. Omförbud vid äventyr avenav

böterdömas tillbestämmelser kan hanlagensbryteroaktsamhet mot
han bliövertid, kanreglernahan brutittill fängelse. Omeller mot om

övertidsavgift.särskildbetalaatttvungen en
central arbetstagar-eller godkäntsslutitskollektivavtalI av ensom

bestämmelser. Förut-från lagensundantagdetgårorganisation göraatt
innebärkollektivavtalet inteavvikelsema idock attsättningen är att

vadför arbetstagarnaskall tillämpasregler änförmånligamindre som
november 1993den104/EG 23direktiv 93/rådetsföljer omavav

arbetstidsdirektivet.avseendenvissaförläggning iarbetstidens
slutbetänkandeemellertid i sittföreslårArbetstidskommitté1995 års

lag,civilrättsligtillarbetstidslagen1996:145 görsSOU att enom
ochtillsyndispenser,vad gällerfunktionsamhälletsinnebärvilket att

träffabörkommitténföreslårställetfaller bort. parternasanktioner I att
Utred-och förläggning.omfattningarbetstidenskollektivavtal om

baserade påminimiregler,innehåller dock vissalagförslagningens
Arbetetförbindandeskallarbetstidsdirektivet, även parterna.varasom

Regeringskansliet.arbetstidslag pågår inommed nyen

tillarbetstagareställaförVillkor3.2.3 att

förfogande

utstationerararbetsgivareutstationeringsdirektivet sägs attI ensomen
tillställa arbetstagareförvillkorlagregleradetillämpaanställd skall att

arbetskraft.för uthyrningföretagsärskiltförfogande, avgenom
1993:440lagenfinns iuthymingsföretaggällerBestämmelser som

arbetsförmed-arbetskraftuthyrningocharbetsförmedlingprivat avom
avtals-uthymingsföretag intelingslagen. Lagen att ett genomanger

arbetstagarehindrafår att tapå någotellervillkor sättannat en
arbetet. Omutförhan eller honvilkenbeställare förhos denanställning

hosanställningställetoch isig etthar tararbetstagaren sagt upp
till dennesanställdedenhyraintefår företagetuthymingsföretag, ut

däranställningenefter detmånadertidigare attförra arbetsgivare än sex
arbetskraft får inteuthyrningbedriver§.upphörde 4 Den avsom
arbetssökande ellerersättningelleravtalabegära, emotta avom

§.6 Omdem arbeteanvisaerbjuda ellerförarbetstagare att
kan han§oaktsamhet bryter 4elleruppsåtligen motarbetsgivaren av

hankanbrott 6 §skyldig tillsighanoch mottill böterdömas görom
månader.högstfängelse iellertill böterdömas sex
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nyligen framlagt utredningsförslagI SOU föreslår1997:58ett
utredaren uthymingsföretag skallinte tidsbegränsa anställnings-att
avtalet den anställde har eller kan beräknas ha återkommandeom
arbete för företaget. Vidare föreslås personaluthyrningsföretag skallatt

registrerade.vara

3.2.4 Säkerhet, hälsa och hygien på arbetsplatsen

Arbetsmiljölagen 1977:1160 innehåller regler syftar till attsom
olycksfallförebygga ohälsa och i arbetet i övrigt uppnåävensamt att

god arbetsmiljö l kap §. Arbetarskyddsstyrelsen får, efterlen
föreskrifterregeringens bestämmande, meddela arbets-närmare om

beskaffenhetmiljöns och arbetsgivarens skyldigheter. inne-Lagenom
håller också särskilda bestämmelser minderåriga. Vidare finnsom
regler samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare; bl.a. skallom

fler fem anställda regelbundet sysselsättsskyddsombud påänutses om
arbetsplats.en
Arbetarskyddsstyrelsen och Yrkesinspektionen tillsynutövar över

undersökningar och inspektionerlagens efterlevnad. harDe rätt göraatt
vid meddelaarbetsplatserna. kan också vitepå De äventyr av

för uppfylla arbetsmiljö-förelägganden och förbud behövs attsom
lagens bestämmelser.

sådanteller oaktsamhet bryterOm någon uppsåtligen mot ettav
eller högstföreläggande eller förbud kan vederbörande dömas till böter

böter han uppsåtligenfängelse. kan också ådömasårs Enett person om
minderårig strid lagens bestäm-eller oaktsamhet anlitar i motenav

föreskrifter kap. §.angivna 8 2melser eller bryter vissa närmaremot
förbudstridanordning eller iOm ämne använtsett mot ett somen

meddelat, kanArbetarskyddsstyrelsen eller Yrkesinspektionen egen-
kap.domen eller dess värde förverkas 8 4 §.

möjlighet föreskrivaArbetarskyddsstyrelsen har också attatt en
före-sanktionsavgift betalas vid överträdelse desssärskild skall av

kr, skall betalasskrifter. Avgiften, kr och högst 000lägst 1 000 100
uppsåtligen elleröverträdelsen föreskriften varken har skettäven om av

påförande avgiften länsrättenoaktsamhet. Frågan prövas avom avav
efter ansökan Yrkesinspektionen eller Arbetarskyddsstyrelsen.av

eller Arbetarskyddsstyrelsen kan dock meddelaYrkesinspektionen
avgiftsföreläggande 9 §.

Beslut Yrkesinspektionen kan överklagas till Arbetarskydds-av
och Arbetarskyddsstyrelsens beslut kan fall överklagasstyrelsen i vissa

förvaltningsdomstol och andra fall till 9 kap.till allmän i regeringen
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krävstill kammarrättenbeslutöverklagande länsrättens§§. Vid2 av
prövningstillstånd.

arbetsmiljöförordningenföreskrifterfinns iarbetsmiljölagenUtöver
skallarbetsmiljönhurkungörelserArbetarskyddsstyrelsensoch i om

vara.

semesterdagarbetaldaantalMinsta3.2.5

semesterlönRätt till

betaldtill1977:480semesterlagen rätthar enligtArbetstagaren
undersådaninhan tjänatendastsemesterlön,semester, om

semesterlönmedsemesterdagarantalet4 §. Hurintjänandeåret
destyckena.andra Härförsta och§ sägs attframgår 7beräknas av

denenligt 4 §semesterdagamaantal motsåutgör stort svararsomav
innehafthararbetstagarenvilkenunderintjänandeåret,del av

föreåretenligt §Intjänandeåret 3hos arbetsgivaren. äranställning
tillapril årdenoch med 1frånsemesterår räknas ettsemesteråret. Ett

påföljande år.med den 31och mars
lönfrånvarandevarithararbetstagaren utanarbetsdagEn som

frågadet varitendast semester-anställningstideniräknas in omom
enligtledighetellerperrnitteringgrundledighet påledighet, somav

antaletavrundasberäkningenVidsemesterlönegmndande.varitl7§
uppåt.dagar

högstpågå itänktanställs för arbete trearbetstagaren är attOm som
tillarbetstagarensaknar rättsextio timmar,omfatta högstochmånader

Är anställningartidsbegränsadeandrafrågadetsemesterledighet. om
inteavtalas arbetstagarenfårmånader,längre attinte än trevararsom

tilldockharArbetstagarensemesterledighet. rätttillskall ha rätt
hararbetesemesterledighet. Förförställetisemesterersättning som

timmarhögst sextiooch omfattamånaderhögstpågåvarit treattavsett
intesemesterersättning,inbegripaför arbetevederlagetförutsätts om

st.5 § 2-3omständigheternaframgårannat av

semesterlönBeräkning av

förfallna lön iarbetstagarenstolvSemesterlönen utgör procent av
underlönenberäkningenVidintjänandeåret.underanställningen av
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intjänandeåret skall räknainte in semesterlön iänman annan som avses
eller perrnitteringslön med anledning för22 § driftsuppehållav

samtidig skall inte heller räkna harMan ersättning utgåttsemester. som
för dag, då arbetstagaren haft semesterlönegmndande ledighet enligt

sådan dag skall stället ökas med17 varje ersättningen iFör ett
belopp, motsvarande arbetstagarens genomsnittliga dagsinkomst i

under tid intjänandeåret. arbetstagaren dåanställningen övrig Harav
beräknashaft inkomst i anställningen, skall semesterlöneninte någon

det kan beräknas han skulle ha haftmed hänsyn till den inkomst attsom
räkningtid hade arbetat för arbetsgivarens 16 §.han under dennaom

avvikelser från bestämmelserna 16 § kan iframgår iAv 2 § görasatt
arbetstagarorganisationkollektivavtal slutits eller godkänts avsom

bunden sådant avtal, fårcentral nivå. arbetsgivareEn är ettsom av
arbetstagare medlem i organisa-tillämpa avtalet på inte äräven som

dock arbetstagarenavtalet. Förutsättningentionen slutit är attsom
avtalet han bundenarbete med och intesysselsätts i äratt avavsessom

tillämpligt kollektivavtal.något annat
semesterlönegrundande framgårfrån arbetetfrånvaroNär är av

sjukdom, i den månledighet på grundskall fråga17 Det avomvara
frånvarondagar ellerintjänandeåret överstiger 180frånvaron under om

ledighet påföräldraledighetslagen,ledighet enligtberor arbetsskada,på
underledighet för utbildningöverförande smitta,grund risk för avav

ochlagen ersättningeller ledighet enligtförutsättningar,vissa om
närståendevård.ledighet för

förmånskall hänsyn tillsemesterlön inteVid beräkningen tas avav
förlönefönnån avsedd ersättningfri eller tillbostad utgöraär attsom

§.särskilda kostnader 24
under sådanahem ellerutför arbetet i sittArbetstagare annarssom

vakatillkomma arbetsgivarenförhållanden det icke kan attatt anses
särskild semesterlön medberättigad tillarbetets anordnande, äröver

intjänandeåret.förfallna lön underarbetstagarenstolv procent av
§.enligt andra stycket 27lönen skall då ske 16 §Beräkningen av

Semesterersättning

arbetsgivaren han hararbetstagaren anställd hos innanUpphör att vara
skall han stället fåerhållit den semesterlön han har tjänat in, isom

gäller dock arbetsgivarens verksam-semesterersättning. inteDetta om
enligt b anställningsskyddslagen.het övergår till arbetsgivare 6 §en ny

enligtEnligt påverkas nämligen inte arbetstagarens31 § rätt semester-
skall ocksåSemesterersättning utgålagen verksamhetsövergång.av en



SOU Gällande1998:52 49rätt

skallanställningsvillkor ändras så betaldarbetstagarens att semesterom
fall skall bestämmelsernaunder intjänandeåret. sådantutgå redan I om

denanställningen upphört vidtillämpasSemesterersättning som om
skall 28 §.från de anställningsvillkoren gällatidpunkt vilken nya

skall vid sådanaytterligare fall där Semesterersättning utgåEtt är
andra stycket.tidsbegränsade anställningar i §5angessom

grunderna för beräkningbestäms enligtSemesterersättning av
till fri kost arbetsgivarenssemesterlön. arbetstagare har iFör rättsom

för vilkaendast för det antal dagarhushåll, skall dock ersättning utgå
stycket hurst. tredjeskall beräknas 29 § 1 Isemesterersättning sägs

har mottagitarbetstagarenskall beräknassemesterersättningen om
avtalaskan enligtBestämmelserna i 29 § 2 §semesterlön förskott.i

central arbetstagar-eller godkäntskollektivavtal slutitsbort i av ensom
organisation.

Skadestånd

skall till arbetstagarenlagenarbetsgivare bryterEn utgemotsom -
berättigaddenneeller semesterersättningsemesterlönförutom den är

tillskall i så fallskada.för uppkommen Hänsyntill ersättning tas-
och till övrigasemesterledigheterhållaintressearbetstagarens attav

§.betydelse 32ekonomiskomständigheter än rentav annan
dettafalla bortned eller heltdock ärSkadeståndet kan sättas om

skäligt.

Preskription

ellerSemesterersättningsemesterlön,vill fordraarbetstagarenOm
detfrån utgångentalan två århan väcka inomskadestånd måste av

erhållit nämnda förmåner. För-skulle hadå arbetstagarensemesterår
§.till talan förlorad 33det,han rättenärsummar

Rättegång

1974:371enligt lagenhandläggslagenMål tillämpning omavom
i arbetstvister.rättegången
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3.2.6 Skyddsåtgärder med hänsyn till arbets- och

anställningsvillkor för gravida kvinnor och

kvinnor fött barnsom nyss

kvinnlig arbetstagare har enligt föräldraledighetslagenEn 4 §
1995:584 till hel ledighet samband med barns födelse underi sitträtt

före beräknadesammanhängande tid minst sju veckor denen av
förlossningen.förlossningen och veckor efter har ocksåsju Hon rätt att

Föräldraledighetslagen innehållerledig för barnet. ävenattvara amma
gäller förälder, ochandra regler ledighet. reglerna emellertidDeom en

enbart kvinnliga arbetstagare.således inteavser
Arbetsgivaren får enligt 16 § inte eller avskedasäga enupp

arbetstagare för begär eller anspråkenbart arbetstagaren i sinatt tar
det skalllagstadgade till ledighet. Om ändå sker, uppsägningenrätt

eller avskedandet ogiltigförklaras, arbetstagaren begär det.om
anspråk till ledighetarbetstagare begär eller i sinEn ärrätttarsom

minskade anställ-bara det skälet godta andrainte heller skyldig att av
sådananingsfönnåner eller försämrade arbetsvillkor ärän som en

Arbetstagaren heller skyldignödvändig följd ledigheten. inteär attav
sådan kan ske inomgodta omplaceringnågon än ramenen somannan

ledighetenoch nödvändig följdför anställningsavtalet är avsom en
17 §.

nyligenkvinnlig arbetstagare barn,Enligt 18 har§ väntaren som
arbete medfått bli omplacerad tillbarn eller rätt annatatt ettammar,

har för-anställningsförmåner. honbibehållna Förutsättningen är att
har med-vanliga arbete enligt föreskriftbjudits fortsätta sittatt som

delats med stöd kap 6 arbetsmiljölagen.4 §av
och grund dettaarbetstagare barn påEn kvinnlig väntar avsomsom

blipåfrestande arbetsuppgifter, harkan utföra fysisktinte rätt att
anställningsfönnåner.omplacerad till arbete med bibehållnaett annat

dagen förefrån och med den sextiondegäller dock endastDenna rätt
för förlossningen 19 §.den beräknade tidpunkten

det skäligen kantill omplacering gäller dock endastRätten om
bereder kvinnan arbete sin verksamhet.krävas arbetsgivaren iannatatt

har till ledighet så längeOm omplacering inte möjlig, kvinnanär rätt
hälsa och säkerhet, dock bibe-det krävs för skydda hennesatt utan

anställningsförmåner, under den ledighetenhållna tid Omsom avser.
det uppkommer möjlighet till omplacering bedöms kunna avseen som

månad, skall arbetsgivaren dock erbjuda kvinnan arbetetminst en
20 §.
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enligt eller 19till omplacering 18vill utnyttja sinDen rättsom
omplaceringsbehovet påarbetsgivaren.anmäla detta till Berorskall att

påfrest-utföra fysisktkanhavandeskap integrund sittkvinnan på av
månad förväg.i Ianmälan minstarbetsuppgifter, skallande göras en

Sedan anmälan hardet kan ske.såfall skall anmälanövriga göras snart
möjlighetenbeskedmöjligt lämnaskall arbetsgivarengjorts, snarast om

fort-skall arbetsgivarenske,omplacering inteomplacering.till Kan
§.till omplacering 21möjlighetenlöpande pröva

skadestånd förbetalalagen skallbryterarbetsgivareEn motsom
inträffat.harför den kränkningochuppkommerden förlust somsom

§.eller falla bort 22skadeståndet nedskäligt, kandetOm sättasär
enligt lagenhandläggsföräldraledighetslagen rätte-Mål omom

§.arbetstvister 23gången i

ochkvinnorbehandlingLika män3.2.7 av

åtgärderAktiva m. m.

ochfrämja kvinnorsändamålhar till1991:433Jämställdhetslagen att
arbetsvillkoroch andraanställnings-arbete,frågalika irättmäns om

ocharbetsgivareåläggerarbetet.utvecklingsmöjligheter i Lagensamt
skall uppnås.arbetslivetjämställdhet iförsamverkaarbetstagare attatt

lönerskillnader ioch förhindraför utjämnasärskilt verkaskallDe att
utför likaochkvinnormellananställningsvillkor mänoch andra som

åtgärderaktivareglerinnehållerarbete.likvärdigt Lageneller somom
iåtgärdernaaktiva§§. Deskall vidta 3-12arbetstagaren anses

alladärmed i principgällerreglerade ochoffentligrättsligtallmänhet
det blirarbetenbeakta dedockmåstei Sverige. Manarbetstagare att

reglerna,tillfällig Vissai Sverigefråga natur.är somavavom
förekomstenkartläggaårligenskyldighetarbetsgivarens att av

jämställd-ochmellan kvinnor upprättalöneskillnader män, samt att
verk-utstationeringar. Omaktuella vidblidärför intetordehetsplan,

möjlighetemellertidhar JämO ävendet, att,motiverarsamhetens art
arbetsgivaren.därom,bestämmelsesärskild gentemotutan ageraen
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Diskrimineringsförbudet m. m.

definitionbehandlas i §§.Förbud diskriminering 15-21 Enmot av
då otillåtenfinns Situationerbegreppet könsdiskriminering i 15

utstationeraderäknas i §§.könsdiskriminering föreligger 16-20 Förupp
arbets-könsdiskrimineringotillåtenarbetstagare kan det när envara

framför någonför befordran någonvid utbildninggivare utser annanen
sakliga meriter.fastän den förbigångne har bättre Dettakön,motsattav
beslutet inte sigarbetsgivaren kan visagäller dock inte att vareom

missgynnades könstill-samband med dendirekt eller indirekt har
jämställdhet isträvanden främjabeslutet led ihörighet, är ett attatt

ideellt ellerhänsyn till sådanteller det berättigatarbetslivet är ettatt av
bör vika för intressetuppenbarligen intesärskilt intresseannat avsom

skallkönsdiskriminering16 §. Otillåtenjämställdhet i arbetslivet
syftet meddet sannoliktfallockså föreligga i är attomsom ovan,anses

ellergrund hansnågon påbeslut missgynnaarbetsgivarens är att av
sådanaheller förhållandenagäller dock intekön.hennes Detta ärom

stycket och 17 §.andra 2 3i 16 §angessom
arbetsgivarenfinns i 18 NärlönediskrimineringFörbud mot

arbets-anställningsvillkor förellertillämpar lägre lön sämre enannars
utför lika ellerkön, deför arbetstagare närmotsattäntagare av

gällerkönsdiskriminering.föreligger otillåten Dettalikvärdigt arbete,
anställningsvillkoren berorde olikakan Visainte arbetsgivaren attom

ellerför arbetetsakliga förutsättningararbetstagarnaspå skillnader i att
samband medeller indirekt hardirektde fall inte sigi varje vare

könstillhörighet.arbetstagarnas
arbetsgivarenkönsdiskrimineringotillåtenocksåDet närvaraanses

blirarbetstagaresådantfördelar arbetet påleder och sätt attett en
med arbetstagarejämförelseofönnånligt behandlad ipåtagligt av

Även för-acceptabelt,dock förfarandethär kankön.motsatt omvara
§.andra stycket 19sådana i 16 §hållandena är angessom

eller avskedaromplacerar, pennitterararbetsgivarenOm säger upp,
åtgärdenkönsdiskriminering,det också otillåtenarbetstagare är omen

könstillhörighet.arbetstagarensindirekt samband medhar direkt eller
förhållandena sådana i 16 §dockgäller inteDetta sägsär somom
eller 20 §.andra stycket punkterna två tre

utbild-tillhar befordrats eller tagitsarbetstagare inteEn ut ensom
uppgiftfå skriftlighar på begäranning för befordran, rätt att aven

utbildning, yrkeserfarenhetoch omfattningenarbetsgivaren arten avom
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utbild-fickköndenmeriterjämförbaraoch andra motsatt somavom
21 §.ningsplatsen

finns i 22 EnsidaarbetsgivarensfråntrakasserierFörbud mot
grundpåför trakasserierarbetstagarefår intearbetsgivare utsätta aven

anmältellernärrnandensexuellaarbetsgivarenshar avvisatdenneatt
ställearbetsgivarensikönsdiskriminering. Denförarbetsgivaren som

skall dettaarbetsförhållanden iarbetstagarensbeslutahar rätt att om
arbetsgivare.medlikställasavseende

rättegångPåföljder och

29 §§. Ettbestämmelser i 23finnspåföljderoch andraskadeståndOm -
könsdiskri-otillåtenmedgerellerföreskriverdetogiltigtavtal är om

avtalsbestämmelsediskriminerandefall kan§.23 Iminering annat en
för-företar,arbetsgivarenrättshandlingdiskriminerandeeller somen

24 §.detbegärarbetstagarenogiltigklaras om
könsdiskrimineringotillåtentillskyldigsigarbetsgivarenOm gör
diskriminerade föreller deskadestånd till denbetalahonellerskall han

skall skade-diskriminerade,flerafrågadetlcränlqiingen. Om är om
ochdiskrimineradblivithadebaraståndet bestämmas enomsom
för-ocksåskallArbetsgivaren25 §.mellan demlikadelasdärefter
förarbetstagarenskadestånd tillbetalakränkningförersättningutom

Skade-diskrimineringen.anledningmeduppkommerförlust avsom
trakasserathararbetsgivarenutgåocksåskallkränkningforstånd om

enligtskadestånd 25-kanskäligt,detOmenligt 22 ärarbetstagaren
bort.fallaned eller§§27 sättas

enligtförpliktelsersina ettfullgörintearbetsgivareFör somen
vadtillämpasskall sägsi 12kollektivavtalsådant omsomavsessom

medbestämmandelagen.eller iavtaletpåföljd i
Jämställdhetsombuds-skötsefterlevnadlagensTillsynen över av

jämställdhetsnämnden.ochJämOmannen
delämnaJämOuppmaningpåskyldigarbetsgivare är attEn av

kanverksamhethansiförhållandenauppgifter vara avsomom
honomföreläggakan JämOdet,han inteGörför tillsynen.betydelse

vitestöreläggandemeddelaocksåkanJämställdhetsnämndenvid vite.
bestämmel-enligtskyldigheteruppfyller sinaintearbetsgivarenom

Ärendena muntligefterregeliåtgärder. avgörsaktivaomserna
tillöverklagaskanvitesföreläggandebeslutförhandling. JämOs om

överklagas.dockkan intebeslutNämndensjämställdhetsnärrmden.
ämO.vid Jförs tingsrättviteutdömandeTalan avavom
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Regler rättegången finns i 45-56 §§. målHär sägs attom om
tillämpningen och15-20 22-28 skall handläggas enligt lagenav om
rättegången i arbetstvister. har föraJämO talan för enskildrätt att en
arbetstagare den enskilde medger det och dennes arbetstagar-om om

för talan. Talan försorganisation inte i så fall vid Arbetsdomstolen.
Bestämmelser mål otillåten könsdiskriminering skallnärom om

handläggas finns i 48-52 §§.gemensamt
Om någon för talan med anledning eller avskedande,uppsägningav

Ärskall preskriptionsreglema i anställningsskyddslagen följas. det
frågan talan, gäller preskriptionsreglema medbestämmande-iom annan
lagen. Tidsfristen första förstai 66 § stycket meningen skallsom anges
dock månader. skadeståndstalan med anledningtvå brottEnvara av

eller får väckas månader efter16 17 inte åttaänmot senare
diskrimineringen. försitterOm organisationen denna tid, kan den som

eller har medlem väcka talan månadervarit i organisationen inom tvåär
från det åttamånadersfristen löpt Talan förs JämOatt ut. som av

förtsbehandlas talan hade på arbetstagaren.vägaregnasom om av

icke-diskriminerandeAndra bestämmelser3.2.8 om

behandling

diskrimineringLagen 1994:134 etniskom

etniskDiskrimineringsombudsmannen DO skall enligt lagen mot
förekommerdiskriminering verka för etnisk diskriminering inte iatt

arbetslivet.
särbehandlaEnligt får arbetsgivare otillbörligt9 § inte enen

hudfárg, nationella ellerarbetstagare grund hans eller hennespå ras,av
trosbekännelse tillämpa oförmånligaetniska eller attursprung genom

anställnings- eller arbetsvillkor. heller får arbetsgivaren leda ochInte
skiljafördela arbetet för arbetstagaren oförmånligt ellerpå sättett

denne från anställningen dessa skäl.av
arbetstagare har befordrats eller till utbildningEn inte tagits utsom

och misstänker han för otillbörlig särbehandling, haratt utsattssom
enligt få uppgifter den ficklO § meriter harrätt att om som som
tjänsten eller utbildningen.

avtal enligt ogiltigt den mån det föreskriver ellerEtt 11 § iär
medger bestämmelse tillämp-otillåten särbehandling. Om denna inte är
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särbe-vilken arbetstagareavtalsbestämmelselig, kan genom enen
begär det.arbetstagarenförklaras ogiltigellerhandlas, jämkas om

Även ogiltig.kan förklarasrättshandlingen
skade-skall betalaförbudet i 9 §bryterarbetsgivareEn motsom

för kränkninguppkommer ochför förlustarbetstagarenstånd till som
falla bort detjämkas ellerenligt §skadeståndet kan 15 är§.14 om

skäligt.
handläggs enligtoch 14-15tillämpningen 11-13Mål avom

medenlighet 17§. har iarbetstvister 16 DOilagen rättegångenom
Bestämmelsertalan för arbetstagaren.föraoch 18 rätt att om

stycket och §§.första 26-27§preskription i 24 § 25
etnisklaglagts framnyligenutredningsförslag har motEtt en nyom

föreslår1997:174. Utredarenarbetslivet SOUi attdiskriminering
arbete förmålinriktatbedrivaskyldigskall attarbetsgivaren ettattvara

möjlighetskall haArbetsgivarenarbetslivet.mångfald ietniskfrämja
Arbetsgivarenbl.a. utbildning.särbehandling vidanvända positivatt

arbetsplatsenarbetsförhållandena pååtgärder förvidtaskall också att
tillhörighet.oberoende etniskarbetstagaresig för allaskall lämpa av

etniska trakasserierförhindraförebygga ochskall ocksåArbetsgivaren
och indirektdirektförbjuder bådeUtredningsförslagetarbetsplatsen.på

trakasseri-ochdiskriminerings-för brottPåföljdendiskriminering. mot
ochskadestånd. DOekonomisktideellt ochskallförbuden vara

det aktivaskall ha tillsyndiskrimineringetnisk överNämnden mot
nämndenskall hosfackliga organisationerochåtgärdsarbetet. DO

arbetsgivare.vitesföreläggandeansökakunna mot enom

på grundarbetslivetdiskriminering itill lagUtredningsförslag mot
sexuell läggningav

förbjudaskalllagenföreslås1997:175betänkandet SOU attI
Förbudetsexuell läggning.grundpåarbetslivetdiskriminering i av

etnisk diskrimi-lagenimotsvarande situationerskall gälla i motsom
enligtskalldiskrimineringomedvetenSåväl medvetennering. som

mellan miss-sambandkrävs docklagen.omfattas Detförslaget ettav
arbetsgivaresexuella läggning. Enoch arbetstagarensgynnandet som

ellermobbningförsigarbetstagarefår kännedom utsattatt anserenom
utredaskallsexuella läggning,grund sintrakasserier påandra av

förkan krävasskäligende åtgärderockså vidtaskallfrågan. Han som
ocksåförbjudsupphöra. Arbetsgivareskall utövaatttrakasseriernaatt

diskriminering.foranmält arbetsgivarendenrepressalier mot som
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En arbetsgivare diskriminerar arbetstagare skall till dennesom en
skadestånd för kränkning och för ekonomisk förlust uppstått.utge som

likhetI med andra lagar dislqiminering, skall avtal eller rätts-om
handlingar diskriminerat arbetstagaren kunna förklaras ogiltiga.som
DO skall kunna föra talan för arbetstagarens räkning och målen skall
handläggas Arbetsdomstolen.i

Utredningsförslag till lag förbud diskriminering imotom
arbetslivet funktionshindermedav personer

betänkandet SOU föreslås förbjuder såvälI 1997:176 lagen som
direkt indirekt diskriminering funktionshinder. Enmotsom av personer
arbetsgivare får behandla arbetstagare med funktionshinderinte en

förmånligt hanmindre behandlar eller skulle ha behandlatän personer
funktionshinder gällersådant i likartad situation. Förbudet ävenutan en

i situationer arbetsgivaren vidta stöd- eller anpassnings-när attgenom
krävasåtgärder kan skapa likartad situation och det skäligen kan atten

han det.gör
får arbetstagaren för repressalier påarbetsgivare inteEn utsätta

för Arbetsgivaren hargrund denne anmält honom diskriminering.attav
blirarbetstagarenockså skyldighet utreda och vidta åtgärder näratt att

för trakasserier på grund funktionshindret.utsatt av
för brottLiksom utredningsförslagen påföljdemai är motovan,

Handikappombudsmannenbestämmelserna ogiltighet eller skadestånd.
skall föra för Arbetsdomstolen.kunna talan arbetstagaren i

Internationell privat- och3.3 processrätt

3.3. Inledningl

anknytningdet blir tvist i anställningsförhållande med tillNär etten
domstolandra länder uppkommer frågan svenskSverige,än ärom en

behörig sådan Svenska domstolars behörighettvist. iprövaatt en
förhållande betecknas de svenskatill utlandet svensk domsrätt ochsom
regler denna behörighet kallas för domsrättsregler.avgörsom
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domstolen kan uppstår frågan vilken lagOm tvisten,ta upp
fall tillämpa. problem gäller dom-domstolen i så skall Ett annat om

stolens avgörande kan verkställas.
ofta delats offentligrättsligaArbetsrättsliga regler har tidigare in i

civilrättsliga regler. Rättsutvecklingen har emellertid lett tillrespektive
sådan uppdelning kapganska vanskligt sedet göraäratt att ennumera

emellertid detta kapitelenkelhetens skull använder i4. viFör av enoss
civilrätt.schematisk indelning offentlig ochi rätt

förenklat de civilrättsliga reglernaUttryckt lite kan rörsäga attman
arbetstagare och arbetsgivare,det inbördes förhållandet mellan en en

arbetsgivarorganisation. Om någonrespektive arbetstagar- ochen
denne regel skadestånds-civilrättsliga reglerna blir ibryter demot

huvudsak ordnings-offentligrättsliga reglerna består iskyldig. De av
övervakassäkerhetsföreskrifter vilkas efterlevnad Ettoch staten.av

den felande ådrar sigbestämmelser innebär oftastbrott dessa attmot
avgift tillbetalastraffansvar eller skyldighet staten.att en

delas tvåkan sin in icivilrättsliga arbetsrätten iDen tur grupper;
individuella anställnings-detoch arbetsrättkollektiv arbetsrätt rörsom

ellerförhållandet mellan arbetsgivareförstaavtalet. Den rör engruppen
arbetstagarorganisation, åsidan, ocharbetsgivarorganisation, å enena

kollektivavtal och derasTill detta område hör reglerden andra. om
andrastridsåtgärder.liksom reglerna Denrättsverkningar, gruppenom

Vid sidanoch arbetstagaren.mellan arbetsgivarenreglerar förhållandet
får detoch arbetstagare,avtalet mellan arbetsgivaredet personligaav

lagstift-innehåll från blandanställningsavtaletindividuella sitt annat
kollektivavtal och änstereglemente.ning,
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arbetstvistersSvensk domsrätt i3.3.2

Civilrättslig arbetsrätt

principerAllmänna

någraregel inteinnehåller iarbetsrättsliga lagarnasvenskaDe
fallfinns i vissaförarbetenasvensk domsrätt. Ibestämmelser om

behörigdomstolsvenskfråganuttalanden är taattatt upp enomom
får bedömastill områdeanknytning lagensinternationellmedtvist

antagits iprocessrättsliga principerinternationellt rätts-deenligt som
MBL.1975/762105 bilaga 327ljfrtillämpningen t.ex. ang.s.prop.

allmänhet kanprivaträttsliga tvister iinternationellaFör numera
domsrättsreglerinnefattar ärurskiljas två Det systemetsystem. somena

andraoch detinternationella konventioner utgörsgrundade på av
harbehörighetsregler. Deintemationell-processrättsligasvenska senare
fördomsrättsreglerkallats fördomstolarsvenska även autonomaav

internationella tvister.
medlems-förfinns det EU:sförstnämndagäller detVad systemet,

ÄvenBrysselkonventionen.domsrättsregler istater gemensamma
EFTA-ländemamellanEFTA-länder ochochmellanförhållandet EU

konventionerLuganokonventionen. Dessainbördes, regleratär genom
nedan.behandlas närmare

internationell-svenskanämndadeländer gällerövrigaFör ovan
domsrätts-lagfästasaknasbehörighetsreglerna. Härprocessrättsliga

vägledning i desökaförsiktighet brukarmed vissregler, varvid enman
jurisdik-domstolarssvenskaforumreglema,svenska avgränsarsom

har så starktvistTankenvarandra.tionsområden från är näratt enen
svenskabehörig enligtdomstol dennasvensktillanknytning äratten

anknytning tillstarkantagligen såhar tvistenforumregler, så en

5 uppl., 1992internationell och 4:eSvensk privat-Bogdan: processrätt,Källor:
ff.grunder, 1979, 81internationella arbetsrättens SVJTsvenskaBogdan: Den s.

1995Luganokonventionema,Pålsson: Bryssel- och
Britannia1994:13 LexDs

arbetsmarknad, 1994ochEG/EU arbetsrättBlanpain/Nyström:
uppl. 1994Philip: 2:aEU-IP,
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Sverige svensk domsrätt föreligga.bör Vid denna bedömningatt
tillämpas forumreglema kapi 10 rättegångsbalken analogt. sådanEn
tillämpning forumreglema bör dock ske med försiktighet och suntav
förnuft, eftersom avvikelser kan påkallade. Svensk domsrätt kanvara
tänkas föreligga i eller mindre omfattning vad forumreglemastörre än

vid handen.ger
börDet anmärkas det gäller arbetstvister finns det ocksånäratt

forumbestämmelser i lagen 1974:371 rättegången i arbetstvister.om
pekar ArbetsdomstolenLagen första och sista instans i vissaut som

Övrigatvister. mål förstatingsrätt i ochinstans kanavgörs av
överklagas till Arbetsdomstolen. tingsrätternas inbördes behörighetFör
finns fakultativ forumregel arbetsgivaren får sökas vid rättenatten om
i den där arbetstagaren har hemvistsitt 2 kap tredje stycket.2 § Iort

hänvisasövrigt till rättegångsbalken och andra författningars bestäm-
melser rättegången i dispositiva tvistemål. Reglerna arbetstvist-iom
lagen endast Arbetsdomstolens och tingsrättemas inbördesavgränsar
behörighet i sakligt hänseende. Någon territoriell avgränsning integörs

lagens bestämmelser, varföri någon slutsats kan dras utifrån dessainte
regler huruvida svensk domsrätt föreligger eller inte. har ocksåDetta
konstaterats Arbetsdomstolen i avgörandena AD 1983 121 ochav nr
AD 1995 120.nr

analogisk tillämpningEn kap. rättegångsbalkenlO innebärav
följande. Enligt svensk domstol behörigl § tvistär prövaatt omen
svaranden har hemvist i Sverige. Hemvistbegreppet föremål för olikaär
tolkningar det gäller internationella förhållanden. brukarVanligennär
dock hemvisthar i viss bosättningen medatt statanses en person en om
hänsyn till vistelsens varaktighet och omständigheterna i övrigt måste

stadigvarande. juridiska föreligger svensk domsrättFöranses personer
styrelsen har sitt i Sverige.säteom

Även svaranden inte har hemvist i svensk domstolSverige, ärom en
behörig svaranden i tvist betalningsskyldighet har egendomnär en om
här riketi 3 § eller det fråga förbindelse eller skuldnär är om en som
har uppkommit här 4 §.

det frågaOm har uppkommit grundtvist påär om en som av
svarandens rörelse svensk domstol behörig fastsvaranden harär om
driftställe i Sverige 5 §.

Andra regler kan komma tillämpas vilken8 § enligtärattsom en
utomobligatorisk skadeståndstalan kan väckas i Sverige skadan harom
uppkommit här det frågal4 § talan flera svarandensamt är motom om
och genkäromål. Genkäromålet dockmåste sakavse samma som
huvudkäromålet eller på ha gemenskap med det se NJAsättannat

och1986 729 1989 36.NJAs s
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internationelltisvenskenligtockså tillåtet rätt ettDet att parternaär
väckas vidskalltvistskriftligt avtalträffarrättsförhållande attett om en

jfr kap 16 §land 10domstol i visstviddomstol ellerviss ettenen
sådant s.k.188. Om1980och NJArättegångsbalken ett proroga-s

rättegångs-regelavtalet idomstol,utländsktionsavtal pekar utgörut en
stället pekaravtalet i101. Omdock 1976 utjfr ADhinder Sverigei nr

domsrätt.svenskskapatdomstol, harsvensk parternaen
kommaenligt 18 §s.k. prorogation attkanFönnodligen tystäven

domstol blirsvenskinnebäraskullevilkettillämplig,analogt attbli
invändningsvaromålgår i attsvaranden göraattbehörig utan omom

föreligger.svensk domsrätt inte
Även konventions-dockdomsrättsregler kanför dessa autonoma

120.nedan 1995betydelse, ADfåinnehållreglemas nrse
fråganområde därarbetsrättensrättsfall påmångafinns inteDet om
fallendock i ADArbetsdomstolen harhardomsrättsvensk prövats.

ställningtagit120och 1995121198324,19811976 101, nrnrnrnr
debedömningdomstolen gjortenskilt fall harvarjetill frågan. I aven

fortidpunktenvidanmärkasbörförelåg. Detanknytningsfakta attsom
LuganokonventionenBryssel- ellervarkendomarnaförstade tre var

del.för Sverigesaktuell

Brysselkonventionen

domstolsseptember 1968den 27Brysselkonventionen omav
områdedomar på privaträttensverkställighetochbehörighet avom

har inteBrysselkonventionen ännumedlemsstater.mellan EU:sgäller
har lagtstillträdetsvenskadetpropositionSverige. Enkraft iiträtt om

1998.fram i mars
dendvs.konvention,dubbels.k.Brysselkonventionen är angeren

rättsligaverkställighetreglernaochdomsrättförreglernabåde avom
vid allafrågorprivaträttsligaallagäller iKonventionenavgöranden.

frågor. Denarbetsrättsligatillämplig på ärocksåochdomstolarslags är
hindrar1.3.att. Dettatrygghetsocialfrågortillämplig idock inte om

arbetsrättbådefall gälleranvändaskanändåden när ettdock inte att
domi-arbetsrättsaspektenförutsättningunderlagstiftning,och social att

.4.eförfarande art. lvid skiljtillämpliginteKonventionen ärnerar.
talanskallkonventionen,föreskrivs i motinteOm annat personen

oberoendekonventionsstaterna,hemvist ihar personensavavensom
Fördomstolen i denväckas vidmedborgarskap, staten. sompersoner

bestäm-gällerhemvistdär de hardenimedborgareinte statär samma
art.dennamedborgare iforbehörighet statdomstolsmelser för som
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2. hemvistBegreppen och domstolarnas behörighet ochi var en av
konventionsstatema skall fastställas respektive lagstiftning.statsgenom
Konventionen innehåller också regler för särskild behörighet.

alternativaDe forumbestämmelser kan bli tillämpliga arbets-isom
rättsliga följande.tvister är

Talan den har hemvist i konventionsstat kan väckas imot som en en
konventionsstatannan

talana avtal, vid domstolen i den där den förpliktelseortom avser
talan skall uppfyllas. talan anställningsavtal,Om kansom avser avser

talan väckas vid domstolen i den där arbetstagaren vanligtvis utförort
sitt arbete. arbetstagarenOm inte vanligtvis utför arbete ochsitt i ett

land, kan talan arbetsgivaren väckas vid domstolen för denmotsamma
affärsställedär det vilket arbetstagaren anställdes ellerort ärgenom var

beläget art. 5.l;

b talan skadestånd utanför avtalsförhållanden, vid dom-om avser
stolen den där skadan inträffadei art. 5.3;ort

c talan enskilt anspråk i anledning brott, vid denom avser av
domstol där brottmålet anhängigt, i den mån domstolen enligt sin lagär

behörig enskilda anspråk art. 5.4;är prövaatt

frågad i tvist hänför sig till verksamheter vid filial,om som en
eller liknande, vid domstolen i den där denna belägenäragentur ort

art. 5.5.

Specialregleringen andra framgåri 5.1 meningen är,art. som av
lydelsen, begränsad till enskilda anställningsavtal och gäller inte
kollektivavtal.

Talan har hemvist i konventionsstat kan ävenmot en person som en
väckas, han flera svaranden, vid domstol där någonärom en av en av
dem hemvisthar art. 6.1.

tillåter ocksåKonventionen avtalar vilken domstolatt parterna om
skall exklusivt behörig i kommande tvist. Avtalet måstesom vara en

dock princip skriftligt. Nationell lag kani inte bestämma ytter-vara
ligare giltighetsvillkor. val förePartemas gär varje forumregel.annan

domstol dessutom behörigEn svaranden går svaromål införiär om
denna, han går svaromål endasti för bestrida domstolensnärutom att
behörighet art. 18.

anställningsavtalI mål prorogationsavtal giltigt endastär ettom om
det har efteringåtts tvistens uppkomst. Arbetstagaren tillåts dock åbe-
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han vill väckauppkom,innan tvistenhar ingåttsavtalett omsomropa
enligt debehörigskulledomstol denvidtalan än varasomen annan

tillämplig påendastBestämmelsenart. l7.reglerna ärallmänna
kollektivavtal.påanställningsavtal, inteenskilda

talanlitispendens. OmregelocksåinnehållerKonventionen omen
sak ochrörandeolika konventionsstaterdomstolarvid iväcks samma

harvilka måletdomstolar viddeden ellerskall senareparter,samma
det först hardomstol därför denförmåntalan tillavvisaanhängiggjorts

anhängiggjorts.
dvs. fall dåkumulation,reglerarBrysselkonventionenArtikel i22

olikadomstolar ividväcktavarandrasamband medhar ärkäromål som
medförenadesåmålen"samband" ärMedkonventionsstater. attmenas

förpåkalladdomochhandläggning är attvarandra att gemensamen
käromålenföljdmeddelasoförenliga domar attundvika att avsom en

Omförsta instans.imålen skallBåda prövasrättegångar.olikaiprövas
väcktstalandet landdomstolen ifåruppfyllda,förutsättningardessa är

mål avvisa2får domstolen ifallvilande. I vissamåletförklarasist nr
domstolen därochdetbegärdockkrävs atttalan. Det partenatt ena

ytterligaremålen. Enbådabehörigväckts prövatalan först attär
föreningtillåterväckts,mål hardär 2landetlagen iförutsättning är att

innebärBestämmelsenvarandra. attsamband medharmål somav
vid olikaanhängigamålentillåten ärskall närkumulation ävenvara

fallsådanatillmöjligheterbegränsadedomstolSvenskdomstolar. ges
handläggerdomstolsvenskdetRB. Omoch 7a är14 kap 7se som

avvisning.bli frågasällandärförtorde detmål omnr
domsrättsreglerna. InationelladebegränsarBrysselkonventionen

fårsärskilt inteforumreglervilkauttryckligenartikel 3 somanges
någonväckstalanlagstiftninglands motrespektive närtillämpas i som

Även intedomsrättsreglerandrakonventionsstat.hemvist ihar somen
deeftersomförbjudna,fårkonventionen,motsvarighet ihar sin anses

alltförsvarandeskyddaSyftettillåts. motuttryckligen är attinte
svarandebaradockSkyddet gällerdomsrättsregler.nationellaextensiva

konventionsstat.med hemvist i en
särskildapåbestämmelserföreträdeartikel 57.3I sägs att somges

eller kommerfinns,ochbehörighetdomstolarsreglerarområden som
institutioner. Det ärutfärdade EG:srättsakterin avsessomatt tas av

bestämmelser.sådanaantagitsHittills hardirektiv.ochförordningar
utstationeringsdirektivet,artikel 6 i attdockdemEn är angersomav

eller har Varitarbetstagaredärväckas i ärskall kunnatalan staten en
utstationerad.



SOU 1998:52 Gällande 63rätt

Interimistiska åtgärder

Enligt Brysselkonventionen24 i kan domstol vidta interimistiskaart. en
åtgärder enligt sitt lands lag, det domstol i landäven är ett annatom en

behörig målet sak. Vilkai interimistiska beslutär prövaattsom som
kan meddelas beror domstolslandetspå lag. svensk del det bl.a.För är
säkerhetsåtgärder enligt kapitlet rättegångsbalken.15 Förutsättningen

domstolen behörig enligt forumbestämmelsema i 10 kapitletär äratt
rättegångsbalken. Konventionens behörighetsregler får alltsåman
bortse från detta fall.i Detta innebär fönnögenhetsforum i 10ävenatt

rättegångsbalkenkap. 3 § kan komma fråga.i
domstolen HD har falletHögsta i 1983 uttalatNJA 814 atts.

säkerhetsåtgärder enligt kap15 kan meddelas i fråga anspråkRB om
skall utländsk domstol domstolens avgörande fårprövassom av om

verkställas här i landet. innebär käranden uppfyllaDetta måsteatt
kravet kap. rättegångsbalken talan skalli 15 7 § väckas inomattom en
månad för säkerhetsåtgärden skall bestå. svenskEnligt kanHDatt en
domstol också meddela beslut säkerhetsåtgärd fall då deniom
utländska domstolen har meddelat dom domen harinnanen men
kunnat verkställas här.

Luganokonventionen

Luganokonventionen domstols behörighet och verkställighetom om av
domar område den september ochpå privaträttens 16 1988antogs
trädde kraft den gäller konventionen lagi l januari 1992. I Sverige som
från och med den Luganokonventionen gäller mellan1 januari 1993.
EG- och EFTA-ländema och också mellan EFTA-ländema inbördes.

Luganokonventionens innehåll i identiskt med Bryssel-är stort sett
konventionens. säkerställa så enhetlig tolkning möjligtFör att en som

de båda konventionerna har Protokoll tillkommit, enligt vilket2av nr
de bestämmelser i Luganokonventionen medöverensstämmersom
Brysselkonventionen förståsskall på det EG-domstolen tolkat dem.sätt

till tidpunkten för undertecknandetFram den september16 1988- -
ingår därför EG-domstolens avgöranden integrerad del kon-som en av
ventionen. EG-domstolens framtida tolkningsavgöranden har inte givits
någon sådan särställning. protokollet i stället ömsesidigI attanges
hänsyn skall till avgöranden meddelats bådaenligt detas som
konventionema.

fåI några avseenden skiljer sig Luganokonventionen från Bryssel-
konventionen. Enligt artikel i Luganokonventionen kan, arbets-5.1 om
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talan väckasocharbete iutför sittvanligtvis stat,intetagaren sammaen
anställdeshanvilketaffärsställedär detdendomstolen ivid ort genom

väckas därkan talanBrysselkonventionenEnligt ävenbeläget.är
regel tillämpligLuganokonventionensbeläget. ärarbetsstället har varit

Bryssel-regel iMotsvarandemålet.partsställningen ioavsett
arbetsgivaren.talan försfall vilkabegränsad till i motkonventionen är

tillåterLuganokonventionenartikel 17.5.skillnad gällerEn annan
uppkomst.efter tvistenshar ingåttsdetendastprorogationsavtal om

åberopaarbetstagarekan ettBrysselkonventionenEnligt pro-en
uppkomst.före tvistensuppkommitrogationsavtal som

regelBrysselkonventionen,liksom ifinns,LuganokonventionenI en
dom-reglerarsärskildapådirektiv sättochförordningaratt somom

intagen ifinnsBestämmelsenföreträde.skallbehörighetstolars ges
frånbetänklighetergodtogs inteRegelnpunktenProtokoll utannr

regel-Luganokonventionensbefaradesida. Man attEFTA-statemas
bestämmelserutfärdadeEGensidigturholkasskullesystem avgenom

far-dessaförgrundenundanryckaföreträde. Förskulle få attsom
EG-det förstakorrektiv. Förmed tvåpågick EG-statemahågor, avgav

vidta allaskolaförklarar sigdeenligt vilkendeklaration,statema en
Luganokonven-upprätthållamakt förderasstår iåtgärder attsom

utarbetas.protokolletirättsakterbestämmelser, närtionens avsessom
konven-bestämmelseprotokollet attinfördes iandradetFör enomen

medinträffaskulledet likväl attskalltionsändring övervägas, enom
rättsakter.EG:sin i någonbestämmelseoförenligkonventionen tas av

inletts.harLuganokonventionenBryssel- ochbådeRevideringar av
konven-bådadeartikel igäller 5ändringarnaföreslagnadeEn av

iforumregeldenpågårFörslaget äventionema. attut angessom
artikel i konven-5omfattasskallartikelutstationeringsdirektivets av

tionema.

lagstiftningOjjfentligrättslig

principerAllmänna

arbets-allaomfattalagstiftningenoffentligrättsligasvenskaDen anses
utländsk arbetsgivareoch talansvenskt territoriuminom mottagare en

sakriket.därför här i Enförsarbetsmiljölagenbrottför annanmot t.ex.
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dom sådant mål kanske kan verkställas landet däri inte iär att etten
finns.arbetsgivaren

fråga svensk domstol kan mål brottkan sigMan ta ettom en upp om
offentliglagstiftning. förstutländsk måste dock konstaterasDet attmot

lagstiftning behandlas främ-offentligrättslig inte på sättsamma som
privaträttslig lagstiftning. Huvudprincipen utländskamande är att

normalt skall tillgodoses med deoffentligrättsliga krav intestaters
följerdomstolarnas hjälp, bortsett från de fall Sverigessvenska som av

internationella överenskommelser.
lagstiftning stridautländsk offentligrättsliginte såDet är att anses

svenskasvensk ordre public. Förhållandet sådantär attmot snarare
befatta med utländska offentlig-domstolar obehöriga sigattanses

talan därför skall Anledningenrättsliga krav och sådan avvisas.att en
domstolföreligger några skäl varför svensktill detta det inteär att en

anspråk. Svenskt rättskipningsintresseskulle befatta sig med sådana
saknas.

bestämmelser,utländska straffrättsligafråga brottOm det är motom
utlänning med hemvist isvensk medborgare ellerkan dock enen

enligtmed tillämpning svensk lagsvensk domstolSverige dömas avav
sådant fall döma tillDomstolen får i intekap brottsbalken.2 2 §

brottet enligt lagen påvad stadgat förpåföljd än ärsträngare som
utomlands någon hardom meddelatsgämingsorten. En mot somsom

främmande harfår endast rättskraft denhemvist i Sverige, statenom
internationellakonventionen brottmålsdomstillträtt den europeiska om

verkställighet.erkännande och Omrättsverkningar se avsnittet om
målet påicke-konventionsstat, kandomen har meddelats i tas uppen

svensk domstol.inytt
rörandeinternationellt samarbetelagen 1976:l9Enligt om

tillöverlåtaslagföringslagen, kan lagföringenför brottlagföring även
Överförandethemvist denden misstänkte har i staten.stat, omen annan

europeiskahar tillträtt dentill eller frånkan ske staten som
brottmål.lagföringöverförande ikonventionen den maj 197215 avom

endastemellertid, förutom Sverige,medlemsstater harEU:sAv
Österrike, tillträtt konventionen.Nederländerna och SpanienDanmark,

18-06513
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arbetstvister°Lagvalsregler i3.3.3

lagstiftningCivilrättslig

internationell privaträttenligt svenskAvtalsstatutet

anställnings-individuellakollektivavtal ochbådeavtal,Arbetsrättsliga
svenskadenavtal.fönnögenhetsrättsliga Inomräknasavtal, som

avtalförmögenhetsrättsligt ivarjeinternationella privaträtten attanses
rättsord-land. Dennarättsordningen i visstunderkastathuvudsak ettär
tillämpasAvtalsstatutetobligationsstatut.elleravtalsstatutkallasning

samband meduppkomma ikanrättsfrågorflestabeträffande de som
förgiltigt,innehållavtaletsfrågor äravtalet. Hit hör t.ex. ramenom

giltigtpåinteutfyllnadavtaletsavtalsfrihet, ettnär parternaparternas
avtalsbrott.förskadeståndavtaletfråga ivisshar reglerat samtsätt en

derasÄven imellangällerkollektivavtal parternafrågan ett somom
medantagligenskallutlandsarbete,vid avgörasgällerhemland även

skall dock intefrågaDennakollektivavtaletstillämpning statut.av
tillerkännerrättsordningfrågan ettmedblandas enomsamman

arbetetavseendenolikarättsverkningar i närkollektivavtalutländskt
territorium.landetsutförs inom

bestämmaavtalarbetsrättsligtgällersåvitt är attHuvudproblemet ett
fall.enskilt Dettavarjeavtalsstatut ibörvilket lands rätt varasom

° 1997/98:14Källor: Prop.
Romkonventionen1996:7Ds

Britannia1994:13 LexDs
ochinternationell privat- processrättSvenskBogdan:

1979grunder, SvJTarbetsrättensinternationellasvenskaBogdan: Den
arbetsmarknadocharbetsrättEG/EUBlanpain/Nyström:

tjänstemarknadensvenskadenLåglönekonkurrrensAndersson:
1995och det Europa,ArbetsrättenBerg/Holke/Junesjö/Olauson: nya
labour lawnationalofmarket protectionsingleworkers:PostedDavies: or

199734: 571-602,ReviewMarket Lawsystems, Common
legalbargaining:collectiveofInternationell dimensionsEklund/Göransson:

1996aspects,
Festskrift tilarbejdstagare,udstationering afInternational privatretNielsen: og

Ole Lando, 1997
uppl., 1994EU/IP,Philip: 2:a
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regleras Romkonventionen tillämplig lag för avtalsför-genom om
pliktelser.

Romkonventionen

illämpningsområdeT

tillämplig lag för avtalsförpliktelser från denKonventionen 19 juniom
gäller för kontraktsenliga1980, kallad Romkonventionen,även

alla där frågor lagval uppkommer.skyldigheter i situationer om
och kollektivavtal.omfattar enskilda anställningsavtalKonventionen

tillämpningsområde har avtalsanknutnakonventionens vissaFrån rätts-
Bland undantagen finnsfrågor och avtal undantagits.vissa typer av

familjerättsliga rättskapacitetfrågor fysiska status,t.ex. om personers
rättshandlingsförmåga, och skiljeavtal associa-och prorogations- samt

tionsrättsliga frågor.
gäller mellan medlemsstater och enligt tvåKonventionen EU:s

kon-tilläggsprotokoll till konventionen tvister tolkningavgörs om av
dockEG-domstolen. Tilläggsprotokollen har inte iventionen trättav

kraft.
begränsad tilltillämpning emellertid inteKonventionens är

skall tillämpasförhållanden mellan medlemsstater. DenEU:s av en
mellan konventionsstatens lag ochdet finns valkonventionsstat när ett

andra landet icke fördragsslutandelands, det äroavsettett annat enom
välja mellanDomstolen konventionsstat kan alltså kommai attstat. en

konventionsanslutna art. 2.lagarna två eller flera ickei stater
träda kraft den juli 1998.Romkonventionen kommer i i Sverige latt

tillämpligHuvudregel: har välja lagrättparterna att

har själva,Huvudprincipen i Romkonventionen är rättatt parterna att
landsavtalet ingås eller bestämma vilket lagantingen när somsenare,

skall deras avtalsförhållande art. och 3.2. ställstillämpas på 3.1 Det
anknytning till den valdakrav på avtalet skall ha någoninget att

tillämplig lag behöverrättsordningen. avtal intePartemas om vara
skriftligt, valet skall uttryckligt eller med rimlig säkerhetmen vara
framgå avtalets bestämmelser eller omständigheterna i övrigt.avav
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delarhela avtalet eller enbart vissalag kan gällaAvtalet tillämpligom
dépeçage art.3.1.det, s.k.av

bestämmelserinnehåller emellertid vissaRomkonventionen som
anknytning till endastavtalsfrihet. avtal harNärinskränker ettparternas

internationell karaktär, får intesaknarland, och således parternaett
väljarättsordningtvingande regler det landetsavtala bort i attgenom en

anställningsavtal, harenskildaVad gällerrättsordning art. 3.3.annan
denne enligtskydd tillkommerkvar detarbetstagaren alltid som

lagval gjorts. Iskulle ha gällt ingetden lagtvingande regler i omsom
reglerasanställningsavtaletskall nämligenlagvalavsaknad avav

vanligtvisfullgöra avtaletanställde förland där denlagen i deta att
land,tillfälligt sysselsatt ihanutför arbete,sitt annatär ettäven om

eller

land,endautför sitt arbete ivanligtvisanställde inteb den ettom
anställdesvilket handriftsställedär det ärdet landlagen i genom

beläget,

avtaletframgårhelhetomständigheternasåvida det inte attsomav
reglerasskallvarvid avtaletland,tillanknytninghar ett annatnärmare

iarbetedet tillfälliga6. Om nämnslandet art.lagen deti somav
där arbetetlandettid, kanlängrepågårpunkten a attman anseen

enligtbedömasAnställningsavtalet skall dåskiftat.utförs harvanligtvis
dotterbolag ividarbetararbetstagaredet landet. Omlagen i ettennya

lag-landmoderbolagetsemellertid oftaland, det styrärett annat som
till moder-Anknytningenlångvarig.anställningenvalet äräven om

1997/98:14betydligt starkare senämligenlandbolagets s.prop.anses
45.

artikelavtalsfrihet finns iinskränkningEn parternasavannan
skallvilken lagdomstolen,fårregelEnligt denna oavsett varasom
tvingandebeaktabestämmelser konventionen,ienligt andraavtalsstatut

till.anknytningförhållandet harlandbestämmelser i näraett annat som
gradtill denursprungsland såregler i sitt ärhandlar härDet somom

övrigträttsordning ivilkentillämpasde skalltvingande oavsettatt som
privaträttsliga regleråsyftas bådeVadavtalet.tillämplig på ärär som

tvingandebestämmelseskaraktär.offentligrättslig Enregleroch av
laglandet.irättsregler och praxisföljvadkaraktär bestäms avsom erav

inte isituationerinternationellt tvingande i vissakanregelEn menvara
skallsärskilda reglernadebedömningenVidandra prop. 46. av oms.

liksomoch syftetill derashänsynskall domstolentillämpas artta
Bestämmelsen itillämpas.respektive intetillämpasdeföljderna attav
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intemöjlighet,Domstolarnafakultativ.punktdenna är enmenges en
tvingande regler iinternationelltbeaktaskyldighet, att en annan

avtalsstatut.rättsordning inte ärsom
Avtaletlandet.till det andraanknytningskall haSituationen nära

tilluppfyllas ellerskallavtaletland därtill detanknytningkan ha nära
deneller Omhemvisthar sitt säte.därlanddet parterna enaaven

karaktäristiskaskall utföra dendenneförtillämpasskalllag attpartens
andratill denanknytningsådanavtalet hakan näraprestationen, en

här.lagpartens avsessom
tvingandeinternationelltförregel gäller dessutomsärskildEn

kanDomstolenrättsordning.domstolslandets utanbestämmelser i egen
denbestämmelser itvingandeinternationellttillämparestriktioner egna

7.2.art.tillämpas i övrigtskalllands laglagen, annatäven ettom
inter-betraktaskanlagstiftningsvenskregler iVilka somsom

lag-sällsyntmycketklart.helt Det attintetvingande ärnationellt är
internationelltbestämmelsehar äruttryckligenstiftaren attangett en

med-§verkningar 25dessadock har ärregeltvingande. En asom
anställ-regler iexempel vissatänkbaraAndra ärbestämmandelagen.
regler ifinns andraVidare28.1997/98:14ningsskyddslagen prop. s.

fredspliktförhandlingsrätt,föreningsfrihet,medbestämmandelagen om
måstevid brott,sanktionerträffatskollektivavtal samt somnär

4.tvingande se kap.internationelltbetraktas som
artikel 16finns ikonventionenbegränsningsregler idessaUtöver en

tillämpningfårbestämmelseEnligt dennapublic.ordreregel enavom
sådanendasttillämpligkonventionen vägrasenligtregel är enomsom

domstolslandetsförgrundernamedoförenliguppenbarttillämpning är
rättsordning.

skettlagval harOm inget

tillämplignågonhar kommitinteavtalspartema överensfalldetFör om
skallpunktEnligt lartikellagvalsregler iallmännafinns detlag,

anknytningharavtaletvilketland till närmastdetlagen i vara
avtaletsjälvaalltså frånutgårbedömningVid dennaavgörande. man

tillbaka påhandförstasåledes inte ifallerinnehåll.dess Manoch
avtalsorten.ellerhemvistanknytningsmomentsådana parternassom

vilken lagenskild anknytning avgördock ingenDet somär ensamsom
ochavtaletmåstesamlad bedömning görastillämpas,skall utan aven

med avtalet.ihophängeromständigheterde som
land. Ivissttillanknytningavtalet hahelaNormalt ettanses
deltillämpas pålands lagdockkanundantagsfall ett annat aven
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skiljas frånavtalet. dock den delen kan övrigaFörutsättningen är att
till land.delar avtalet och den har anknytningi närmare ett annatatt en

för undantagsregeln således denTillämpningsområdet snävare änär
artikelregel i 3.1.som anges

landskall kunna fastställa vilket harFör närmastatt somman
presumtionsregler bl.a.avtalet har vissa ianknytning till angetts

grundläggande avtal har sinpunkten principenDen är att ett
där skall utföra den föranknytning till det land dennärmaste part som

vistelseort vidhar vanligaavtalet karaktäristiska prestationen sin
fråga juridiskingående. Om dettidpunkten för avtalets är om en

finns harden centrala förvaltningendet landet därär somperson,
karaktäristiskamed denanknytning. Vad presta-närmast som menas

fullgörandeprestationdefinieras i konventionen. Dentionen inte vars
allmänhetegentliga syfte dock i någotavtalets änär annatär pengar.

karaktäristiskautförande dendet arbetetsarbetsavtalFör ärär som
prestationen7.

gällapunkten 2skall emellertid inte presumtionen iEnligt punkten 5
avtalet harsamlade omständigheternadet framgår de närmareattom av

land.tillanknytning ett annat
presumtionsregel ianställningsavtal finns särskildenskildaFör en

förinnehåll har redogjortsartikel 6.2, ovan.vars

Övriga bestämmelser

förtillämplig lagrad reglerinnehåller ocksåRomkonventionen omen
frågoravtalet. hör bl.a.med Hiträttsfrågor hörantalett som samman

frågorart. och 9,och fonnella giltighet 8avtals materiellaett omom
och 14 fråganavtalsstatutet art.enligt lOvad skall bedömas samtsom

fall ll.rättshandlingsförrnåga vissa art.iunderårigsom
speciellaeller EEShindrar det inom EGKonventionen inte antasatt

ocksåEnligt artikel har EG-rättenför särskilda fall. 20lagvalsregler
lagvalsregler.företräde framför konventionens

för kollektivavtallagvalsreglerSärskilt om

fackligtredje stycket,medbestämmandelagens 42 §Enligt är en
vidta stridsåtgärderoförhindradSverigeorganisation i motatt en

medbestämmandelagen.verksamhet omfattasarbetsgivare inte avvars

7 udstationering af arbejdstagare, 4InternationalNielsen: privatret s.og
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kanarbetsgivaresådankollektivavtal med rätts-Träffas ett en
avtalsstatut.utländsktbedöma enligtavtaletverkningarna attvaraav

kollektivavtalbestämmelserinnehållerlagenutländskaden attOm om
skall dockstridsåtgärder,inverkanträffas underdeogiltigablir avom

medbestämmande-enligt 25 a§åt sidanbestämmelserdessa sättas
internationelltbestämmelsedennalagen. Som angetts ansesovan

avtaletsFråganRomkonventionen.artikel itvingande enligt 7 om
enligtbedömasdetta fallskall istridsåtgärdengrundpågiltighet av

stridsåtgärder inteeftertillkommitkollektivavtaletsvensk Harrätt. som
avtalet inteskallmedbestämmandelagen,enligtotillåtnaär anses

ogiltigt påavtaletgrunden. Fråganden ärpåogiltigt i Sverige om
avtalsstatutet.enligtdock bedömasskallgrund,någon annan

otillåtnastridsåtgärdemainnebär också ärBestämmelsen att om
bedömasgiltighetkollektivavtaletsskallmedbestämmandelagen,enligt

prop.medbestämmandelagenenligtoch inteenligt avtalsstatutet
f..1990/91:l62 14s.

stridsåtgärderpå fackligaTillämplig lag

lovlighetengällakansvenskgrundsats i atträttSom avansesen
tillämpningmedskallrättsfråga avgörasstridsåtgärder är avsomen

120.1989vidtas se ADland där dedetlagen i nr
har frångåtts. Igrundsatsennämndadendock fallfinnsDet när ovan

tillåtlighetentill fråganställningdomstolen1131990AD avtog omnr
Åtgärderna bestod ifackförbund.svenskasympatiåtgärder vidtagna av

fartygombord påarbeteavseendeblockad ettarbetsnedläggelse och
vidtasskulleåtgärdernakonstateradeflagg. ADBahamas attfördesom

VidareSverige.berörandetrafikinternationellgick ifartygpå ett som
svenskmedsvensk besättningsvensk hamnvidtas iskulle de av en

skälDeorganisationer.fackligasvenskaefter beslutarbetsgivare av
fråganlag påflagganstillämpningtala förkundeeljest omavensom

gällandeknappastombord gjorde sigstridsåtgärdematillåtligheten av
bedömasdärförskulleTillåtlighetsfråganförhållanden.under dessa

svenskenligt rätt.
arbetsdomstolenshelt uteslutetdet inteanförts atthar ärDet att

frågadet varitblivit densammabedömning även en annanomom
ocharbetsgivaresvenskfartyg. Omarbetsplatsutländsk än ett enen

gällakollektivavtalträffararbetstagarorganisationsvensk avsessom
stridsåtgärdtillåtlighetentroligtdetutomlands,arbete attäräven av en

isvensk Ombedöms enligtavtalspart, rätt.vidtagenutomlands, av en -
tillåtlig-tvistarkollektivavtalsparterutländskaomvända falletdet om-
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företagit i Sverige, bordestridsåtgärdheten parternasom en avav en
lags. dockhemlandsdenna fråga enligt Det äravgöras parternas

utomlandsomfattar arbeteovanligt kollektivavtalatt
Är svensk organisation här i landet vidtardet ställeti som enen

utländska avtalspartema torde huvud-stridsåtgärd någon demot av
bör då tillämpas vid avgöranderegeln däremot gälla. Svensk rätt av

frågabör gälla detfrågan åtgärdens tillåtlighet. Detta äroavsett omom
sympatiåtgärd och någonprimäråtgärd ellers.k. oavsett omenom en

docksistnämnda kanföretagits avtalspartema.stridsåtgärd har Detav
tillåtlighetsfråganvad gäller iskallfå betydelse avgöranär somman

enligt svensk rätt.

lagstiftningOjfentligrättslig

Allmänt

behandlassvensk domsrätt,med avsnittetanförts sambandiSom om
pålagstiftning inteoffentligrättsligutländsk sätt somsamma

utländskaHuvudregelnprivaträttsliga lagar.främmande är statersatt
med de svenskaskall tillgodosesnormalt inteoffentligrättsliga krav

internationellaföljer vårahjälp, intedomstolarnas motsatsen avom
domstolarna ifrämsthärtillöverenskommelser. Förklaringen är att

domstolslandets intresse.uteslutandeutländsk iregel tillämpar egeträtt
sigdomstolslandets intresseligger det inte iNormalt att tasett an

själv harden utländskaoffentligrättsliga krav. Omutländska staten
resul-respekteras dockoffentligrättsliga lagar,lyckats verkställa sina

domstolar rättsgiltigt.svenskatatet somav
främ-inställningdenna negativauteslutetDet inte gentemotär att

harförändras. Staternalagstiftning kommeroffentligrättsligmande att
områden. denmissbruk på vissa Iförhindraintressen attgemensamma

domstolslandets intresse vissaligger idetmån attattanserman
offentligrätts-efterfölj bör lagamasoffentligrättsliga lagarfrämmande

8 1994:13 58Ds s.
9 legalcollective bargaining:International dimensions ofEklund/Göransson:

1977, 8aspects, s.
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liga inte hinder. Huvudskälet tillnågot de särbehandlasnatur attvara -
bristande rättskipningsintresse domstolslandeti faller så fall bort.i-

Erkännande och verkställighet3.3.4 av

domstolsavgöranden

principerAllmänna

främmande domar varkenUtgångspunkten i svensk i principrätt är att
rättskraft verkställas finns docktillerkänns eller kan i Sverige. Det en

bygger internationella konventioner.rad undantag, till del påstorsom
frågan och verkställighetregleras erkännandeInom privaträtten, om av

utländska domar och Brysselkonventionema.Lugano-av
lag. hörutländska domar kan erkännas stöd i HitVissa även utan

utländsk domstol på grunddomar avgjorts av en proroga-av ensom
tionsklausul.

utländsk dom gäller eller erkänns i Sverige,talarNär attom enman
får rättsverkningarregel den jämställs med ochi att sammamenar man

uttryckt,svenskt avgörande. lite förenklatmotsvarande Det är,ettsom
erkänns.rättsverkningar utländsk dom kan få dentänkbaratre omen

sådan karaktär verk-den verkställas Sverige, den harDels kan i attom
ofta svensktkomma fråga. Verkställighet förutsätterställighet kan i ett

erhåller den utländskaeller exekvaturbeslut. Delsverkställighets-
förkan läggas till grundrättslcraft, vilket innebär dendomen positiv att

avgjorda frågan betydelseden utlandetsvenskt avgörande i ärett avom
utländska domen haSlutligen denden svenskai processen. anses

sak förs irättskraft, den hindrar talandvs.negativ att om sammaen ny
domstol.svensk

till-avgörandet sådant det kommerdet utländskaOm är attatt
det litispendensverkan.erkännas rättskraft i Sverige, har ocksånegativ

har inletts utomlands, kan målbetyder rättegångDetta näratt etten
svensk domstol.rörande sak inte tassamma upp av

Även verkställasutländsk dom kan erkännas eller iinteom en
fråga faktiskakan den tillerkännas bevisverkan vissaSverige, i om

utländsk Vilket bevisvärde domenförhållanden eller innehållet i rätt.
får från fall till fall.har avgöras
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LuganokonventionemaBryssel- och

dom har med-Luganokonventionema skallEnligt Bryssel- och en som
de andra konventionsstatemaerkännas idelats i konventionsstaten

förfarande behöver anlitas. Med domsärskiltnågot ävenattutan avses
och 26.beslut domstol art. 25av

erkännas dendock; skall dom inteundantag finnsVissa t.ex. omen
emellertid aldrigfårpublic art. 27-28. Denstrider ordremot om-

sak 29.i art.prövas
det iansökaverkställas måsteskalldomenFör partatt omen

ansökningardessa31. Sverigeverkställighetslandet art. I prövas av
hör-meddelasExekvaturbeslutet32.hovrätt art.Svea parternasutan

efter delgivningenmånadkan dock inom34.ande art. Motparten en
löpt får intedenna frist har36.ändring beslutet art. Innansöka utav

39.säkerhetsåtgärder vidtas art.verkställighetsåtgärderandra än

verkställighetslagenInternationella

civilrättsliga domar.endastgällerLuganokonventionemaBryssel- och
domstolar,från administrativaoch beslut äroch domarBrottmålsdomar

dock brott-undantagutomlands.verkställbara Ett utgöri princip inte
konventioneneuropeiskatillträtt denmålsdomar från stat omsomen

Enligt lagenverlmingar, 1970.internationella Haagbrottmålsdoms
verkställighetrörandesamarbeteinternationellt1972:260 avom

påföljd,frihetsberövandeförordnakan regeringenbrottmålsdom att
får verk-konventionsstat,utdömts iförverkandeböter eller ensom

med-förverkandeböter ellergällerställas Sverige. Lageni även som
domstol l §.myndighetdelats änav annan

myndig-behörigefter framställningske endastVerkställighet får av
visstill utrikesdepartementet,främmande gördenhet i staten ensom

riksåklagarensedan tillöverlämnasFramställanärendet.prövning av
de kravVerkställighet fårhandläggning.för vidare vägras somom

§§.uppfyllts 5-6hari lagen inteanges
Danmark, Neder-har, förutom Sverige,medlemsstaterEU:sAv

Österrike konventionen.europeiskatillträtt denochländerna, Spanien
emellertid inteverkställighetslagen gällerInternationella gentemot

de nordiskagäller förbestämmelsersärskildaDanmark, eftersom
Danmark, Finland,medsamarbete193länderna enligt lagen 1963: om

straffverkställighetangåendeochIsland Norge m.m.av
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Ordre public3.3.5

Ordre public svensk internationell ochi privat- inne-processrätt anses
bestämmelse främmande lag ellerbära i i avgörandeatt etten som

meddelats utländsk domstol eller myndighet får tillämpasinte iav en
skulle uppenbart oförenlig med grund-Sverige tillämpningenom vara

för rättsordningen här landet. också domstolar ochi Det atterna anses
tillämpa officio. Eftersom detandra myndigheter bör principen ex

handlar tillämpa regel skulle stridasåledes deninte näratt motom en
grunderna för den svenska rättsordningen, kallas iblandprincipen

ordre public.negativ
områden, främst familjerätten, finns uttryckligaPå många inom

lagregler ordre public. Ofta dock dessa allmänt hållna ochär angerom
utländska bestämmelser godtagbara. Vadinte vilka inte ärtyper av som

uttryckliga ordre public-bestäm-gäller arbetsrätten, finns inte några
har domstolarna dock ställning tillmelser. några avgöranden tagitI

har tolkats mycket restriktivt,frågan, varvid ordre public-begreppet se
jfr dock 10.885 och 1989 120 AD 1992NJA 1987 ADs. nr. nr

Myndighetsansvar för information3.3.6

Inledning

medlemsstaterna skyldiga inrättautstationeringsdirektivetEnligt är att
Förbindelsekontoret,syfte genomföra direktivet.förbindelsekontor i att

framför alltbli myndighet se kap. 4, skallSverige föreslåsi geensom
arbetsvillkor arbetsgivareinformation de anställnings- och utom-om

dettaskyldiga följa de utstationerar anställda.lands Inärär att
informationensförbindelsekontorets försammanhang ocksåär ansvar

riktighet intresse.av

rådgivningserviceskyldighet och förMyndigheters ansvar

förvaltningslagen skall myndighet lämna upplysningar,Enligt 4 § varje
råd sådan hjälp till enskilda frågorvägledning, och i rörsomannan

verksamhetsområde. Hjälpen skall emellertid lämnas imyndighetens
denden utsträckning lämplig med hänsyn till frågansär art,som



SOU 1998:52Gällande76 rätt

haroch myndighetens verksamhet.enskildes behov hjälp Detav
beroendedetta blir hög gradframhållits hjälpens omfattning på isättatt

frågorbedömning. lagrummyndighetens I attsamma angesegenav
och någon enskildså möjligtfrån enskilda skall besvaras snart omsom

hjälpafel myndighet, bör myndighetenvänder sig tillmisstagav
honom till rätta.

telefonsamtal från enskildabesök ochMyndigheterna skall ta emot
myndigheter hjälp inomskall lämna andraoch myndighetvarje ramen

verksamheten 5-6 §§.för den egna
kanråd och upplysningarmyndighet felaktigaOm geren

skadeståndslagen för detenligt kapuppkomma 3 2 §skadeståndsansvar
Även offentligmyndighetsutövning.lämnade vidfall de kan anses

inbegrips i bestäm-enskildahar anförtrottsmaktutövning organsom
upplysning inne-myndighetsutövningmelsen. detAtt närutgör om

detordning klart,författningsenligbeslut lämnas ihållet i är ärett men
sammanhang,upplysningar andraskall på itveksamt hur man semera

myndig-konkret ärendesamband medomedelbartharinte ett omsom
allmänhetenServiceverksamhet intehetsutövning. är tvungen attsom

myndighetsutövning.regelanlita intei somanses
ochflera rättsfall iharmyndighetsutövning iBegreppet prövats

ff.1993:55 101Justitiekanslern, SOUbeslut s.seav
de omständig-mycket påberorvållandebedömningenVad gäller

bestämt tjänste-minst huruttalande gjorts, intevarunderheter ett pass
emellertid bliSkadeståndsansvar kantillfället.vidsigyttratmannen

frånförsummelsefel ellerkan konstateraföljden, ett somenom man
tordesällantolereras.rimligen kan Intesynpunkt inteden enskildes

den skade-aktuell,medvållande bligrundjämkning pådock omav
förståbortefter vad hanupplysning,okritiskt litat pålidande somen

tydligen inteeller tjänstemänneneftertankenärmaregetts utan som
någradock ställabör intelämna. Man strängarevarit kompetent att upp

fall.sådanaomdöme ikrav på privatpersonens
baraväsentligt tjänstemännendetframhållitsharDet är attatt ger

hanssak. minstsäker på sinbesked han Intebestämda närärnär
uttalanden börkontrollera sinahinnersådan han intearbetsbörda är att

den skadelidandeocksåbetydelseför detta. Avhan sig är omreservera
dettahan gjortsakförhållandena. Om inteuppgifterriktigagett om

självförvållad. Vidare måsteskadan ofta framståtorde tamansom
den upplysningfått klart för viktensighänsyn till tjänstemännen avom

myndig-bedömning fram tillsamladvidhan Kommer attman enger.
kan begärafrån allmänhetens sidadenheten visatinte som manomsorg

° 59Ds 1989:12, s.
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skadeståndsansvar i principdet givetaktuella situationen,deni är att
sakför-uppgifterhand konkretaförstagäller iföreligger. Detta om

hållanden.
förarbetenamildare.något Ibedömningenrådgivning blirfrågaI om

civilrättsligaandraiframhållitshar1989/90:42 ansvaretprop. att
Även enskildedengratisrådgivning.lindrat vidoftasammanhang är om

betraktarhanuttalanden tjänsteman,vidviktfaster somstor somav en
ofelbarttjänstemannensigrimligenhan intesakkunnig, kan vänta att
gäller iönskat resultat. Dettatillkommaskall etträtta vägen attange

råd och inteframstårverkligenuttalandetfall ett envart somsomom
handla och tjänste-skallenskildehur denupplysning attbestämd om

och sinsakkunskapsinhar betonatmarkantpåinte sättettmannen
särskilda kravställadet, måstehanområdet. Ompåauktoritet gör man

uttalandena.noggrannhet iochomdömepå
föranledaÄven kanupplysningarlämnaunderlåtenhet att

finnssambandvederbörligtförutsättningunderskadeståndsansvar, att
dettaOckså i222.jfr 1988JKmyndighetsutövningen,med s.

beaktasarbetssituationmyndighetensemellertidsammanhang måste
framståtthaserviceåtgärden kanutsträckningvilkenoch i som

inteverksamheten. Detinslag i ärnaturligtoch utgjortangelägen ett
aktivitetdäralla lägenskadestånd i störredömamöjligt ut avatt

betydelseockså härskada. harDet attskulle ha hindratmyndigheten en
allmänhetensiminstbegränsade och intemyndighets attärresurser
underlåtermyndighetprioriteras. Att attmåstegöromålvissaögon en

dock givetvis inteskadeståndförfruktan utgörinformationlämna av
ursäkt.giltignågon

skadeståndslageniändringarProposition om

skallförslag ersättalagthar nyligen statenattRegeringen ett renom
försummelsefel eller närvållasförmögenhetsskada engenomsom

propositionenråd. Enligtellerupplysningarfelaktigamyndighet lämnar
Vidsärskilda skäl.det finnsutgåskall ersättning1997/982105 om

skäl skallsärskildafinnsfalletenskildadet i detbedömningen omav
medsambandderaseller rådensupplysningamasbeaktassärskilt art,
läm-deomständigheternaochverksamhetsområde närmyndighetens

upplys-generellt krav pånågotlängre attskall inteDetnats. vara
skadestånds-förmyndighetsutövningvidlämnats attharningarna

föruppkommaskallskyldighet staten.

86skadeståndslagen, 1990," enligtallmännasDetBengtsson: s.ansvar
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Ändringama framförmotiveras allt den enskildes beroende-av
ställning förhållande myndigheterna.i till enskilde medborgarenDen
litar på information från myndigheten korrekt. Myndigheteräratt anses

allmänheti ha särskild auktoritet och också oftaär atten ensamma om
kunna visst besked inom sitt verksamhetsområde.ettge

Skadestånd bör dock utgå endast det finns särskilda skäl. Sådanaom
kan föreligga förlitatden enskilde har auktoritativt beskedsig ettom
från myndighet och detta har lett till hans ekonomi, hansatt utanen
förskyllan, märkbart försämrats.

dock alla felaktigheter kan skadestånds-Det inteär som vara
grundande. Information lämnas myndigheter olika slagärsom av av

Ärskiftande omständigheter. det frågaoch under mycketges om
preciserad information innehållet olika bestämmelserkonkret och iom

frågafinns anledning till skadeståndsansvar detän ärstörre om om
finns starkare skäl för skade-allmänt hållna upplysningar. ocksåDet

genomslagskraftståndsansvar uppgifterna har och de är ettstor omom
uttryck för makt eller auktoritetsutövning.

Normalt dock lqävas någon konkret omständighetbör det görsom
det särskild anledning det enskilda fallet lita påfinns iatt att att

också den informations-informationen korrekt. bör krävasDetär att
varifrån helst. harsökande kan få upplysningama Detinte ävensom

infonnationen ochbetydelse hos myndigheten lämnarsom omvem
bestämdhet någon konkretdenna uttalar medsig stor omperson

uppgifterna korrekta ochskenomständighet eller ärattger av
eller lämnas med reservationer,kontrollerade. informationenOm är vag

skall dockkunna utgå. få skadeståndbör skadestånd i regel inte För att
hardels de felaktiga upplysningamaden skadelidande kunna visa att

orsakat denfel eller försummelse, dels de harlämnats på grund attav
Orsakssambandet adekvat.påstådda skadan. måste vara

Ändringama denskadeståndslagen föreslås träda i kraft januarii l
1999.
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överväganden4

Definitioner4.1 m.m.

vidskall tillämpautomlandsarbetsgivarebehövslagEn somny
tillfälligtgäller föranställda Sverige. Lageniutstationeringar av

utförs Sverige.arbete isom
fastställts idet hararbetstagarbegreppet,civilrättsligaDet som

utstationeringar.gälla vidskallpraxis,

lagBehov4.1.1 nyav en

arbetstagarefunnits förhittillshar intebestämmelsersärskildaNågra
utstationerings-GenomförandetSverige.arbetar itillfälligt avsom

omfattaskommerutstationerade arbetstagareinnebär attdirektivet att
överskådlighetensområden. Förvissalagstiftningen påsvenskadenav

samlas iarbetstagareutstationeradebestämmelsernabörskull rörsom
utländsklagbestämmelsertill dehänvisasbörsärskild lag. lagenI enen

arbetstagare.för sinaskall tillämpaarbetsgivare
utstationeringdefinitionerinnehålla vissaockså närbörLagen enav

utstationerade arbetstagare.medvadochföreligger avsessom

tillämpningsområde4.1.2 Lagens

inommedlemsstater. Staterenbartgäller EU:sUtstationeringsdirektivet
med stöddirektivetomfattassannolikt ocksådockkommerEES att av

EES-avtalet.artikel 102 iav
behandlasfårutanför inteländer EUföretag frånEftersom mer
emellertid denbehövermedlemsstater,dem från EU:sförmånligt än
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svenska lagen omfatta samtliga fall utstationeringar. Risken ärav
uppenbar för företag inom diskrimineras.EUattannars

skall endast gälla för arbetsgivareLagen utomlands sänder sinasom
anställda till för de tillfälligt skallSverige utföra arbete här. Lagenatt
kommer således inte omfatta fall utländsk arbetsgivarenäratt en
anställer arbetskraft försvensk utföra arbetet. heller kommerInteatt
lagen tillämplig utländskabli arbetstagare kommer till Sverigenäratt
för få anställning hos arbetsgivare här i landetatt en

länge pågår utstationering4.1.3 Hur en

Utstationeringsdirektivet uppställer några tidsgränser förinte en
utstationerad arbetstagare skallutstationering. Det är attsom anges en

utföra tidarbete under begränsad art. 2.2.en
utstationerade eller utsända arbetstagare förekommer inteBegreppet

bara utstationeringsdirektivet andra rättsakter från EG.i iävenutan
Förordningen 71/1408/EEG för social trygghet anställda,när

familjemedlemmaregenföretagare och deras flyttar inom gemen-
sänds till medlemsstat förskapen, gäller bl.a. anställda som en annan

skall tillämpas underutföra arbete där. Förordningens regleratt
tolvförutsättning arbetet utomlands inte längreväntas änatt vara

finns möjlighet förlänga utstationeringen ytterligaremånader. Det att
myndighet värdlandet samtycke därtill.år, behörig i sittett gerom

Ytterligare förlängning kan emellertid ske enligt artikel 17 i
eller dess behöriga myndigheter kanförordningen. Medlemsstaterna

frånöverenskommelser undantagnämligen göragenom gemensamma
två-års regeln det i viss eller vissa intresse.är en grupps personersom

tillåterverket vanligt sker. Tyskland och Frankrikei själva såDet är att
till andra länder fem årsutstationeringar på åtta år. I ärupp

vanliga.utstationeringar
tillämplig lag avtalsförpliktelser före-Romkonventionen iI om

kommer tillfälligt sysselsatt. Romkonventionenbegreppet attanger
tillfälligt land, skall lagendå arbetstagare sysselsatt i iär ett annaten

landet där han vanligtvis arbetar ändå tillämpas på anställningsavtalet
tillfälligtart. 6.2. Vad med sysselsatt inte isägssom avses

konventionen. land tid kanOm arbetet i pågår längreett annat en man
emellertid landet där arbetet utförs har skiftat.vanligtvisattanse
Arbetsavtalet skall då bedömas enligt lagen det landet. det falli Förnya
det svårt arbetsplats tillfällig eller fårär avgöra äratt permanent,om en

falla tillbaka denpå principen anknytningen Dsnärmasteman om
84.1996:7 s.
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särskildainnehåller inte någraarbetsrättsliga lagarnasvenskaDe
rättsförhållanden medskall tillämpas inter-hur de iregler sägersom

ochmedbestämmandelagenförarbetena tillnationell anknytning. I
brukardock uttalanden,anställningsskyddslagen finns några ansessom

det arbetsrättsligaprivaträttsliga lagar inomför andravägledande även
frågan får lösasmedbestämmandelagengällerområdet. Vad sägs att

1975/76 327.lagkonflikter propförenligt sedvanliga s.normer
arbetsförhållandetshelhetsbedömningfårYtterst göra avman en

arbets-Faktorer1990/911162.till prop.anknytning Sverige som
arbetetnationalitet ochbelägenhet,geografiskaplatsens parternas om

Vadbedömningen.med iförlagt till Sverigestadigvarande tasär mer
dock förarbetena. Istadigvarande inte iskall betraktas nämnssomsom

området har domstolen gjortpårättsfall förekommerde ensom
varjetill Sverige istark anknytningenhurhelhetsbedömning ärav

enskilt fall.
sedvanligaockså tillhänvisarAnställningsskyddslagens förarbeten

lagensDepartementschefen påpekar dockför lagkonflikter. attnormer
alltmedföra i principtordeskyddslagstiftningsocialkaraktär attav

230.1973:129lagen propblir underkastatutförs landetarbete i s.som
gälla förlagen skallarbetsmiljölagentillFörarbetena attanger
verksam-driverdenoberoendeutförs Sverigearbete i somav omsom

svenskfrågadetutländsk ochsvensk ellerheten äroavsettär omom
utgångspunktenbörEnligt propositionenarbetstagare.eller utländsk

internationellatillämpning iarbetsmiljölagensvid bedömningen av
bestämmelsermeddelasarbetsmiljölagendet iförhållanden attvara

arbetarskyddsmyndighetsvenskingripandehävdaskan avgenomsom
213.1976/772149prop s.

gälla utstationerad arbetstagareförlagstiftning börjarsvenskNär en
bestämmelser,fråga Vissalag detalltså på vilkenberor är somom.

reglerAndraomedelbart tillämpliga.regler,arbetsmiljölagens anses
vilken anknytningberoende påtid,först efter vissgällabörjar en

till Sverige.anställningsförhållandet har
svenskatill dess detiden framUtstationeringsdirektivet reglerar

glappdet inte uppstår någotsåledes viktigtlagarna Det är attöver.tar
lagstiftningsvenskföreligger och dåtiden då utstationeringmellan en

utstationeringinför varjemåstebedömningEn görasöver.tar om
till Sverigeeller anknytningenskall tillämpasutstationeringslagen om

skallsvenska lagstiftningenhela denbli starkkommer så attatt
endastligger inteutstationeringbegreppetredan från början. Itillämpas

detocksåarbete,tidsbegränsatskall frågadet attutanettatt omvara
svenskriktmärke förkortvarigt.någorlunda Ettskall om annanvara
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därför arbetet kanbörlagstiftning övertar anses mervara om
327.jfr 1975/76: 105stadigvarande förlagt till Sverige s.prop.

längd börbeträffande utstationeringensavsiktPartemas vara
hur långskall tillämpas, inteför utstationeringslagenavgörande om

faktiskt visar sigutstationeringen rent vara.
villkorutstationeringslagensskall tillämpaarbetsgivareAtt en
ocksåsvenska lagreglerfinnas andrahindrar det kaninte ävenatt som

anställningsskyddslagen.blir tillämpliga, iex.
Är det frågafinns inte.för utstationeringlägstaNågon gräns omen

reglernagäller dockinstallationsarbeteellermonterings- semesterom
nedan.åtta dagar seöverstigerendast utstationeringenom

Arbetstagarbe1 greppet

arbetstagarbegreppetdetutstationeringsdirektivetEnligt artikel 2.2 i är
måstetillämpas vid utstationeringar. Dettaskall sägasvärdlandeti som

EG-rätten.gällervad normalt inomavvikelse frånutgöra somen
lagstiftning.svenskfinns inte iarbetstagarbegreppenhetligtNågot
och doktrin.lagmotivrättspraxis,fastställs med ledningBegreppet av

medbestämmande-emellertid påbyggerarbetsrättenFlera lagar inom
tolkas medskall dock begreppetarbetstagarbegrepp. Ytterstlagens

aktuell.bestämmelseden lag och densyftet med ärtillhänsyn som
i allbetyder detsammafrån arbetstagaredärför utgåkan inteMan att

förredogörelseromfattandefinnslagstiftning. litteraturencivilrättslig I
och SOU216-2371993:32SOUtolkning,begreppets s.ex.se

följande anföras.dockSammanfattningsvis kan141 71-80.1994: s.
från detutgårsemesterlagenochMedbestämmandelagen ex.

skallmellanFörhållandetarbetstagarbegreppet.civilrättsliga parterna
för denskall utföra arbetedeninnebäravtalgrundas på att enesom

arbetet.utföra eller delta i Ettdärvid självochandres räkning annat
medbestäm-fysisk Iskallarbetstagarenkrav är att person.vara en

jämställda uppdragstagares.k.emellertidräknasmandelagen även som
någonutför arbete åthandlar härarbetstagare. Det somom personer

skall haArbetstagarenhos denne.anställdainte är enannan men som
anställd.slagväsentligenställning samma som enav

från andraanställningsavtaletmellangränsdragningengällerVad
helhetsbedömningdenna efterarbetsavtal, skerformer avenav

domstolarnaharenskilda fallet. praxisomständigheter i det Isamtliga

Z the Union, 1997,Social Dimension of EuropeanNielsen/Szyszczak: Thejfr s.
69
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radat olika kriterier talar för anställningsförhållande seettupp som
141. kan sammanfattas enligt följSOU 1994: Kriterierna

utföra arbetet.arbetspresterande skall personligenDen parten
själv utförthar faktiskt helt själv eller så heltHon gottrent som

arbetet.
arbetskraft tillåtagande innefattar hon ställer sinHennes att

arbetsuppgifter uppkommer efter hand.förfogande för som
förhindrad samtidigt utföra liknande arbete någonHon är att av

förbuddetta går tillbaka på direktbetydelse åt någon sig ettannan, vare
eller kraftereller arbetsförhållandena, såsom då hennes tid ibottnar i

arbete.praktiken räcker till någotinte annat
underkastad bestämdabeträffande arbetets utförandeHon är

förkontroll, det gäller arbetetsdirektiv eller sig sättetnärmare vare
arbetsplanen.utförande, arbetstiden eller

eller råvarorarbetet använda maskiner, redskaphar iHon att som
tillhandahålls henne motparten.av

exempelvis vidför direkta utlägg,får ersättning sinaHon resor.
hänseende jämställd medekonomiskt och socialtiHon är en

arbetstagare.
formdelvis iför arbetsprestationen utgår åtminstoneErsättning

garanterad lön.av
varaktig karaktär.Förhållandet mellan10. ärparterna av mer

tvingande och uppfattningArbetstagarbegreppet parternas omanses
avgörande.eller inte kan aldrigden arbetstagareär ensamtvaraene

omständighet bland flera.uppfattningDäremot är parternas en
medbestämmande-semesterlagens ochutstationering börVid en

anställningsförhållandeEftersomarbetstagarbegrepp gälla.lagens ett
blikan det emellertid inteutstationeringstiden,måste föreligga under

anställda.självständiga uppdragstagare medfråga jämställaattom

Sammanfattande slutsatser4.1.5

behövsgenomföra utstationeringsdirektivet i svenskFör rättatt
skull bör lag stiftas,lagstiftning. överskådlighetensFör genomen ny

arbetsrättsliga lagstiftningenvilken fastställs vilka regler i den som
skall tillämpa vid utstationeringar i Sverige.arbetsgivare utomlands

innehålla definitioner utstationeringarbör ocksåLagen närav
med utstationerad arbetstagare.föreligger och vad som avses en
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utstatio-utomlandsalla arbetsgivaretillämpasbörLagen somav
begränsas tilltillämpningsområdetenligt lagen. Omanställdanerar

medlemsländernarisk för arbetsgivare ifinns detländer inom EU, att
länders.k. tredjetill arbetsgivare iförhållandeidiskrimineras som

villkor.hemlandets billigareföljaskulle kunna
ochför direktivet,tillfälligutstationering måsteEn natur attvara av

länge utstationeringtillämplig.skall Hursvenska lagen,den envara
förlägsta tidsgränsdirektivet. Någoninte ikan pågå, enanges

monteringsarbete ellerförmed undantagfinns inte,utstationering
föråtta dagaröverstigamåsteutstationeringen attliknande, där

Införnedan.tillämpliga seskall blibestämmelserna semester enom
utstatio-bedömningarbetsgivarenutstationering måste göra av omen
kommertill Sverigeanknytningenellertillämpasskallneringslagen om

riktmärkeskall tillämpas. Ettsvensk lagstarkbli så ävenattatt annan
arbetethelheti sinsvensk lag ärbör övertaratt meromvara

till Sverige.stadigvarande förlagt
jfrsvenskenligtskall bestämmasarbetstagare rätt artBegreppet

entydignågoninnehåller intelagstiftningSvenskdirektivet.2.2 i
utifråntolkatsharbegreppetarbetstagarbegreppetdefinition utanav

Vidaktuell.bestämmelsedenden lag och ärsyftet med som
arbetstagarbegreppetcivilrättsligadetbörutstationeringar vara

föreliggaanställningsförhållande måsteEftersomutgångspunkten. ett
jämställafrågaikommakan det inteutstationeringstiden, attunder

med arbetstagare.uppdragstagaresjälvständiga

Kollektivavtalsreglerade Villkor4.2

kollektivavtal lämnasfastställda ianställningsvillkorochArbets-
direktivet.genomföralagstiftningsvenskautanför den attavsersom

anställnings-kollektivavtalsenligaupprätthållaförSom attgaranter
ikollektivavtalsparterna. Denfortsättningenivillkor ävensvarar

och kollektiv-förhandlings-friagaranterademedbestämmandelagen
utländska arbetsgivareanvändaskunnaskall ocksåavtalsrätten av

anställda.och deras
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och svenska regelsystemetDirektivet det4.2.1

tillutstationeringsdirektivet skall medlemsstaternaEnligt artikel i3.1 se
tillämpararbetstagareutstationerararbetsgivareatt ensomen

fastställda allmän-anställningsvillkor iochvärdlandets arbets- ärsom
Bestämmelsenområden ikollektivavtal på degiltiga anges a-g.som

definierats ibyggverksamhetsådanarbete inomendast somavser
möjlighet bestämmafinns dock äventill direktivet. Detbilagan attatt

tillämpnings-falla under direktivetskollektivavtal skallandra sektorers
punkten lO.område enligt

förklaras iallmängiltigförklarade avtalmedVad menassom
kollektivavtalsådanaskall frågandetpunkten Här sägs att omvara

detsektorn ellerden aktuellaalla företag inomskall följas avsom
området.aktuella geografiskadetarbetet och inomaktuella
allmängiltigförklaringförhar någotmedlemsstaten inteOm system

kollektivavtalfrånbeslutar utgåden såkan denavtal, somomav --
sektorn ellerden aktuellaföretagalla likartade inomförgäller allmänt

Medlemsstatengeografiska området.detoch inomaktuella arbetetdet
dehar ingåttskollektivavtalfrånutgå mestkan också avsom

ochnationell nivåpåarbetsmarknadsorganisationemarepresentativa
alternativetförstanationella territoriet. Detdethelagäller inomsom

andradenmodell medanoch svenskdanskkollektivavtal avavser
kollektivavtalssystem.Italiensförtillkommitfrämstvarianten att passa

kollektivavtalden härför tillämpa är attFörutsättningen typenatt av
behandlas påföretagutstationerande sättattstaten garanterar samma

situation. Enlikartadbefinner sig inationella företag ensomsom
företagennationelladeenligt direktivetföreliggersituation närlikartad

utstationerande företagendeskyldigheterunderkastadeär somsamma
uppfyllaskalldeochreglerardirektivetområdendepå om

verkningar.medskyldighetema samma
andraInnebördenklar.särskiltinteartikelnFormuleringen i är av

åläggerföljande. Omemellertidpunkten 8tredje styckena ioch är man
får deområden,kollektivavtal på vissaföljautstationerande företag att

bundnaintenationella företagförhållande till äriinte missgynnas som
konkurrensmässiganationellaske medskallavtal. Jämförelsenav

den 16MemorandumExplanatoryhar iföretag. Kommissionen ett av
uttalat:593PC0225Celexjuni 1993

national-basednumber ofinsigniñcanteconomicallythat"The fact an
awards inorthe collectiveobserveundertakings do agreementsnot

undertakingapplication theimpede theirnecessarilywouldquestion, tonot
which thosethewill bekey factorArticle Areferred in extent toto
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undertakings real potential competitors relative undertakings referredtoare
in Article The national-based undertakings being similarinto tenn a

shouldposition be construed established the Memberenterprises inas
State concerned, which undertake similar andactivities operationsor are
equivalent volumein size."or

finnsdet i ekonomiskt hänseende obetydligtAtt antal nationellaett
företag iakttar kollektivavtalen behöverinte alltså inte hindra attsom

företag följautländska blir skyldiga dem. avgörande deDet äratt om
nationella företagen möjliga konkurrenter till de utländskautgör
företagen. Med uttrycket nationella företag befinner sig isom en
likartad situation således nationella företag bedriveravses som
liknande verksamhet och likvärdiga i storlek eller omfattning.är

arbets- och anställningsvillkor räknas i punkterna iDe som a-gupp
direktivet, utsträckning lagreglerade Beträffandei i Sverige.är stor
minimilön finns dock någon lagstiftning. den det alls finnsinte I mån

återfinnsbestämmelser minimilöner, dessa i kollektivavtal. Genomom
kollektivavtal avvikelser frånkan också lagreglemagöras semesterom
och arbetstid.

har för allmängiltigförklaringSverige inte något system av
kollektivavtal. finns inom många branscher centralaDäremot
kollektivavtal med hög täckningsgrad. vi har redovisatSom ovan,

införainnebär direktivet medlemsstaterna skyldigainte är att ettatt
medlemsstatför allmängiltigförklaring avtalen. Ensystern av som

stället möjlighetsaknar sådant har i vissagörasystem, att typer av
landet.kollektivavtal tillämpliga utländska företags verksamhet ipå

tillalltså medlemsstaterna någotDirektivet tvingar inte änannat att
verksamheten,villkor överförs på den utländskavissagarantera att

reglerade nationell eller allmängiltiganämligen villkor finns i lagsom
finns emellertidkollektivavtal. Enligt ordalydelsen i artikel 3.8 en

möjlighet för välja direktivets skallSverige inomatt om man ram
förefintliga kollektivavtalsreglerade villkor,skydda inom områdetäven

dessa allmängiltiga efter europeiskt påinte Kravmönster.ärtrots att
kollektivavtalsenliga bestämmelser enligt svensk modell kan således

lagstiftning eller helt enkeltuttryckligen införas i nationellantingen
utanför skall till direktivet.lämnas det område som anpassas

direktivet ändå ställaden klara ordalydelsen i kan sigTrots man
tveksam till syftet med direktivet uppfylls allaom om
kollektivavtalsreglerade villkor lämnas utanför tillämpningsområdet.

syftena med direktivet förhindra social dumping, vilketEtt är attav
innebär utländska företag skalli vissa avseenden inte kunnaatt
konkurrera på billigare villkor svenska. fråga blir då denEnän om
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svensk arbetsmarknad ändå kantillämpar påordning parterna anses
ordning då i dettasocial dumping. Medtillfyllest för hindraatt avses

kollektivavtalssystem,det förhandlings- ochsammanhang närmast som
fackliga påtrycknings-arbetstagarsidan efterförmöjliggör ytterstatt -

kollektivavtal med arbetsgivare.åtgärder tilltvinga sig en-
friaunderlätta densyfte med direktivetEtt är attannat

förmöjligtmedför det måstetjänsterörligheten. Detta ettatt vara
vilkautomlands, förutseskall skicka arbetstagareföretag, attsom

uppfyllaförpliktas ianställda företaget kandeåtaganden attmot
villkorenuppskattakostnadsmässigtalltså gåvärdlandet. måsteDet att

nödvändigtsåledesentreprenad i Sverige. Detexempelvisför är atten
hardennetid blir medvetenarbetsgivaren iden utländske attattom

arbetsvillkorochlagreglerade anställnings-bara ävenfölja inte utan
for denregler gällersådana.kollektivavtalsreglerade Samma som

arbetsmarknadspartema inämligenbrukararbetsgivarensvenske
alldelesutländske och dettaför dengällaskallSverige ävenmena

organiserade ianställdaeller dennesarbetsgivaren äroavsett enom
detpraktiken brukararbetstagarorganisation. Iellersvensk arbetsgivar-

normalt organi-arbetstagarorganisation,dentill på sågå sätt att som
företagetdet utländskaavtalsområdet, begärinomarbetstagare avserar

det vid varjetillämpahängavtal skall åta sigkdetta attatt genom s
Arbetstagarförbundetkollektivavtalet.gällandeför branschentidpunkt

ochförbundetoenighet mellanhändelsevidoförhindratär att av
lcrav.sinastridsmedel för få igenomfackligatillgripaarbetsgivaren att

inställning4.2.2 Parternas

haftharutredarenarbetsmarknadensförRepresentanter parter som
med anställnings-modellensvenskadenhar uttrycktkontakt med att

kollektivavtal har någonväl och de intefungerarreglerade ivillkor att
har ocksåSverige. Deförekommer isocial dumpingerfarenhet attav

lagstiftnings-effektivt, bör det intesåuttryckt eftersom ärsystemetatt
deVidare harnödvändigt.absolutvadske fler ingrepp äränVägen som
förinförafinns intressedetförklarat inte ett systernattatt av

kollektivavtal.allmängiltigförklaring av
hararbetstagarorganisationema attSåväl arbetsgivar- uppgettsom

arbets-utländskakollektivavtal följssvenskaangelägetdet är att av
förklaratdärförharverksamhet Sverige. Dedriver idessagivare när

infonnationfårutländska företagaretillmedverkabereddasig attatt
innehåll.avtalensochavtalssystemet omom



Överväganden SOU 1998:5288

Särskilt byggbranschen4.2.3 om

kallas ibland för entreprenaddirektivet.Utstationeringsdirektivet
direktivet har tillämpningsområde främst iAnledningen sittär att

företagentreprenader. Särskilt berörda sannolikt inomsamband med är
framför allt dennabyggbranschen. vissa länder inom EU det inomI är

förekommit. anledningen tillbransch social dumping har Det är att
allmängiltigaskall tillämpas villkor idirektivet ovillkorligen på

kollektivavtal kanbyggsektorn. Andra branscherskollektivavtal inom
medlemsstaten beslutaromfattas direktivet, barakomma att men omav

särskilt detta.om
ochByggnadsarbetareförbundet Bygg-för SvenskaRepresentanter

erfarenheter utländskhar redovisat följandeentreprenörerna av
verksamhet i Sverige.

detrådde byggsektorn,då högkonjunktur inomUnder 80-talet var
företag bedrev verksamhet i Sverige. Deantal utländskaett stort som

med Svenskapraktiken hängavtalutländska företagen tecknade i
före-med utländskaByggnadsarbetareförbundet. Antalet hängavtal

under denna period.uppgick till 300 Företagensst.tagare ca
framfördåmånader.verksamhet pågick i regel endast Detett par var

ochplattsättningspecialiserade arbeten,frågaallt t.ex.somom
lågkonjunktur,branschen drabbatsUnder 90-talet harugnsmureri. av

företagsällsynt utländskavilket medfört det är tarattatt mernumera
byggprojekt,alltjämt vidförekommeruppdrag i Sverige. Det t.ex.stora

Öresundsbron. utländska företaget iprojekt dock detsådana ingårI
förarbetskraft oftasvensk rekryterasoch vissregel i konsortium attett

utföra arbetet.
förekommit enligthar knappastsocial dumpingNågon parterna.

goduppgiftByggnadsarbetarförbundet har enligtSvenska egen
bedriverutländska företag,både vilka dekännedom somom

bedrivs.verksamhetenoch under vilka villkorverksamhet landet,i är
svenska kollektiv-det i bådas intresseharParterna är attuppgett att

därförföretag. kommerutländska Deavtalsvillkor följs attäven av
byggavtalensinformationföretag fårmedverka till utländskaatt om

villkor.
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Slutsatser4.2.4

Social dumping kan förhindras

förEn utgångspunktema utredarens arbete utstationerings-är attav
direktivet skall genomföras i enlighet med traditionerna denpå svenska
arbetsmarknaden.

Kollektivavtalen har hög täckningsgrad på arbetsmarknaden. I
normalfallet såväl svenska utländska företag beredda tecknaär attsom
kollektivavtal fackligmed berörd arbetstagarorganisation. påtryck-De
ningsmedel organisationerna förfogar hot stridsåtgärder iöver om-
form strejk eller blockad används sällan. Redan möjligheten därtillav -
innebär dock oväsentlig förutsättning förinte nuvarande ordningatten
skall upprätthållas.

Arbetstagarorganisationema har god kontroll de utländskaöver
företag bedriver verksamhet och till kollektiv-i Sverige attsom ser
avtalen följs. Inställningen från arbetsmarknadens ocksåärparter att
det svenska kollektivavtalssystemet bör bevaras och det ligger iatt
båda företagsidors intresse utländska tillämpar svenska avtals-ävenatt
villkor.

svenska kollektivavtalssystemet bör tillgängligt förDet stå
utländska företag på villkor för svenska. Likaledes börsamma som

fackföreningsanslutningutstationerade arbetstagare kunnagenom
hävda Utredaren finner denna såsina intressen i Sverige. princip äratt
viktig den bör tydliggöras också den lagreglering föreslås föriatt som

förverkliga direktivet. utvecklasDetta i avsnitt 4.5.4.närmareatt
denna bakgrund kan det däremot i knappast detMot övrigt attanses

föreligger något behov andra medel dem, idagän parternaav som
använder, för hindra social dumping den svenska arbetsmark-påatt
naden. mekanismer och förfaranden till de olika aktörernasDe stårsom
förfogande och lag leder tillfredsställandei på till isättgaranteras ett att
kollektivavtal fastställda minimikrav förverkligas.

Utstationerande företag kan förutse villkoren

Syftet med direktivet emellertid inte enbart motverka socialär att
dumping. företagare skallEn också kunna förutse vilka villkor han eller
hon blir iaktta vid utstationeringen. vikt framförDetta ärtvungen att av
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entreprenad. måste gåDetanbud påskall lämnaföretagarenallt när en
medföra.utomlands kanentreprenadde kostnaderuppskattaatt en
han ellermedvetenblirarbetsgivarennödvändigtSåledes attär att om

ochlagreglerade anställnings-enbartfölja inteblihon kan atttvungen
kollektivavtal.villkor iarbetsvillkor ävenutan

lagreglema. Detblir synligt idettadärför viktigtDet attär
fördirektivet måsteenligt upprättasförbindelsekontor, att gesom

utstationering,vidskall gällavilka reglerinformation ensomom
sammanhanget.aktuelladetroll ifå viktigkommer ävenatt nuen

förekomstenupplysakunnamåsteFörbindelsekontoret även avom
avtalensfördetalj redogöraskullför den ikollektivavtal attutan

tillräckligt.börkollektivavtalspartematillhänvisninginnehåll. En vara
reglerasbörtillhandahålla informationpå dettaSkyldigheten sättatt

åvilafårlagbestämmelse Därutöveruttrycklig ansesengenom
ställtharinformationen. Parternahandsjälvaavtalspartema taatt om

tillmedverkakommermeddelat deoch etttill detta attpositivasig att
förfarande.sådant

avsnittetbehandlas utförligare iåliggandenFörbindelsekontorets om
dettaredan iangelägetemellertidförbindelsekontor. Det attär

kollektivavtalsbärandetillhänvisningarsammanhang poängtera att
nödvändigkollektivavtalsmekanismergrundläggande ärochparter en

lagreglema.ibli synligtskalldet svenskaförförutsättning systemetatt
tillgodosett.förutsebarhetpåkravet ärdärmed kanFörst sägas att

Sammanfattning

vidlagstiftningenutanförkollektivavtal bör lämnasVillkoren i
stridakan intesådan lösning motdirektivet. Engenomförandet ansesav

ochkollektivavtalssystemetsvenskadeteftersomsyftedirektivets
socialhindrakan förväntasfortsättningenagerande iävenparternas

regelMedarbetsmarknaden. säger attsvenskadenpådumping somen
kan blikollektivavtalsvillkor,beträffande deskallinformation somges

förutsebarhet. Detkrav påutländska företagsuppfyllstillämpliga, även
rättigheter hörgrundläggandevissatydliggöraviktigtockså att somär

förenings-reglernaHit hörkollektivavtalssystemet.med omsamman
iintagnaavtal,och slutaförhandla ärochfrihet rätten att som

svenskmedkollektivavtal träffatsmedbestämmandelagen. När en
fredsplikt in. Nureglernaträderarbetstagarorganisation, även om

ordrebetraktasgrundläggande de måstenämnda regler så attär som
gällafårdirektivet. Demed artikel 3.10 ienlighetpublic-regler i anses

vid arbeteoch arbetstagarearbetsgivare ärutländskaredan för som
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förlagt till Sverige. Genom föra in uttrycklig lagbestämmelseatt en om
dessa regler i medbestämmandelagen gäller vid utstationeringar, slåratt

gång för alla, fast reglerna tvingande.ärattman, en
Med den föreslagna lösningen skulle kommaSverige avstå frånatt
utnyttja den möjlighet, direktivet,i föreskrivaatt att attsom anges

kollektivavtalsvillkor svensk modell skall denigaranterasav
omfattning stadgas i direktivet. Sverige väljer i stället indirektsom en

regler informationvia hänvisning till kollektivavtals-väg samtom
skall tilläggasDet lagreglering föreskriver direktpartema. att en som

tillämpning svenska kollektivavtal medför praktiska svårigheter. Omav
skulle lagstifta utländska arbetsgivare skall följaattman om

kollektivavtalen de diskrimineras förhållandei till svenskaattutan
arbetsgivare inte enligt lag måste följa avtalen, finns egentligensom
bara undvika allmängiltigförklaring kollektivavtalen.sättett att en av
Det lagtexten innehåller ungefär ordalag direktivet,är att samma som
nämligen utländska arbetsgivare skall följa kollektivavtal deni månatt
svenska företag befinner sig i likartad det.situation Dettagörsom en
innebär alltid måste jämförelse fall.i varje enskilt Engöraatt man en
sådan lösning skulle uppenbarligen sig främmande för svenskte

Äventradition. vi således väljer föreslå regelinteatt attom en om
utstationerande arbetsgivare skall följa svenska kollektivavtalsvillkor,

det direktivet tillerkännerpositivt kollektivavtal svensk modellär att av
ämförligj med allmängiltigförklarade kollektivavtal.status,en

och medI Sverige klart det svenska kollektivavtals-att attangernu
mekanismer står till utländska aktörers förfogande kansystemets

förnuvarande upprätthålla kollektivavtalsenligparternas system att
standard på anställningsvillkoren ändamålsenligt och tillräckligtanses
till de delar där i direktivet angivna minimivillkor inte kan förverkligas

direkt hänvisning till svenska lagregler.genom

Lagreglerade villkor4.3

särskild bestämmelseEn bör införas lagen utstationeradei om
arbetstagare sådana arbetstagare skall omfattas bestäm-att av
melserna semesterlön och semesterersättning i semesterlagen,om

mammaledighet, till omplacering och anställningsskydd irättom
föräldraledighetslagen diskrimineringsförbuden i jämställdhets-samt
lagen och i lagen etnisk diskriminering.mot
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utstationeradelagenframgåinformationsskäl bör det ävenAv omav
arbetsmiljölagen,tillämpaskallarbetsgivarenarbetstagare att

arbetstidslagen.regler ioch vissaarbetsförmedlingslagen

karaktärLagreglemas4.3.1

tillmedlemsstaternaskall attdirektivetartikel i3.1Enligt se
finnslagbestämmelserdeomfattasarbetstagareutstationerade somav

falleniräknasvillkorde a-g.uppsomom
arbets-skydd påochsäkerhetearbetstid,aPunkterna omom

barnföttellergravidaför kvinnorskydd ärfplatsen, nysssomom
redanochkvinnor ärbehandling män,likagsamt avom

skallochminimikaraktärEG-direktivdirektivreglerade avgenom
lagstiftning.medlemsstaternasinförda isåledes vara

traditionelltområde hararbetsrättenspålagregleringensvenskaDen
lagar. Decivilrättsligaochoffentligrättsligaidelatssett upp

inomarbetstagaregälla allaharreglernaoffentligrättsliga ansetts
endastarbetstagareutländskainbegripetterritorium,Sveriges som

utvecklatsemellertidharRättssystemetSverige.sig ibefinnertillfälligt
ochoffentligrättsligamellangränsdragningenpå gör attsättett som
ochentydigtgenomföra påsvår ettreglercivilrättsliga är attnumera

dockdetråderarbetsmiljöregleringenBeträffandekonsekvent sätt.
Vadoffentligrättslig.betraktasmåstedentvekaningen att somom

bedömningenjämställdhetslagenoch ärarbetstidslagengäller merex.
vidsanktionerochtillsynsamhälletsunderstårArbetstidslagenosäker.

straffrättsligtelleradministrativtutgårlagenbrott mot genom
enskildamellanÅ bestämmelserlagensgällersidanandraförfarande.

Jämställd-kollektivavtal.avtalas bortdessutomkanoch lagen genom
viktigtsåförmodligendiskrimineringsförbud kan antashetslagens vara
Diskri-avseende.dettaikränkningartillåtaskulleinteSverigeatt

och har irättssubjektenskildamellandockgällermineringsförbudet
Medreglering.privaträttsligbetecknatssammanhangvissa ensom

analyseraförsöktutredarenråder, har attosäkerhettill denhänsyn som
undvikamånmöjligasteoch iför sigregelkomplexochreglerolika var

utifrånenskilda lagartillämpningenterritorielladendirekt avgöra avatt
lagstiftning. Detcivilrättslig ärrespektiveoffentligrättsligbegreppen

3 intekapseRomkonventionenunderstrykaskälockså attatt
betydelse dåavgörandeoch privatoffentlig rättindelningen itillmäter

regler.för olikatillämpningsområdetnationelladetbestämmerman
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Arbets- och anställningsvillkoren4.3.2

beskrivning gällande hänvisar vi till kapitelFör Derätt,aven
den följande.slutsatser kan dras redogörelsen ärsom av

Arbetsmiljölagen, arbetsförmedlingslagen och bestämmelservissa i
arbetstidslagen gäller redan alla arbetstagare inom Sverigesnu

Även tillfälligt arbetar härutländska arbetstagare iterritorium. som
bestämmelser. informationsskäl detlandet omfattas dessa Av ärav

andra skäl,emellertid befogat den lag allt behövsiatt, trots avsom
arbetsgivaren tillämpa dessa bestämmelser.ålägga att

automatik försvenska regler gäller emellertid inte medAndra
nedan. skallutstationerade arbetstagare, avsnitt 4.5.4 Arbetstagarnase

tillomfattas reglerna föräldraledighetslageni rättom mamma-av
fall för gravida kvinnor och kvinnorledighet och omplacering i vissa

skadestånd och rättegång vid brottfött barn motsamtsom nyss
bestämmelserna.

bestämmelser diskriminerings-skall jämställdhetslagensVidare om
reglerna rättegångenpåföljder vid brott förbudetförbud, samtmot om

införas beträffandereglering skallgälla vid utstationeringar. Samma
etnisk diskriminering. Ommotsvarande bestämmelser i lagen om

arbetslivet pågenomförs angående diskriminering iutredningsförslagen
också införaseller funktionshinder, bör detsexuell läggninggrund av

skall omfattas deutstationerade arbetstagaresärskild regel att avomen
lagarnas bestämmelser.nya

semesterdagarMinsta antal betalda

skall åtnjutautstationerade arbetstagarenkräver denDirektivet att
vad gäller antalnationella arbetstagareminimirättigheter somsamma

betalda semesterdagar.
ledighetskiljer på obetaldsvenska semesterlagen 1977:480Den
reglerasutstationeringsdirektivetoch ledighet med semesterlön. I

betalda semesterledigheten.emellertid endast den
omfattasbör således endastUtstationerade arbetstagare av

rörande semesterlön semesterersättning. Denbestämmelserna samt
ledighet medsistnämnda förmånen kompensation för intjänadutgör en

semesterlön arbetstagaren inte har kunnat utnyttja. Semester-som
betaldadärför antalersättningen bör ingå i begreppet minsta

semesterdagar.
arbetstagarebrott bestämmelser bör utstationeradVid lagensmot en

rättsliga förfaranden vanliga arbetstagare.ha tillgång till samma som
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ochskadestånd, preskriptionbestämmelserSemesterlagens om
utstationeradepåtillämpligadärförbörrättegång ävengöras

arbetstagare.

Åttadagarsregeln

gäller arbete ibestämmelsefinnsdirektivetartikel i3.2I somen
installationförstaellerförsta monteringsamband med en vara.avenen

denföroch krävsleveranskontraktetarbete ingår i attsådantOm
yrkesarbetareutförsarbetetbruk ochskall ilevererade tas avomvaran

bestämmel-gällerfrån leverantören,arbetstagarespecialiseradeeller
dagar.åttaöverstigerutstationeringenendastsemester omserna om

räknas ibyggverksamhetsådandock inteRegeln gäller uppsom
arbetedennaGränsdragningendirektivet.till typbilagan mot av

författningskommentaren.behandlas i
därför införas itvingande och måsteBestämmelsen i 3.2 ärart.

lagstiftning.svensk
ellermonteringarbete inteoch förbyggverksamhetFör avsersom

bestämmelsernadirektivetföreskriver semesterinstallationer, att om
utstationeringen.förförsta dagenskall gälla från

omfattningringaArbete av

frånundantagkanmedlemsstaterna göraArtikel 3.5 attanger
arbetetsemesterdagarbetalda ärantalminstabestämmelserna omom

villkorvilkafastställasdockfall måstesåomfattning. Iringa somav
ringaskall kunnadetuppfylla förskallarbetet att vara avanses

omfattning.
sådanaemellertid intetordebedömning utsta-utredarensEnligt

skapamotiveratdetomfattningendenförekomma i är atttioneringar att
avseende.undantagsregler i berörtnågra

förSvårigheter olikajämföra semestersystematt

betaldlagbestämmelsemade svenskablir således,Huvudregeln att om
landet.här Dettaiutstationerade arbetstagaregälla förskallsemester

regler kanfönnånligahindrainteartikel 3.7,dock, enligtfår att mer
kommitinte harOm överensför arbetstagarna.tillämpas parterna om

medjämförelsesåledesmåste görasskall tillämpas,svensk lagatt en
Är förmånliga förvillkorhemlandetssemestervillkor.hemlandets mer
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arbetstagaren, får arbetsgivarengivetvis fortsätta tillämpa dem. Enatt
jämförelse semestervillkoren dock många gånger svårär göra.attav
Sverige och Danmark har båda med intjänandeår innant.ex. ett system
betald kan Andra länder,utgå. Tyskland harsemester t.ex.som
emellertid med semesterkassor, där arbetstagare får betaldett system en

redan första anställningsåret. Arbetsgivaren avgiftererläggersemester
till semesterkassan, sköter utbetalningarna. Vilket ärsystemsom som

förmånligt för arbetstagaren, får bedömas från fall fall.tillmest
Byggbranschens arbetsmarknadsparter gemenskapsnivå harpå

ståndpunktantagit avseende hur skall förhålla sigen gemensam man
ländernastill olika regler ekonomiska förmåner till arbetstagarnaom

direktivets tillämpningsområde.inom Enligt den stånd-gemensamma
punkten kan samordning ske arbetsgivaren första handiatten genom
skall bidra till värdlandets semesterkassa. Bidragen skall dock kunna
inskränkas den utstationerade arbetstagaren elleråtnjuternär samma
likartade förmåner enligt hemlandets lag eller avtalsvillkor. Det är
meningen dessa principer samordning skall genomföras iatt om
bilaterala överenskommelser mellan de olika medlemsstaternas kollek-
tivavtalsparter. flera medlemsstater har sådana bilateralaI också
överenskommelser träffats.

Jämförelsen den ståndpunkten från bådei utgår attgemensamma
hem- och värdland har semesterkassor. dock inte någotDet är som
hindrar utgångspunkter kan gälla beträffande olikaatt systemsamma
för betald det jämförasvårareäven ärsemester, att systemen.om

frågan hur jämförelsen skall till kan lösasOm inte gåom genom
överenskommelser, den överlåtas rättstillämpningen.måste ytterst

Sammanfattning slutsatserna de4.3.3 av om

villkorenlagreglerade

Beträffande regleras arbetsmiljölagen, arbetsförrned-de villkor isom
gäller dessa redanlingslagen och bestämmelser i arbetstidslageni vissa

för arbetstagare. informationsskäl bör dockutstationerade Avnu
framgå utstationeringslagen tillämpa dessaarbetsgivaren måsteattav
villkor. Utstationerade arbetstagare skall också omfattas reglerna iav
föräldraledighetslagen till mammaledighet omplaceringoch irättom

fall för gravida kvinnor och kvinnor fött bam. Vidarevissa som nyss
skall reglerna diskrimineringsförbud i jämställdhetslagen och iom

gälla förlagen etnisk diskriminering utstationerade arbetstagare.mot
Arbetsgivare utstationerar anställda skall också tillämpa semester-som
lagens fårregler semesterlön och semesterersättning. Reglerna dockom
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bestämmelserförmånligaför arbetstagarenhindrainte att mer
tillämpas.

specialiseradeutförsinstallationsarbeteellerFör montörs- avsom
bruk,kunna iskallföryrkesarbetare tasellerarbetstagare att varan

utstationer-endastbestämmelsernaemellertid semestergäller omom
dagar.åttapågår iingen änmer

möjlighetenskall utnyttjainte göraSverige attföreslårUtredaren att
grund arbetets ringabestämmelsernafrånundantag semesterom

omfattning.

Förbindelsekontor4.4

Förbindelse-förbindelsekontor.tillbörArbetarskyddsstyrelsen utses
anställnings-ocharbets-vilkainformationskallkontoret omge

iarbetstagareutstationeradeförgällakommervillkor attsom
myndigheter imotsvarandemedsamverkaocksåskallSverige. Det

medlemsländer.andra

direktivetenligtskyldigheter4.4.1

medenlighetimedlemsstaternaåläggsdirektivet attartikel 4 iI
förbindelsekontorfleraellerpraxisellerlagstiftningnationell ettutse

genomförasyfteiinstansernationella behöriga atteller fleraeller en
egentligenförbindelsekontoretvadartikelniintedirektivet. Det sägs

arbetsgruppdendiskuterats idockharFråganskall somgöra.
utstationer-genomförandetunderlättaförtillsattkommissionen att av

harkommissionenoch attenatsMedlemsstaternaingsdirektivet. enom
kunnaskallförbindelsekontoretartikel 4rimlig tolkning är att geav

gälla förskallanställningsvillkorocharbets-vilkainformation somom
arbetstagare.utstationerade

samarbeteplaneraartikeln ocksåenligtskall ettMedlemsstaterna
harlagstiftningnationellenligtförvaltningaroffentligademellan som

artikeliharanställningsvillkoroch angettsarbets-övervaka deatt som
arbetsmiljöminimilön,semesterdagar,vilotid,ocharbetstid3 m.m.

skallsärskiltsamarbetetdirektiveticke-diskriminering. I sägs attsamt
förvaltningar.övervakandefrån dessaförfrågningarbesvarabestå i att
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Förfrågningama skall motiverade och utsändanderöravara av
arbetstagare till andra medlemsstater. Infonnationsutbytet skall även

gränsöverskridande verksamheter kan olagliga ochröra antassom vara
uppenbart missbruk. samarbete framförDet alltannat nämnssom avser

internationellt samarbete mellan myndigheterna.
artikel 4 också kommissionen och de offentligaI sägs att

förvaltningar i artikeln i samarbete skall granska denärasom avses
problem kan uppkomma vid genomförandet artikel dvs.3.10,som av

företaggästande åläggs arbets- och anställningsvillkor andrapånär
områden i för bestämmelserna public3.1 ordreän rörart. attsom anges
eller direktivet har utsträckts till omfatta andra sektorernär även änatt
byggverksamhet. regel blir dock aktuellDenna inte vad gälleränannat
medbestämmandelagens bestämmelser föreningsfrihet, förhand-om

fredspliktlingsrätt och kollektivavtal har träffats se 4.2.4.avsnittnär
Varje medlemsstat skall underrätta de övriga medlemsstaterna och

forbindelsekontor eller behörigakommissionen de instanserom som
har utsetts.

ömsesidiga administrativa hjälpen skall kostnadsfri.Den Varjevara
medlemsstat skall vidare vidta åtgärder för informationen deatt om
arbets- och anställningsvillkor artikel skall allmänti 3som avses vara
tillgänglig. Arbets- och anställningsvillkor reglerade lagiär ärsom

Kollektivavtal komma bliallmänt tillgängliga i Sverige. kan attsom
för arbetstagare kan förväntatillämpliga utländska sig attman

avtalspartema tillhandahåller.att

Nuvarande infonnationsverksamhet4.4.2

finns flertal myndigheter och offentligaDet i Sverige ett somorgan
upplysningar till företag regler dessa skall iaktta.bl.a. ger om som

förvaltningsmyndighet förKommerskollegium, centralärsom
utrikeshandel och handelspolitik, lämnar information reglerna inomom

fungeraoch Kollegiet skall bl.a. förEU EES. ett centrumsom
Europainformation, till Vilket myndigheter, organisationer och enskilda
kan vända sig.

Info EIC Nutek också informationEuro Center NUTEK ger om
företag.till EIC nätverk informationskontorEU 240är ett runtav ca

i knutna till kommissionen.Europa ärom som
Arbetslivsinstitutet har till uppgift bedriva och främja forskningatt

och utbildning utvecklingsprojekt arbetsliv, arbetsmiljörörsamt som
och relationerna på arbetsmarknaden. uppgifterI institutets ingår även

verksamhetsområde utarbeta sprida information.inom sitt ochatt

18-06514
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reglerföretag bl.a. EU:sinformerar ärEtt annat omorgan som
Utland.Arbetsförmedlingen

Sverigedirektivet iimyndigheterövervakande ärnämnsDe som
Jämställdhetsombuds-och Yrkesinspektionen,Arbetarskyddsstyrelsen

Diskrimineringsombuds-Jämställdhetsnämndenoch samtmannen
ochverksamhetdessasinformationGenerell omommannen.

broschyrer ochtillgänglignärvarandefinns förlagregleringen genom
handböcker på Internet.samt

omfattandeharYrkesinspektionenochArbetarskyddsstyrelsen en
regler påbesked tolkningenrådgivningsverksamhet och avomger

deltar också iMyndigheternaarbetstidsområdet. ettocharbetsmiljö-
Focalbenämnsvilket på InternetEU-länder,övrigamedsamarbete

Point.

uppgifterFörbindelsekontorets4.4.3

anställningsvillkorocharbets-Information om

arbets-lagregleradevilkainformationskallFörbindelsekontoret omge
detillämpaskallarbetsgivare närutländskaanställningsvillkoroch

avsnittetihar konstateratviSverige. Somtillarbetstagareutstationerar
svenskatillämpaocksåbliarbetsgivareutländskakan atttvungna3.1

redan förearbetsgivarnaviktigtkollektivavtalsvillkor. Det är att en
få informationde kanochför sigklartfår detta attutstationering om

därförbörFörbindelsekontoretinnehåll.kollektivavtalsvillkorens
lagreglermed dispositivafungerarsvenskadethurförklara systemet

kollektiv-vilketupplysaockså kunnabörkollektivavtal. Detoch om
tilloch hänvisatillämpligtblikommakanavtalsområde attsom

avtalsvillkoren.informationför närmareparterna om
arbetstagarearbetsgivare,kaninformationefterfrågarDe varasom

Förbindelse-utomlands.ochSverigebåde imyndigheteroch andra
informationenskyldighetåläggas översättadock intebör attkontoret

dels kanbli kostsamma,översättningarspråk. Dels kanfrämmandetill
felaktiga.sigvisarfall översättningamaför detuppståproblem vara
finns intespråkfrämmandetilllagaröversättningarofficiellaNågra av

idag.
regler.inhemskaenbartlämnashandförstabör iInformation om
förgällakommervadvillföretagare attsvenskOm veta ensomen
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tillfälligt bedriven verksamhet i EU-land, kan myndighetenett annat
hänvisa honom eller henne till förbindelsekontor deti landet.ett

Vidare ligger sakensi informationen tillämpliga reglernatur att om
blir ganska allmänt hållen. Det inte meningen förbindelsekontoretär att
skall rådgivning och tolka reglerna, de falli myndighetenänannatge
redan tidigare sig rådgivning. besked hurFör bestäm-ägnat om
melserna skall tolkas, bör den informationssökande vända tillsig sin
arbetstagar- eller arbetsgivarorganisation, eller till praktiserande jurister

advokatbyråer.på bör frågeställarenDit också förvända sig infonna-
tion svenska villkor kan bli tillämpliga vid utstationeringom som en

inte regleras utstationeringsdirektivet och därförmen som genom som
ligger utanför utstationeringslagen. Exempel sådanapå regler är
anställningsskyddslagens bestämmelser och skatteregler.

Förbindelsekontoret skall känna till vilka förbindelsekontor som
finns i övriga medlemsstater och vid behov samarbeta med dessa.
Uppgifter de olika förbindelsekontoren kommer sannolikt även attom
bli tillgänglig kommissionensvia hemsida på Internet.

Infonnation4.4.4 missbrukom

Enligt direktivet skall särskilt de övervakande myndigheterna
samarbeta med varandra och utbyta information. Däri ingår även
information missbruk och olagliga verksamheter förekommerom som
bland företag.utstationerande utbyta informationAtt rörande uppgifter
i allmänna handlingar i Sverige inget problem. krav ställs påIngaär att
sådana förfrågningar skall motiverade för besvaras. Enligtattvara
offentlighetsprincipen allmänna handlingar tillgängliga förär vem som
helst. Beträffande sekretessbelagda uppgifter förhåller det docksig
annorlunda, nedan.se

Information angående svensk arbetsgivares verksamheten om-
denne eller det förekommitseriös har oegentligheternågraär om -
finns samlatinte på något ställe. Uppgifter kan dock finnas flertali ett
olika register.

Patent- och registreringsverket PRV har bolagsregistret uppgifteri
aktiebolag harinte givit in årsredovisningar och behörigettom om

styrelse saknas. finnsI registret bolag saknaräven noterat ettom
revisor och näringsidkare ålagd näringsförbud. Uppgifterärom en om
konkurs och likvidation registreras också. Handelsregistret, ocksåsom
förs hos PRV, innehåller uppgifter enskilda näringsidkare,om
handelsbolag, ideella föreningar och bolagsmän i enkla bolag, dessaom

näringsverksamhet. näringsidkareOm upphör medutövar sinen
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likvidation, registrerasundereller dendenöverlåterverksamhet, sätts
åläggskonkurs ellerförsätts inäringsidkarenliksomdetta, om

Inrikesochkungörs i Post-registreringarnäringsförbud. PRV:s
Tidningar.

innehåller bl.a.kronofogdemyndigheterhosUtsökningsregister
kanSekretessåtgärder.exekutivaföremål föruppgifter ärvem somom

sekretesslagen.uppgifter, 19 §gälla fördock vissa se
uppgifterharYrkesinspektionenochArbetarskyddsstyrelsen om
vitesförelagtshararbetsgivareocharbetsplatsinspektionergjorda enom

bestämmelserna. Domar,enligtskyldigheteruppfyllt sinahaför inteatt
ellerarbetsmiljölagenför brotthar dömtsvilka arbetsgivare moti

Yrkesinspektionen.tillställsarbetstidslagen,
uppgifterkriminalregistretbrottslighet finns iekonomiskgällerVad

emellertiddom.Villkorlig Detådömts minst ärfrågaipersonenom
8kriminalregistret §tillgång tillfåkanmyndigheterendast vissa som

åklagar-ochPolis-kriminalregister.allmäntl963:197lag om
Uppgifterbrott.utredningarpågåendehandläggermyndigheter omom

kanuppgifterSekretessbelagdatillgängliga.allmäntdock intedetta är
Över-sekretesslagen.enligtmyndighetersvenskamellanöverföras

särskildaskedock intekanmyndigheterutländska utantillföring
bestämmelser.

förfrämmandefrånupplysningarfår statmyndighetsvenskEn som
förfaranderättsligteller ibrottutredningvidanvända dem ettatt av

främmandedenföljaskyldigfallvissaibrott attanledningmed ärav
medl99l:435jfr lagenmaterialetutnyttjandetvillkor vidstatens av

brottmålsområdet.påsamarbeteinternationelltbestämmelservissa om

Slutsatser4.4.5

ochtill företaginformationlämnaridagmyndigheterdeVad gäller som
påoch kompetenskunskapharingenkonstaterasandra, kan att

artikeliområdendesamtliga nämnssom
övervakandedeintebehöverFörbindelsekontoret avvara en

tillMed hänsynstycket.andraartikel att4imyndigheter som anges
ocharbets-informationkunnamåsteförbindelsekontoret omge

det blirlämpligtdockdetartikel attanställningsvillkoren i är en
dessanågrareglerna påkunskapredan harmyndighet avomsom

reglerna.svenskadegällerInforrnationsskyldighetenområden.
arbetsmiljöområdet.här inomregelverket finnsomfattandeDet mest

Yrkes-ochArbetarskyddsstyrelsenÖvervakande myndigheter är
Arbetar-Arbetarskyddsverket.deTillsammansinspektionen. utgör
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förvaltningsmyndighet för arbetsmiljö- ochskyddsstyrelsen centralär
den centrala tillsynen lagstiftningen iarbetstidsfrågor och har över

också chefsmyndighet för Yrkesinspektionen.dessa frågor. Den är
föreskrifter allmänna rådArbetarskyddsstyrelsen meddelar och samt

sprider information bestämmelserna.framställer och om
tillsynsmyndigheten på arbets-den regionalaYrkesinspektionen är

distrikt. skallarbetstidsområdet och uppdelad på elva Denmiljö- och är
efterlevs och bedriveroch arbetstidslagstiftningentill arbetsmiljö-attse

Inspektionen har därvidinspektionsverksamhet arbetsplatserna.på
enligt arbetsmiljö-förelägganden och förbudmöjlighet meddelaatt

besked hur bestäm-arbetsmiljölagen ochInformationlagen. omom
Yrkesinspektionen också.skall tolkasmelserna ger

omfattandeArbetarskyddsstyrelsenbeskrivits harSom enovan,
engelska viasprider information påochpublikationsservice även

Internet.
uppgiftenändamålsenligtUtredaren det att attmest varaanser

detenda myndighet.förbindelsekontor överlåts åt Förutom äratten
sökerfördet också lättarerationellt, blirmest personen som

Arbetarskydds-skall vända sig.han eller honinfonnation att veta vart
lämpaddärför bästförvaltningsmyndighetcentralstyrelsen synessom

uppgiften.för
informationför riktigheten denFörbindelsekontorets omavansvar

fördetsammaanställningsvillkor lämnas börocharbets- somvarasom
informationenden månlämnade myndigheten.andra upplysningar Iav

skadeståndsansvarkanmed myndighetsutövning,sambandiges
skadeståndslagen. Enligtkap.fråga enligt 2 §komma i 3 ett

skadeståndsskyldigbliskall kunnaregeringsförslag närävenstaten
samband medrådupplysningar ellerlämnar felaktigamyndigheten utan

skäl kap. 2.finns särskilda semyndighetsutövning detom
samarbeteplaneramedlemsstaterna skallartikel 4.2I ettattanges

vad gäller anställnings-myndigheter finnsövervakandemellan de som
harArbetarskyddsverket, och DO. Sverigedvs. JämOoch arbetsvillkor,

har denoch såvitt känt,utstationeringarerfarenhetinte någon stor av
någraorsakatförekommit i landet, inteutländska verksamhet som

riktlinjer förför närvarande ställaproblem. därför svårtDet är att upp
samarbeta. behovkan behöva Omvilket myndigheternapå sätt

utredaren myndigheternaförutsätter emellertiduppkommer, taratt
såväl internationella,kontakter, nationellanödvändiga utan attsom

Förbindelsekontoret åläggsföreskrifter detta.särskildanågra nu ges om
mellangäller samarbetetsärskilda uppgifter vadsåledes inte några

myndigheter.övervakande
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lagvaloch4.5 Domsrätt

skall införas utstationerade arbetstagare harsärskild regelEn attom
Arbetsdomstolen ellerföra tings-talan i Sverige. Forum ärrätt att
eller har utstationerad.den där arbetstagaren variti ärrätten ort

införas utstationerade arbets-Särskilda regler måste också attom
svensk lag områden. Svenskaskall omfattas på vissatagare av

utländska offentligrättsliga kravdomstolar oförhindrade prövaär att
tillämpningsområde.inom direktivets

bestämmelserDirektivets4.5.1

skalltalar medlemsstaternautstationeringsdirektivetArtikel i5 attom
följs.bestämmelserna direktivet inte Iåtgärder ividta lämpliga om

hararbetstagarna eller deras företrädareskall de försynnerhet sörja att
säkerställa deförfaranden såvitttill lämpligatillgång attavser

direktivet.skyldigheter isom anges
gällandeartikelbehörigheten i FörrättsligaDen göraattanges

direktivet,anställningsvillkor iarbets- ochtill de garanterasrätten som
medlemsstat territoriumväckas i den inomskall talan kunna vars

utstationerad. hindrar inteDettaeller har varitarbetstagaren attär
med någonenlighetväcker talan i iställetarbetstagaren i staten annan

konvention.annan

alternativArbetstagarens4.5.2

till, harhan eller hon harfår de förmånerarbetstagare inte rättEn som
arbetsgivareväcka talan sinenligt direktivet möjlighetsåledes motatt

medtalan enlighetarbetstagaren väcka iflera Antingen kanpå sätt.
regel innebär tvistenvilket iBryssel- eller Luganokonventionen, att

hemlandettalan väcks ihemlandet se nedan.anhängiggörs Atti
kännereftersom arbetstagarenbli vanligast,kommer förmodligen att

föra talan påoch lättare kanhemlandet bättretill det rättsliga isystemet
befinnadär arbetstagaren kommerallmänhetsitt språk. iDet attäreget

väcka talaneller henneaktuellt för honomsig det blir motnär att
arbetsgivaren.

domstolen det land där talanföljd den nationella ifår tillDetta att
svensk arbetstagareutländsk lagstiftning.väcks måste tillämpa En som
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arbetat utomlands och efterhandi gällande arbetsgivaren igör att
Sverige harinte tillämpat de utländska reglerna semesterlönom ex.
på riktigt kan väcka talan detta vid svenskett sätt, domstol,om en

domstolenvarvid skall tillämpa utländsk lag eller utländska
kollektivavtal. det kanAtt uppstå svårigheter få till ståndatt en
enhetlig rättstillämpning dessa fall fåri oundvikligt. Sådanaanses
problem föreligger emellertid vid tvister andra villkor demäven änom

regleras direktivet.i Utredaren fördjupar sig därför inte inärmaresom
denna fråga.

I stället behandlas det alternativa forum enligt direktivet måstesom
finnas i utstationeringslandet.

Möjlighet4.5.3 väcka talanatt

Civilrättsliga tvister

För tvister med internationell anknytning uppkommer inom EU,som
regleras domsrätten Brysselkonventioneni den september27 1968av

domstols behörighet och verkställighet domar påom om av
område. Vidprivaträttens tvister mellan och elleri EFTA EU,parter

mellan EFTA-ländema inbördes, finns domsrättsregler i Lugano-
konventionen den september16 1988. båda konventionemaDe iärav

identiska till innehåll.sitt huvudsakligen dessaDetstort sett är
konventioner åsyftas i artikel 6 i utstationeringsdirektivet. Sverigesom
har inte tillträtt Brysselkonventionen. proposition har dockEnännu
nyligen lagts fram tillträdet. och medI Sverige tillträderattom
konventionen, får EG-domstolen exklusiv tolkningsrätt beträffande
domsrätt- och verkställighetsfrågor. således ändringDetta iär en
jämförelse gällt.med vad hittillssom

Enligt Bryssel- och Luganokonventionema huvudregeln talanär att
skall väckas i där svaranden har hemvist. Vissa alternativastaten
forumregler finns dock. enskildaFör tvister anställningsavtal kanom
talan väckas vid domstolen i den där arbetstagaren vanligtvis utförort
sitt arbete. han utförOm inte sitt arbete ochi land, kan talanett samma
väckas där det affársställe vilket arbetstagaren anställdesgenom var
eller beläget.är

3 jfr Bergqvist/Lunning/Toijer: Kommentaren till MBL, 1997, 81s.
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den därdomstolen iväckas vidavtal, kan ocksåTalan ortsom avser
fråga tvistuppfyllas.skall Italanförpliktelseden somomavsersom

kanliknande,ellervid filial,verksamhetertillhänför sig agenturen
belägen.dennaden därdomstolen iväckas vid ärtalan ortäven

inblandade,utanför EESländerdärinternationella tvister ärFör
ställettillämpas idomsrätt. Därbestämmelserlagfästasaknas om

Enligt dessabehörighetsregler.intemationell-processrättsligasvenska
med utgångspunktdomsrätt föreliggersvenskbedömningengörs omav

Tankenkapitel.rättegångsbalkens 10analogisk tillämpningfrån aven
domstolsvensktillstark anknytningsåhar atttvistnärär att enenen

antagligenhar tvistenforumregler, såsvenskaenligtbehörigden är en
Vidföreligga.börsvensk domsrätttill Sverigeanknytningstarkså att

rättegångsbalkenkapmöjligen 10 4 §skulleutstationeringarkorta om
reelladock krävasbörtillämpligt. Detkunnaobligationsforum vara

skall tillämpas.forumreglemasvenskadeföranknytningspunkter att
internationell-processrättsligaÄven svenskadetillämpningenvid av

haLuganokonventionernaochBryssel-kanbehörighetsreglema
kapbetydelse, se

skallutstationerad arbetstagaredirektivetUtgångspunkten i är att en
frågaiArbetstagarenhemland.land sitttillfälligt iarbeta änannatett

tänka fallockså sigkanfall.hemland vanliga Maniregel i sittarbetar i
landsärskiltarbetar i någotvanligen utanintedär arbetstagaren

olikauppdrag itillfälligapåarbetsgivareskickas sinständigt ut av
LuganokonventionernaBryssel- ochpekarsituationemabådaländer. I

finns, arbetstagarensarbetsgivarenlandet därdomstolen i antingenpå
arbets-därlandetsådant finnsintearbetsland, ellervanliga om --
enskilttvistförforum ettanställdes, rätttagaren omensom

anställningsavtal.
forumalternativavid detväckasskall kunnaocksåtalanFör somatt

måstehar varitellerutstationeringenlandet där ärdirektivet iianges --
Även internationella tvisterfördetta.införassärskild regel somomen

rättslägetklargörsicke-konventionsbundna stater,rör engenom
här iutstationeringarviddomsrättsvenskbestämmelseuttrycklig om

börreglerade lagarnacivilrättsligtdebrottlandet. Tvister motom
det inteOmarbetstvister.rättegången ienligt lagenhandläggas om

forum i såarbetsdomstolen, börvidföra talanförutsättningarfinns att
eller har varitarbetstagarendärden ärifall tingsrätten ortvara
utstationerings-fastställas visskanfall det intedetutstationerad. För en

Stockholms tingsrätt.handläggasbör tvistenort, av
blirföreslås, endastforumregeldenskall påpekasDet att som nu

Vid tvisterreglerar.direktivetområdendetillämplig vid tvister rörsom
Luganokonventionen,Bryssel- ellerskallanställningsvillkorandraom
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behörighetsreglema,intemationell-processrättsligasvenskaeller de
kollektivavtalsvillkor.tvistersak gällertillämpas. Samma om
anställningsvillkor,kumulera tvistermöjlighetenBeträffande att seom

ovan.3.3.2avsnittBrysselkonventionenartikel i22

målOffentligrättsliga

allaomfattalagstiftningenoffentligrättsligasvenskaDen anses
arbetsgivareutländskoch talanSverigeinomarbetstagare mot somen

Å sidanandralandet.därför här iförsarbetsmiljölagenbrutit mot t.ex.
utländskamålobehöriga rördomstolarsvenska att ta somuppanses

internationellaibestäms överens-krav, inteoffentligrättsliga annatom
saknas.rättskipningsintressesvensktbrukarkommelser. Det sägas att

länder.andraförekommer iinställningenhär ävenDen
missbrukförhindraintressendock hakan attStaterna gemensamma

domstolslandets intressedet ligger i attden månområden. Ipå vissa
offent-efterföljs, bör lagarnasoffentligrättsliga lagarfrämmandeVissa

nämligenföreligger detfallhinder. såInågotinteligrättsliga natur vara
rättskipningsintresse.

kanbestämmelser,straffrättsligautländskabrottVad gäller mot
utlänningellersvensk medborgarebrottsbalkenkap 2 §enligt 2 enen

med tillämpningdomstolsvenskdömasi Sverigemed hemvist avav
vadstrafftilldöma ändock intefår strängareDomstolensvensk lag.

gämingsorten.lagen påenligtför brottetstadgatärsom
rörandesamarbeteinternationelltl976:l9Enligt lagen om

Sverigeöverlåtakan attlagföringslagenför brottlagföring staten
eller vicehemvist här,misstänkte hardenbrottförlagföra någon ett om

Överförandet fråntill ellerskekanlagföringen stat somenavversa.
1972majden 15konventioneneuropeiskadentillträtthar omav

vissaemellertid endastbrottmål. Detlagföring iöverförande ärav
kap. 3.sekonventionentillträttländer EUinom som

tillämpninggällerdomdet sånärvarandeFör är att avsomen
utländskSverigemeddelas iochregler motoffentligrättsliga ensom

denhemland.hans Iverkställbar iblirallmänhet inteiarbetsgivare,
isvensk arbetsgivareutländsk domkanomvända situationen, mot enen

finnssanktioner. Detnedanhär severkställashellerregel inte om
bryterarbetsgivarekomma åtgårför det interisksåledes attatt somen

arbetsmiljölagen.mot ex.
blirdirektivettillskyldigaemellertid attMedlemsstaterna attär se

sanktionerasmåste kunnabestämmelserdirektivetseffektivt. Brott mot
harmedlemsstaternaDärmed kan ettverkningsfulltpå sägas attsätt.ett
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rättskipningsintresse. fallI då svensk arbetsgivaregemensamt ett en
inte uppfyllt utländska vitessanktionerade krav vad gäller ex.
arbetsmiljö sina anställda, föreligger således svensktgentemot även
rättskipningsintresse. princip finns därförI inte längre något hinder mot

mål rörande tillämpning utländsk offentligrättsligatt ta ettupp av
lagstiftning vid svensk domstol. Ett sådant förfarande kräveren
emellertid svenska myndigheter blir underrättade arbetsgivarensatt om
förseelser och de därefter vidtar åtgärder denne. fårDetatt mot anses
något osäkert lagföring inför svensk domstol verkligen skulle ägaom

i dessa situationer. Utredaren har därför valt föreslå regleringattrum en
beträffande verkställigheten utländska domar och beslut, för attav
säkerställa effektivt genomförande utstationeringsdirektivet seett av
nedan.

4.5.4 Arbetstagaren skall omfattas svensk lagav

denFör utstationerade arbetstagaren skall svenska lagregler gälla på de
områden räknas i artikel lagarDe här aktualiseras ärsom upp som
bl.a. arbetstidslagen, arbetsmiljölagen, arbetsfönnedlingslagen och
vissa bestämmelser i jämställdhetslagen och lagen etniskom
diskriminering. lagar tillDessa sina centrala delar offentligrättsligär av
karaktär och de automatiskt omfatta arbetstagare svensktinomanses
territorium se beskrivning reglemas karaktär i avsnittnärmare av
4.3.1.

Beträffande de privaträttsliga lagreglema i semesterlagen och
föräldraledighetslagen emellertid lagvalsfrågan Romkonven-avgörs av

dentionen 19 juni 1980 tillämplig lag för avtalsförpliktelser.av om
Huvudregeln kan välja tillämplig medlag, undantagär att parterna av

konventionenvissa i angivna begränsningar. Om inte har gjortparterna
något lagval, finns det vissa presumtionsregler konventioneni om
vilket lands lag tillämpas.skall För enskilda anställningsavtal ärsom
det lagen i det land där arbetstagaren vanligtvis arbetar skallsom
tillämpas vid kortare tjänstgöring utomlands. denne arbetarOm inteen
i enda land, det lagen det land däri han anställdes, skallärett som
gälla. det framgårOm omständigheterna helhet attav som
anställningsavtalet har betydligt starkare anknytning till något annat
land, det emellertid det landets lag skall tillämpas. Pågårär som
utstationeringen längre tid, kan landet där arbetstagarenatten man anse
vanligtvis utför arbete har skiftat.sitt Anställningsavtalet skall i så fall
bedömas enligt lagen det landet.i Om arbetstagare arbetar vidnya en

dotterbolag i land, det emellertid ofta moderbolagets lagett ett ärannat
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Anknytningenanställningen långvarig.lagvalet, ärävenstyr omsom
1997/98:14nämligen här semoderbolagets land beaktastill s.prop

45.
Även tillämpas pålands lag skallkonstaterar visstatt ettom man

lands lag bör tillämpasfinnas regleravtalet, kan det i ett annat omsom
artikel konventionenskall enligt ianknytning dit. 7avtalet har Detnära

domstolarna fårinternationellt tvingande reglerfråga somvara om
följervadtvingande karaktär bestämsbestämmelsesbeakta. En somav

internationelltlaglandet. regel kanEnrättsregler och praxis i varaav
Domstolen skallandra.inte itvingande i vissa situationer tamen

följderna de tillämpassyfte liksomreglernas ochhänsyn till attart av
artikel i konventionenRegleringen i 7tillämpas. ärrespektive inte

detillämpamöjlighet för domstolenfakultativ. Den attöppnar en
domstolen kan ireglerna,tvingande privaträttsligainternationellt men

Ibland har dettamöjlighet.dennafall låta bli utnyttjaenskilda att
internationellt tvingande i vissaregel kanuttryckts så att varaen

alltsåDomstolen kan i86.andra se 1996:7i Dssituationer inte s.men
deföljdernasyfteochfall beakta reglernasenskilda attsamtart av

lagstiftareninnebärtillämpas.respektive inte Dettatillämpas att enom
privaträttsligföreträdesvisreglerför alla önskar vissagång att av

regelmåstetillämpas Sverige, såskall ikaraktär undantagutan omen
införssärskild lagregelDärför föreslåslag.detta införas att engenom

medbestämmandelagengrundläggande regler ifast vissaslår attsom
påföljderfredsplikt ochföreningsfrihetochförhandlings-rörande samt

svenskaför denså centralakollektivavtalvid brott ärmot
tillerkännasundantag bördearbetsmarknadsregleringen att utan

avseende påmedocksåsvenskt territoriumpårättsverkan
lag.under svensklyderi övrigt inteanställningsförhållanden som
allmänhetanställningsavtalen, det itill de enskildaåtergå ärFör att

skall tillämpasarbetarvanligtvisdär arbetstagarenlandetlagen i som
bestämmelserDirektivetsutstationeringar. attvid kortare om

innebärunder utstationeringen,skall tillämpaslagreglervärdlandets
Romkonven-regler. Enligtfrån konventionensavvikelsesåledes en

företräde.direktivlagvalsregler ihartionen
regelsärskildbehöverdirektivet svenskgenomföra iFör rättatt en

omfattasskallutstationerade arbetstagareinföras, att avangersom
jämställd-föräldraledighetslagen,semesterlagen,bestämmelser ivissa
4.3.2.se avsnittetnisk diskrimineringhetslagen och lagen ävenom

bestämmelserlagenslagregel följer också tvistersådanAv att omen
målendvs.stadgat i lagen,med vadenlighetskall i äravgöras som

arbetstvister. Atträttegången ihandläggas enligt lagen ävenskall om
och DO,räkning, såsom JämOför arbetstagarensväcka talanandra kan
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följer också arbetstagaren omfattas lagens bestämmelser. Vadattav av
föri detta stycke gäller endast det fall talan förs i Sverige.sägssom

Utredningens förslag, direktivet endast skall tillämpligt påatt göras
de lagfästa områdena i artikel innebär det endastatt ärsom anges
dessa områden skall omfattas svensk lag. villkor i deFör övrigaavsom
enskilda anställningsavtalen, och för kollektivavtal, blir Romkonven-

lagvalsregler tillämpliga.tionens

Arbetstagarens organisation4.5.5

utstationerad arbetstagare blir medlem i svensk arbetstagar-Om en en
denna företrädakan naturligtvis arbetstagaren,organisation om

svensk domstol förutsatt svensk domsrätt före-organisationen vill, i att
ligger.

Är utländsk arbetstagarorganisation kanarbetstagaren medlem i en
företräda medlemfråga denna organisation kan sin isig enman om

frågan ställts domstol.Såvitt känt, har inte på sin itvist. ännu spets
Även skulle kunna föra arbetstagarens talan,organisationen inte ärom

föra talan. eller hon får dennadenne dock betagen sin Han iinte rätt att
svensk arbetstagare, vända sig till tingsrätten.situation, precis som en

skall ha tillgång till lämpligaDirektivets krav, arbetstagarenatt
gällande, dänned uppfyllt.förfaranden för sin rätt ärgöraatt

fördjupafinner därför anledning sig iUtredaren ingen närmareatt
fråga.denna

arbetsgivarenSanktioner4.5.6 mot

brottkrävs verkningsfulla sanktioner vidanförtsSom motovan,
direktivet skall kunna bli effektivt.direktivets bestämmelser om

lagbestäm-bryter de svenska civilrättsligaOm arbetsgivaren mot
blir hanmelser skall tillämpas för den utstationerade arbetstagaren,som

Är brutitskadeståndsskyldig. det de offentligrättsliga reglerna han mot,
skyldig betala böter ellerkan han, med indelning, bli vite,atten grov

arbetsmiljölagen kanstraffavgift. Vid överträdelser mot t.ex.grova
fängelse komma fråga.iäven

skadestånd verkställbar länder inom ellersvensk dom i EUEn ärom
enligt Bryssel- och Luganokonventionerna. KonventionernaEFTA

område. brottmåls-gäller emellertid endast domar på privaträttens En
har förpliktats betala enskilt anspråk, kandom, varigenom någon att ett

dock verkställas skadeståndsdelen med stöd konventionema.i av
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kansanktionstraffrättsligeller någonböterdomEn annanom
hemland. Ettverkställas arbetsgivarensiallmänhet inteemellertid i

frånkonventiontillträttaktuella landetdetundantag är enom
internationellabrottmålsdomsEuropeisk konventionEuroparådet, om
internationellt1972:260lagenEnligt1970.verkningar, Haag om

regeringenkanbrottmålsdomverkställighetrörandesamarbete av
förverkandeellerböterpåföljd,frihetsberövandeförordna somatt

BehörigSverige.verkställas ifårkonventionsstatutdömts i en
verkställighetfall begärasåfår iverkställandedenmyndighet i staten

framställan,prövningvissEfterutrikesdepartementet.hos aven
vidareförriksåklagarentillärendetutrikesdepartementetöverlämnar

meddelats ihardomen intefårVerkställighet vägrashandläggning. om
emellertid§§.5-6 Detuppställer ärlagenvillkormed deenlighet som

3.se kap.konventionentillträttländer inom EUendast vissa som
tillämpasendastkan iverkställighetslagen settInternationella stort

heller vissagäller inteLagenkonventionsstater.fråndomarpå
tillämplig, kanlageninteNär ärviten.sanktioner,administrativa som

landdetendast iSverigeverkställas iinte utanutländska domenden
bedrivertillfälligtendastArbetsgivaremeddelats.där den som

någraofta inteemellertidland, harverksamhet i annatett
förrisksåledesfinns attlandet.det Detitillgångarutrnätningsbara en

offentligrättsligutländskfall viss,ibryter vartarbetsgivare mot,som
straff.någotundankommerreglering utan

vidskyldighetersinauppfyllerintearbetsgivareSvenska som
de brutitSverigelagföras iredankanutomlands,utstationeringar omnu

gärningenoch ärutomlands ävenbestämmelserstraffrättsliga ommot
svensk lagenligtfall dömassåskall isvensk lag. Deenligtstraffbar
reglerÄr offentligrättsligaandrabrottdet fråga2:2. mot somBrB om

svensk lagstraffavgifter,och ärvitensanktioneradeär genom
sådanatänkasdetför sig kan ävenoch atttillämplig. Iemellertid inte

svensktförvaltningsdomstol,svenskimål kan omtas enupp
osäkertnågotemellertidfårföreligger. Deträttskipningsintresse anses

situationer.dessaikommermyndighetersvenska att ageraom
direktivetgenomförandeeffektivtsäkerställa ettEn sätt avattannat

svenskaoch beslututländska domar gentemottilldärför attattär se
regler kanoffentligrättsligatillämpningengällerarbetsgivare avsom

sådandock ske innanbörprövningvissSverige. Enverkställas i en
sker iprövningenlämpligtdärförverkställas. attDetfår ärdom

ide villkorenligtochförfarandedetmedenlighet angessom
verkställighetslagen.internationella
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4.5.7 Sammanfattning slutsatserna vad gällerav
domsrätt och lagval

Bryssel- och Luganokonventionema reglerar domsrätten vidsom
internationella civilrättsliga tvister, pekar landet där arbetsgivarenut
finns, arbetstagarens vanliga arbetsland eller landet där arbetstagaren
anställdes, forum vid tvist enskilt anställningsavtal.rätt ettsom en om

talanFör skall kunna väckas i enlighet med utstationerings-att
direktivets bestämmelse, där utstationeringen eller har varit, måsteär en
särskild införasregel detta. De tvister det blir fråga handläggsom om,
enligt arbetstvistlagen. enligt arbetstvistlagenOm talan kan förasinte
vid arbetsdomstolen, skall den föras vid tingsrätten. forum börRätt i så
fall tingsrätten den däri utstationeringen eller har varit.ärortvara

enskilda anställningsavtalFör skall enligt Romkonventionen i
allmänhet lagen i det land där arbetstagaren vanligtvis arbetar tillämpas
vid kortare utstationeringar. uppfylla direktivetsFör krav och göraatt
svensk lag tillämplig vid utstationeringar behöveri Sverige regler om
detta införas svenski lagstiftning. Beträffande anställningsvillkor som
inte täcks direktivet, gäller dock Romkonventionens bestämmelserav

tillämplig lag.om
svenska offentligrättsliga bestämmelserBrott redanmot tas nu upp

till prövning svenska domstolar det frågaäven när ärav om
utstationerade arbetstagare offentlig-i Sverige. utländskBrott mot
rättslig lagstiftning har hittills enligt gällande principer svenska
domstolar allmänheti inte sig kunna Anledningenpröva.ansett är att
det i regel finns svenskt rättskipningsintresseinte något sådana fall.i

svensk offentligrättsligEn dom utländsk arbetsgivare kan dock imot en
allmänhet verkställas arbetsgivarens hemland.inte i heller kanInte en
dom meddelats utländsk administrativ eller brottmålsdomstolsom av en
i regel verkställas svensk arbetsgivare.i Sverige mot en

Medlemsstaterna emellertid skyldiga till utstationerings-är att attse
direktivet blir effektivt. liggerHäri brott direktivets bestäm-att mot
melser måste kunna sanktioneras på effektivt Medlemsstaternasätt.ett
har därmed rättskipningsintresse. bör därförI principett gemensamt

mål rörande tillämpning utländska offentligrättsliga regleräven av
inom direktivets tillämpningsområde kunna i svensk domstol.prövas
För undanröja alla tveksamheter föreslås emellertid utländskaatt att
domar och beslut arbetsgivarevarigenom med hemvist i Sverige
âdömts sanktioner för brott utländska offentligrättsliga skallregler,mot
kunna verkställas i Sverige. Verkställigheten bör ske i enlighet med
bestämmelserna i internationella verkställighetslagen.
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Författningskommentar5

utstationeradetill lagFörslaget5.1 om

arbetstagare

föreskrivs följandeHärigenom .

Tillämpningsområde

landetablerade i änannatarbetsgivare, är ettgällerlag när§l Denna som
tillhandahållerdemedsambandhär iarbetstagare attutstationerarSverige,

mellanföreliggaskallanställningsförhållandeEtttjänster gränserna.över
utstationeringstiden.underarbetsgivarenutstationerandeoch denarbetstagaren

utstationeringsdirektivet.artikel i1.1Bestämmelsen motsvarar
bedriverarbetsgivaregällakommer närLagen att somen

tillhitarbetstagaresänderSverige,landverksamhet i änannatett
Även utstationerings-pågrundaslagenarbete.utföraförlandet att om

omfattaendasttillämpningsområdet inte attalltsåkommerdirektivet,
utstationer-medlemsstaterfrån EU:s utanSverigetillutstationeringar

helst.landfrämmandevilketfråningar som
Tjänst-tillhandahålla tjänster gränserna.skall överArbetsgivaren

ekonomiskkund,räkning,företagsförutföraskan annatett enenerna
koncerntillhörföretagellersamarbetspartner ett somsammasom

arbetsgivaren.

december 1996den 1696/71/EGrådets direktiv14 ochEuropaparlamentetsjfr av
tillhandahållande tjänstermedsambandarbetstagare iutstationering avavom

396L0071Celex0001-0006,21.1.1997,018,LEGT s.nr
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gäller2 § Lagen inte arbetsgivare handelsflottan såvittinom avser
arbetsgivarens besättning ombord.

Bestämmelsen artikel 1.2 i utstationeringsdirektivet. Förmotsvarar
sjöfarten gäller särskilda regler, varför de undantas från direktivets och
lagens tillämpningsområde.

Definitioner

Med någon följande åtgärder:3 § utstationering gränsöverskridandeavses av
arbetstagare sänds till för arbetsgivarens räkning ochSverigenär egen

under dennes ledning, enligt avtal har ingåtts mellan arbetsgivaren ochsom
den i Sverige verksamme tjänsterna,mottagaren av

arbetstagare sänds till tillSverige arbetsplats eller till företagnär etten
tillhör koncernen,som

arbetstagare hos arbetsgivare, hyr arbetskraft eller ställernär uten som
arbetskraft till förfogande, sänds till användarföretag etablerat ellerärett som

bedriver verksamhet i Sverige.som

Bestämmelsen artikel i direktivet.1.3motsvarar
första kategorin förutsätter finnsDen utstationeringar detatt ettav

avtal mellan arbetsgivaren skall utföra kundentjänsterna och isom
Sverige. i Sverige inte bara skall sluta avtal med denAtt parten
utländske arbetsgivaren också innebärtjänsternautan mottagarevara av

handelsresande och företag eller iatt transporterarsom varor personer
regel inte kommer omfattas lagens bestämmelser. Detsammaatt av
gäller för utsända och journalister arbetar förTV-reportrarex. som en
utländsk arbetsgivare och det därvid inte finns någon mottagare av

också arbetstagaren skall undertjänsterna i Sverige. Det ståsägs att
arbetsgivarens ledning. Med detta arbetsgivaren skall ha detattavses
övergripande arbetets organisation, arbetsgivareninteöveransvaret att
personligen skall vaka arbetets anordnande. ligger i sakensDetöver

arbetsgivaren befinnerinte sig på arbetsplatsen vidnatur att
utstationeringar. innebär lagen kommer bli tillämpligDetta ävenatt att
för s.k. okontrollerade arbetstagare.

fall då arbetstagaren utplaceras inom koncernen, krävs inte någotI
avtal mellan arbetsgivaren och tjänsterna. Direktivetmottagaren av
innehåller bestämmelserinte några vad med koncern.om som avses en

företag tillhör koncern,Frågan bör därför medavgörasettom en
tillämpning lagen moderbolagets hemland.iav
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Det tredje fallet utländska uthymingsföretag hyr utavser som
arbetskraft till företag i Sverige. Med företag juridiskaett avses

eller enskilda näringsidkare.personer

4 § Med utstationerad arbetstagare varje arbetstagare vanligenavses som
arbetar i land tillfälligt utför arbete i Sverige.ett annat men som

Arbetstagarbegreppet fastställs enligt svensk Arbetstagarerätt.
definieras något olika i de arbetsrättsliga lagarna. arbetstagar-Det
begrepp blir tillämpligt vid utstationeringar det civilrättsligaärsom
begreppet. Eftersom det förutsättning det skall föreliggaär att etten
anställningsförhållande vid utstationeringen, kan det inte komma frågai

inbegripa jämställda uppdragstagare i arbetstagarbegreppet.att
Arbetet skall utföras i skallSverige tillfällig förnatursom vara av
det skall föreligga utstationering. Någon lägsta tidsgräns föratt en en

utstationering finns inte, med undantag specialbestämmelsenav
beträffande monteringsarbete och liknande måste överstiga åttasom
dagar. Vad gäller den bortre för utstationering, fårgränsen atten anses

arbetet stadigvarande förlagt till Sverige och anknytningennär ärmer
hit dominerar, skall inte utstationeringslagen tillämpas svenskutan
lagstiftning i sin helhet jfr. 1975/76:105 327.prop. s.

Arbets- och anställningsvillkor

§ arbetsgivare skall,5 En vilken lag tillämplig påoavsett ärsom annars
anställningsforhållandet, tillämpa följande bestämmelser för utstationerade
arbetstagare:

andra2 5 § och tredje styckena, 7 § första och andra styckena, 16-17,
24, 27-29 och semesterlagen31-32 §§ 1977:480,

2 4 § första stycket och 16-22 föräldraledighetslagen 1995:584,

15-28 jämställdhetslagen§§ 1991:433,

9-12 och 14-15 lagen 1994:§§ 134 etnisk diskrimineringmot

Arbetsgivaren skall tillämpaäven

arbetstidslagcn5-18 1982:673, arbetstid och vilotid,om
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ochsäkerhet, hälsa1977:1166,arbetsmiljölagenkapitlen2-3, 5-6 om
minderåriga,ocharbetsplatsenpåhygien om

arbetsförmedling och uthyrningprivat1993:440lagenoch 6 §§4 avom
uthyrningsföretagarbetskraft, om

lagenligt denavtal ellertillämpas enligtskallförmånliga villkorinte merom
anställningsförhållandet.tillämpligärsom annars

arbetsgivaredirektivet. Enartikel i3.1Paragrafen motsvarar som
bestämmelserna iskall tillämpaSverigeiarbetstagareutstationerar

och beräkningsemesterlön 7 §medsemesterdagarsemesterlagen om
utstationeradebörVad gäller §17och 24 §§.i 16-17semesterlönav

vissaberäkningen,förgrundernaomfattas ävenarbetstagare avomav
Okontrolleradebetydelse.praktiskfå någonkommerreglerna inte att

Ävenenligt 27semesterlönsärskildtillberättigadearbetstagare är
arbets-utländskaskall tillämpassemesterersättningreglerna avom

§§.och 28-29styckenatredjeandra ochgivare 5 §
bestämmelsernatillämpaocksåskallArbetsgivaren mamma-om

föräldraledighetslagen.omplacering iochanställningsskyddledighet,
könsdiskrimi-förbudjämställdhetslagenBestämmelserna i motom

anställnings-pågåendeundervid utstationeringartillämpligablirnering
anställnings-medsambanddiskrimineras iarbetstagarenFall dåtid.

tillämpningsområde,utanför lagensfallakommerförfarandet, att
hemlandarbetstagarensiantingenförfarandetdet ägereftersom rum

detfalletingetderaanställs. I ärarbetskraftsvenskeller Sverige,i om
etniskförgällerMotsvarandeutstationering.då fråga enom

diskriminering.
ochförläggningarbetstidensarbetstid,reglerArbetstidslagens om

utstationering,vidtillämpligaanteckningarföra ärskyldigheten att en
arbets-beskaffenhet,arbetsmiljönsreglerarbetsmiljölagensliksom om

minder-bestämmelserna rörskyldigheterallmännagivarens samt som
och arbetstagare.arbetsgivaremellansamverkanochåriga

arbetsförmedlingslagenbestämmelserna igällerSlutligen om
arbetskraft.uthyrning av

sanktionerochtillsynreglerarbetsmiljölagensArbetstids- och om
behövs.detta intereglersärskildavarför någraautomatiskt,gäller om

tillämpliga.Även sanktionerreglerarbetsförmedlingslagens ärom
bestämmelser iförmånligagällerför arbetstagarendetOm mer

stället.tillämpas i Enskall dock dessaavtal,enligtlag ellerhemlandets
får iJämförelsensådana regler. görasmedsåledes skejämförelse måste
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varje enskilt fall. Bevisbördan för hemlandets bestämmelseratt är mer
förmånliga för arbetstagarna bör i sådant fall åvila arbetsgivaren.

Om den utstationerande arbetsgivaren träffar kollektivavtal med en
svensk arbetstagarorganisation, kan avvikelser ske från de svenska lag-
bestämmelsema, den aktuella lagen tillåter det.om

6 § För utstationerad yrkesarbetare eller specialiserad arbetstagare inteen som
sysselsätts byggverksamhet,i uppförande, iståndsättande, underhåll,som avser
ombyggnad eller rivning byggnader, gäller nämnda bestämmelser iav ovan
semesterlagen endast pågårutstationeringen åttai dagarnär änmer om

arbetet utförs i samband med första ellermontering installationen som
ingår i leveranskontraktet för ochen vara

arbetet nödvändigt för skall i bruk.är att tasvaran

Vid beräkningen pågårutstationeringen åttai dagar skallänav om mer
hänsyn till under det året, någon arbetstagare har varittas senasteom, annan
utstationerad för arbete.samma

Bestämmelsen direktivets artikel och3.2 3.6.motsvarar
Vad med byggverksamhet har definierats i bilaga tillsom avses en

direktivet. All byggverksamhet uppförande, iståndsättande,som avser
underhåll, ombyggnad eller byggnaderrivning omfattas, särskiltav
schaktning, markarbeten, byggnadsarbete, montering och nedmontering

prefabricerade delar, ombyggnad eller inredning, ändringar,av
renovering, reparationer, nedmontering, rivning, löpande underhåll,
underhåll formi måleri- och rengöringsarbeten sanering.samtav

definitionSamma och exempliñering har gjorts i EG-ett annat
direktiv, nämligen rådets direktiv den 24 juni 1992 minimikravav om
för säkerhet och hälsa tillfälligapå eller rörliga byggarbetsplatser EGT

L 245, 26.8.1992, 6.nr s.
arbetsgivarenDå beräknar tiden för utstationering enligt dennaen

bestämmelse, skall han eller hon räkna in tid tillbakainom årettsom,
räknat från första dagen på den andra utstationeringen, en annan
utstationerad arbetstagare arbetat med arbete.samma

§ Vid gäller7 utstationering 7-8 lagen 1976:580 medbestämmande iom
arbetslivet föreningsrätt och törhandlingsrätt.10 § kollektivavtalNärom om
träffats med arbetstagarorganisationsvensk gäller 41 § fredsplikt.ävenen om

Vid brott första stycket gäller 54-55 60 första och tredje§mot samt
styckena lagen 1976:580 medbestämmande arbetslivet.iom
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enligttillämpaskallarbetsgivarebestämmelserdeUtöver en
med-reglergrundläggande idet vissafinnsutstationeringsdirektivet,

utstationering. Bestäm-vidgällerocksåbestämmandelagen ensom
träffatvidfredspliktförhandlingsrätt,föreningsfrihet,melserna om

bestämmelserdessa utgörvid brottsanktionerochkollektivavtal mot en
försäkradärförbörSverigearbetsrätten.svenskadenkämpunkt iviktig

viddomstolsvenskskall tillämpasalltidreglerdessasig att avom
gällerdettaslås fastlagparagrafenSverige. I attutförs iarbete som

domstolarnaundviksHärigenomutstationeringssituationer. attiäven
tillframkommaenskilt fall förvarjeprövning i atttvingas omgöra en

dentillämpas. Förskallmedbestämmandelagenreglerna iaktuellade
reglerna,också viktigtdetarbetsgivaren attutstationerande är som

iartikel 7.2enligttvingandeinternationelltbetecknasmåste som
lag.framgårRomkonventionen, av

Information

förbindelsekontor,egenskapskall, iArbetarskyddsstyrelsen§8 av
blikananställningsvillkorochde arbets-informationtillhandahålla somom

Sverige.utstationering ividtillämpliga en
skalltillämpligablikommakankollektivavtal attinformationFör somom

kollektivavtalsparter.berördatillhänvisaArbetarskyddsstyrelsen
motsvarandemedsamarbetaskallArbetarskyddsstyrelsen även

Europeiska unionen.länder inomandraforbindelsekontor i

sambandbehandlats iharuppgifter ochFörbindelsekontorets ansvar
kap 4.övervägandena,med

väckandealansT

lagenenligthandläggsstycketförsta§5tillämpningenMål9 § avom
Därvid gällerarbetstvister. ävenrättegången i1974:371 om

preskription,1977:480semesterlagen33 § om

rättegången,1995:584föräldraledighetslagen23 § om

talan,föra1991:433 rättjämställdhetslagen att gemensam46-56 §§ om
preskriptionochhandläggning m.m.,om
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1994:134första stycket och 26-27 lagen17-18 §§, 24 25 § mot
diskriminering föra talan och preskriptionetnisk rätt att omom

eller harfår vid den där arbetstagaren varitTalan föras tingsrätten i ärort
fårutstationerad vid flera talanutstationerad. arbetstagaren har varitOm orter,

Stockholmsföras vid tingsrätt.

utstationeringslagen börbestämmelser ideBrott mot angessom
lag.de regler gäller för respektive Dettaenlighet medhandläggas i som

arbetstvistlagen och preskrip-handläggs enligtinnebär målen attatt
omfattar utstationeringsfall.tionsreglema även

talan föroch kan förabetyder det JämO DOVidare att en
arbetstagares räkning.utstationerad

artikelstycket genomförs 6 ibestämmelsen i sistaGenom
såledesarbetstagare harUtstationeradeutstationeringsdirektivet.

harde får de förmåner detalan i Sverige intemöjlighet väckaatt om
och direktivet.utstationeringslagentill enligträtt

fleraarbetstagaren arbetar påfall den utstationeradedetFör orter,
forum.alternativtbör Stockholms tingsrätt vara

utländsk domVerkställighet av

myndigheter, varigenombeslut från administrativadomar ellerUtländska10 §
någon iådömts sanktioner iSverige hararbetsgivare med hemvist i staternaav

EES-avtalet, föromfattasde övrigaEuropeiska unionen statersamt avsom
ochEuropaparlamentetsbestämmelser isådana nationellabrott mot som avses

utstationeringden 16 december 1996rådets direktiv 96/7l/EG avomav
får verkställas itillhandahållandesamband med tjänster,arbetstagare i av

lagenidet förfarande 5-25de villkor och enligtenligtSverige som anges
verkställighetrörandeinternationellt samarbete1972:260 avom

brottrnålsdom.

utländska domarverkställaSverigebestämmelsen åtar sigGenom att
värdlandets offentlig-arbetsgivare brutitsvenska motgentemot som

arbetstagare.svenska Utanregler vid utstationeringrättsliga enav
frånbrottmålsdomarhuvudsakligen endastsådan regel, kan stat somen

verkställas ibrottmålsdornskonventioneneuropeiskatillträtt den
administrativafrån andra länderBrottmålsdomarSverige. samt
verkställas härstraffavgifter, kanoch intemyndigheters beslut vitenom

bakgrund det i vissaBestämmelsen föreslåslandet.i även attmot av
lagförasarbetsgivare kan isvenskfall får tveksamt om enanses



SOU 1998:52örfattningskommentarl 18 F

lagstiftning seutländsk offentligrättsligför brottSverige närmaremot
redogörelse kap. 4.i

effektivakan sanktionerföreslagna regleringenMed den göras mot
skyldigheterna sinauppfyllerintesvenska arbetsgivare gentemotsom

grundas såledesåtagande ochinnebär ensidigtRegelnarbetstagare. ett
artikelstället iför åtagandet i 5Grundenkonvention.på någon ärinte

lämpligaskall vidtaenligt vilken Sverigeutstationeringsdirektivet
till lämpligahar tillgångarbetstagarnaföråtgärder och sörja att

skyldigheterna direktivet.säkerställa iförfaranden för att
fårutländsk domemellertid ske,bör innanprövningvissEn en

medsker enlighetidärför lämpligt prövningenverkställas. Det är att
internationellaide villkoroch enligtförfarandedet som anges

verkställighetslagen.
genomförs EFTA:sdirektivetförutsätterFörslaget ävenatt av

meddelade inomdomargäller endastBestämmelsenmedlemsstater.
EES.

omfattas intearbetsgivaresvenskaPrivaträttsliga domar gentemot
enlighet medverkställas idessa kaneftersomförslaget,av

och Luganokonventionerna.Bryssel-bestämmelserna i
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5.2 Förslag till ändring i lagen 1976:580
medbestämmande i arbetslivetom

Arbetsgivar-42 § eller arbetstagarorganisation får anordna eller annat
föranleda olovlig stridsåtgärd. Sådan organisation får hellersätt genom

understöd eller på medverka vid olovlig stridsåtgärd. Organisationsättannat
själv bunden kollektivavtal skyldig olovligär är även att,som av om

stridsåtgärd förestår eller pågår, söka hindra åtgärden eller verka dessför
upphörande.

någonHar vidtagit olovlig stridsåtgärd, får icke deltaga åtgärden.iannan
Bestämmelserna i första stycket första och andra meningarna gäller endast

vidtar åtgärderorganisation med anledning arbetsförhållandennär en av som
denna lag direkt tillämplig på.är

Vad tredje stycket påverkas bestämmelserisägs inte vissa iattsom av
denna lag kan bli tillämpliga arbetsförhållandenapå enligt lagen7 §
1998:000 utstationerade arbetstagare.om

föreslagna ändringenDen i medbestämmandelagen har enbart till syfte
tydliggöra Lex Britannia inte påverkas bestämmelservissaatt att attav

medbestämmandelageni skall tillämpas vid utstationeringar i Sverige.
Någon ändring i sak i medbestämmandelagen föreslås således inte.
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konsekvenserEkonomiska6 m. m.

förfår det genomförs konsekvenserframlagda förslagetDet om
föreslås bli det förbindelsekontor,Arbetarskyddsstyrelsen, somsom

uppgift blir främstföreskriver. Förbindelsekontoretsdirektivet att ge
blianställnings- och arbetsvillkor, kaninformation de svenska somom

alltså hittauppgiften ingåraktuella vid utstationering i Sverige. I atten
den lagregleringformer för kunna både upplysalämpliga äratt somom

åligger detkollektivavtalspartema.och hänvisa till Därutöverberörd
myndighetermed motsvarande iförbindelsekontoret samarbetaatt

andra länder.
finns området för arbetar-berörd lagstiftning inomdelEn stor av

kanArbetarskyddsstyrelsen redan idag hanterar. Därutöverskydd, som
semesterlagstiftningen,rörandefrämst blir frågordetantas att som

förMycket talarbehöva inriktasinfonnationen kommer attmot.att
omfattande detblir särskiltupplysningsverksamheten inte är trotsmen

uppskattasäkerhetmed någonmöjligt i dagslägetallt inte störreatt
detta.

Även kan förväntasarbetsuppgifterna intesåledes ökningen avom
ändåföreliggande förslag, måstegrundbli så betungande på upp-av

till följd neddragningarArbetarskyddsstyrelsenmärksammas äratt av
kanförändringardärför självklart småansträngd. intehårt Det är att ens

bl.befintliga Bedömningenförgenomföras inom är a.resurser.ramen
myndighetensplaneras förvilka andra förändringarberoende somav

arbete.
från någonsagda avstår vibakgrund detMot göraattovanav

med dettakostnadsökningar och nöjeruppskattning eventuella ossav
påpekande.

jämställdhetslagens diskriminerings-förslaget fastslåsGenom att
Förslaget medför såledesförbud gäller vid utstationeringar.även

ochvad gäller jämställdheten mellan kvinnorkonsekvenserpositiva
män.

brottsföre-effekter vad gällerFörslaget kan ha positivaäven
innebärverkställighetsregel föreslåsbyggande verksamhet. Den attsom

utländska domar och beslutdet blir möjligt verkställa varigenomatt en
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brott utländsksanktioner förådömtssvensk arbetsgivare mot
lagstiftning.offentligrättslig

förslagetkan emellertid intekonsekvenserregionalpolitiskaNågra
få.antas
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aüä
Kommittédirektiv mms

W

Genomförande EG:s direktivav om Dir

utstationering arbetstagare 1997:84av

vidBeslut regeringssammanträde den 12juni 1997.

Sammanfattning uppdragetav

särskildEn utredare tillkallas med uppdrag föreslå åtgärderatt
för genomförandet i Sverige direktivEG:s utstationeringav om

arbetstagare i samband med tillhandahållande tjänster.av av

EG:s direktiv utstationering arbetstagareom av

Rådet den 16 december 1996 Europaparlamentets ochantog
rådets direktiv 96/7l/EG utstationering arbetstagare iom av
samband med tillhandahållande tjänster EGT L 18,av nr
21.1.1997, Celex 396140071. Direktivet innehåller be-s.
stämmelser arbetstagare tillfälligt placeras iatt ettom som an-

EU-land skall det skydd för arbets- ochnat anställ-garanteras
ningsvillkor gäller i värdlandet. skallDet genomförtsom vara

efterår antagandet dvs. den 16 decembersenast tre 1999.

Direktivets innehåll

l direktivets ingress bl.a. medlemsstaternas lagstift-attanges
ning bör samordnas detså kan fastställas kärna tving-att en av
ande regler för minimiskydd, vilka skall följas i värdlandet av
de arbetsgivare utstationerar arbetstagare for tillfälligtsom ar-
bete den medlemsstats territorium där tjänsterna tillhanda-
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2

anställningsvill-ocharbets-hindrabör intehålls. Reglerna att
ingressentillämpas. larbetstagarnaförförmånligarekor ärsom

rättsliga regle-deninte inverkardirektivetpåpekas också att
fackligavidtavad gälleri medlemsstaternaringen rätten att

för försvara yrkesintressen.stridsåtgärder att
skall enligtDirektivettillämpningsområdet.Artikel l rör

medlems-ietableradeföretagtillämpasartikel 1.1 är ensom
tjänstertillhandahållandesamband medi överochstat avsom

medlemsstatsarbetstagare inomutstationerar ter-gränserna en
såvitthandelsflottanför företag inomintegällerritorium. Det
enligtskallDirektivetartikelombord 1.2.besättningavser

följandeföretag vidtar någonartikel tillämpas1.3 ett avom
åtgärder:gränsöverskridande

och underräkningförarbetstagareStationerara ut egenen
utstationerandedetmellaningåttsavtalledning, enligt somegen

tjänsterna.företaget och mottagaren av
eller iarbetsplatsarbetstagare ettb Stationerar ut enen

koncern.tillhörföretag sammasom
arbetskraft elleruthyrningförföretagegenskapc I avav

verkställerförfogandearbetskraft tillställer utsta-företag som
användarföretag.tillarbetstagaretionering ettenav

får inte be-icke-medlemsstatietableradeFöretag är ensom
i med-etableradeföretagförmånligare ärhandlas än ensom

lemsstat.
utstationerad arbetsta-Meddefinitioner.innehållerArtikel 2

utförtidbegränsadunderarbetstagarevarje ensomgare avses
arbetsta-därterritorium änmedlemsstatsarbete inom annanen

detarbetstagareMed begreppetarbetar.vanligtvis avsesgaren
inommedlemsstati deni ter-tillämpas rättenbegrepp varssom

utstationerad.arbetstagarenritorium är
innehåller bestäm-direktivet. DenikärnanArtikel 3 utgör

anställningsvillkor.ocharbets-melser om
vilken lagmedlemsstaterna.skall oavsettartikel 3.1Enligt

före-berördatillanställningsförhållandet. attförgäller sesom
arbetstagarnautstationeradedeområdenvissa garanterartag
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3

arbetetdet land därianställningsvillkoroch ut-de arbets- som
fastställdaförs är

ellerförfattningar.andraelleri lagar-
allmänhaförklaratsskiljedomarellerkollektivavtali som-

deutsträckning dei den3.8, rörenligt artikelgiltighet som
i bilagantill direktivetbilagaiverksamheter an-enangessom
iståndsättan-uppförande,byggverksamhetallatt avsersomges

omfattas.byggnaderrivningombyggnad ellerunderhåll,de, av
skalloch där företagenartikel 3.1iområdenDe avsessom

anställningsvillkor följande:ocharbets- ärgarantera
vilotid.kortastearbetstid ocha Längsta

år.semesterdagarbetaldaantalMinstab per
omfattarövertidsersättning; dettainbegripetMinimilön,c

minimilönMedtilläggspensioner.yrkesanknutnaintedock av-
ellerlagstiftningnationellfastställs iminimilönden somses

i värdlandet.praxis
särskiltförfogande,tillarbetstagareställaVillkor förd att

arbetskraft.uthyrningförföretag avgenom
arbetsplatsen.hygienochSäkerhet, hälsae

anställnings-till arbets- ochmed hänsynSkyddsåtgärdert
barnnyligen föttkvinnorochkvinnorgravidaförvillkor som

för barn ochsamt unga.
bestäm-andraochkvinnorbehandling mänLika samtg av

behandling.icke-diskriminerandemelser om
frånhänseendenolikaiinnehåller undantagArtikel 3.2-S

artikelhuvudregeln i 3.1.
sambandvisst arbete iundantag förinnehållerArtikel 3.2 ett

Medinstallation.förstaoch/ellermonteringförstamed enen
leveranskontraktetingår iarbetesådantarbetevisst somavses

kunnaskalllevereradedenförkrävsför att varanvara, somen
specialiseradeelleryrkesarbetareutförsochi bruktas avsom

gällerfallsådanaföretaget. llevererandedetfrånarbetstagare
minimilön endastoch utsta-bestämmelserna semester omom

undantagåtta dagar.överstiger Dettavaraktighettioneringens
ibyggnadsverksamhetför sådanintedockgäller angessom

direktivet.tillbilagan
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medsamrådeftermedlemsstaternakanartikel 3.3Enligt
ioch brukmed sedvanorenlighetoch iarbetsmarknadens parter

skallinteminimilönebestämmelsernabeslutamedlemsstaten att
förutstationeringartikeli 1.3fallgälla i de egenomangessom

högstutstationeringeninom koncernen,ellerräkning vararom
månad.en

natio-medenlighetimedlemsstaterna,artikel kan3.4Enligt
undantagdet kanpraxis, görasellerlagstiftningnell attange
förutstationeringvidminimilönebestämmelsernafrån egen

beslutfrånkoncernen,inomräkning eller ettsamt ensom
kollek-punktföregåendeenligthar fattatmedlemsstat genom

verksamhetsområden.fleraellerförartikel 3.8enligttivavtal ett
månad.högstutstationeringen envararom

fårundantagmedlemsstaternaartikel kanEnligt 3.5 attange
vidminimilönochbestämmelsernafrånbeviljas semesterom

grundinom koncernenellerräkningförutstationering egen
utnyttjasmöjlighetdennaomfattning. Omringaarbetetsav

skallarbetetvillkorvilkafastställamedlemsstatenskall som
omfattning.ringaför kunnauppfylla att avvaraanses

beräk-artikel 3.6enligtskallvaraktighetUtstationeringens
början. Dedessfrånreferensperiod årutifrån ett pe-omennas

förutstationeradvaritarbetstagarenågonrioder annansom
i perioden.medräknasskallarbetesamma

hindra till-skall3.1-6 inteartikelföreskrivsartikel 3.7l att
förmånligareanställningsvillkor ärocharbets-lämpning somav

utstatione-medihophörErsättningararbetstagarna.för som
de inteminimilönen,delskall utgöraringen omavenanses

tilluppkommitharutgifterförersättningbetalas somut som
logi.ellerför kostutgifterutstationeringen,följd t.ex resa,av

kollektivavtal ochdedefinitionerinnehåller3.8Artikel av
kollektivavtal ellerMedartikel 3.1.iskiljedomar nämntssom

sådanagiltighetallmänhaförklaratsskiljedomar menassom
företagallaföljasskallskiljedomarellerkollektivavtal avsom

detoch inomarbetetaktuelladetellersektornaktuelladeninom
fördet saknasOmområdet. attgeografiska systemettaktuella
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förklara giltighet,kollektivavtal eller skiljedomar har allmänatt
kan medlemsstaterna de så beslutar utgå från Följande:om

allakollektivavtal eller skiljedomar gäller allmänt Försom-
likartade företag aktuellainom den aktuella sektorn eller det
arbetet och inom det aktuella geografiska området, eller

kollektivavtal har ingåtts representativade mestsom av ar--
betsmarknadsorganisationerna gällernationell nivå och som
inom hela det nationella territoriet, det vid tillämpningen avom

företag Fö-dem de i dessaartikel l garanteras attsom anges
de områden i artikel behandlas3.1retag som anges sam-

de övriga Företag befinnerhär ochsättma som som anges som
sig i likartad situation.en

behandlas nationella före-Företag sätt näranses samma
befinner sig likartad företagi situation dessatag som en som

de aktuella arbetsplatserna inom de aktuella sekto-eller-
underkastade skyldigheter de områdenärrerna samma som

i artikel utstationerande Företag,3.1 ochanges som
uppfyllaskall dessa skyldigheter verkningar.med samma-

Enligt före-artikel 3.9 kan medlemsstaterna fastställa deatt
uthyr-i artikel skall arbetstagarna i1.1tag garanterasom anges

ningsföretag tillfälligtvillkor de tillämpas församma som som
anställda i den medlemsstat utförs.där arbetet

Artikel direktivet inte hindrar medlemssta-3.10 att attanger
Fö-villkor ålägger de nationella företagen ochterna samma

från andra medlemsstaterretagen
och anställningsvillkor dearbets- andra områden än som-

i artikel bestämmelserna grunderna för3.1, rätts-röranges om
inomordningen landet,

anställningsvillkor ikollek-arbets- och fastställdaärsom-
tivavtal eller skiljedomar enligt avseendeartikel 3.8 med

verksamhet den i bilagan byggnads-änannan som anges
verksamhet.

samarbete i fråga information. syfteArtikel 4 lrör attom
skall medlemsstaterna igenomföra direktivet enligt artikel 4.1
lagstiftningnationell eller praxis fleraenlighet med ellerutse ett

eller fleraförbindelsekontor eller nationella behöriga instan-en
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övriga medlemsstaternaunderrätta deartikel 4.4enligtochser,
skall plane-MedlemsstaternaEG-kommissionen dessa.och om

har be-Förvaltningaroffentligamellan desamarbeteett somra
anställningsvillkorocharbets-övervaka dehörighet somatt

i besvarasärskilt beståskallSamarbetetartikeli attanges
förvaltningaroffentligafrån dessaförfrågningarmotiverade om

medlemssta-till andraarbetstagaresändainformation utattom
iskallförvaltningarnaoffentliga näraoch deKommissionenter.

viduppkommakanproblemgranska desamarbete genom-som
hjälpenadministrativaömsesidigaartikel 3.10. Denförandet av

enligtvidareskallmedlemsstatkostnadsfri. Varjeskall vara
arbets-deinformationenåtgärder förvidta4.3artikel att om

allmäntartikel skall3ianställningsvillkoroch varaavsessom
tillgänglig.

lämpliga åtgär-vidtaskall medlemsstaternaartikelEnligt 5
skall ideföljs, ochintedirektivetibestämmelsernader om

till-harföreträdareeller derasarbetstagarnatillsynnerhet attse
säkerställa degällerdetförfarandentill lämpliga när attgång

direktivet.iskyldigheter angessom
artikel 3enligträttighetertalanföreskriverArtikel 6 att om

arbetstaga-territoriuminommedlemsstatväckas i denkan vars
förekomman-detta iutstationerad,variteller har attutanärren

internationellaenlighet medimöjlighetenpåverkarfallde att
italanbehörighet väckarättslig stat.konventioner annanenom

genomfört 36artikel 7enligtskall senastDirektivet vara
antagandeteftermånader60antagandet. Senastmånader efter

di-föreskrifterna ikommissionenartikel 8 överskall enligt se
sigriktarDirektivetändringar.föreslåbehovför vidrektivet att

medlemsstaterna.tillartikel 9avslutandeenligt den

svenskGällande rätt

särskiltlagstiftningarbetsrättslig tarsvenskingenfinnsDet som
bestäm-detfinnsDäremotutstationerade arbetstagare.sikte

tillämpningenvidintresseantal lagarimelser är avett avsom
arbetstidslagengäller delarartikel Detdirektivets av
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1982:673. arbetsmiljölagen 1977:1160. jämställdhetslagen
1991:433. lagen diskrimineringetnisk 1994:134,mot se-
mesterlagen och1977:480, föräldraledighetslagen 1995:584
lagen privat arbetskraftarbetsförmedling och uthyrningom av
1993:440. detl sammanhanget kan också föreskrifter i kol-
lektivavtal intresse.vara av

Uppdraget

Utredaren skall föreslå åtgärder för genomförandet Europa-av
parlamentets och rådets direktiv 96/7l/EG utstationeringom av
arbetstagare i samband med tillhandahållande tjänster.av

Enligt direktivet finns det viss möjlighet för varje med-en
lemsland i hur utsträckning skallbestämmelsernaavgöraatt stor
tillämpas. Direktivet vidare i sig mellanvalmöjlighetger en
olika lösningar flera punkter. Utredaren skall förslagge
vad bör och hur det bör viktigtDetgöras göras. är attsom
direktivet genomförs i så utsträckningsättett storsom som
möjligt anknyter till traditionerna den svenska arbetsmark-
naden. Genomförandet skall således ske under fullt hänsynsta-
gande till den särskilda ställning arbetsmarknadens partersom

kollektivavtalenoch sedan gammalt har. övrigt emellertidI har
utredaren frihet föreslå lämpliga åtgärder. Arbetet skallstor att
bedrivas i samarbete med arbetsmarknadensnära parter.

År 1993 kartlade och analyseradejur. dr. Sven-Hugo Ryman
regeringens frågoruppdrag kring social dumping och den

Britannialagstiftttingens.k. de lagändringar vidtogs årsom
i fråga1991 stridsåtgärder i arbetsförhållanden medom m.m.

internationell anknytning. Resultatet betänkan-presenterades i
det BritanniaLex Ds 1994:13. Betänkandet bl.a.innehåller en
diskussion det förslag till utstationeringsdirektivom som nu
efterjtxsteringar har antagits förslagoch till vissa åtgärder i äm-

Betänkandet har remissbehandlats. skallDetta materialnet.
överlämnas till utredaren.

18-06515
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uppdragetRedovisning av

kommittédirek-innehållet i regeringensskall beaktaUtredaren
redovis-särskilda utredarekommittéer ochtill samtligativ om

dir. 1992:50,regionalpolitiska konsekvenserning attomav
redovisa deåtaganden dir. 1994:23.offentliga attpröva om

förslag dir.sinajämställdhetspolitiska konsekvenserna av
brottslighe-förredovisa konsekvensernaochl994zl24 attom

arbetet dir. 1996:49.brottsförebyggandedetochten
aprilden 1998.skall slutfört lUtredningsarbetet senastvara

Arbetsmarknadsdepartementet

REGERINGSKANSLIETSOFFSETCENTRALStockholml997Trycktav
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Rättsaktervilkaspublicering obligatoriskär

RÅDETSEUROPAPARLAMENTETSOCH DIREKTIV96/71/EG

den december16 1996av

utstationering arbetstagarei sambandmedtillhandahållande tjänsterom av av

EUROPAPARLAMENTETOCH EUROPEISKAUNIONENS denterritorium vilkensän inom deterritoriumstatRÅDHARANTAGITDETTADIREKTIV vanligtvisfullgör arbete.sitt

medbeaktande Fördraget upprättandet Euro-av om av Tillhandahållandetpeiska 4.gemenskapen, kansärskiltartiklarna tjänster beståantingenoch i57.2 66 i av
detta, arbete utförs företagför räkningsom ettav egenochunder ledning, enlighetmedi avtalegen ett somhar slutitsmellandettaföretagochmottagarenavmedbeaktande kommissionensförslagU,av de tillhandahållna ellertjänsterna, arbetsta-attavställstill förfogandeför företag enlighetigare ett
medbeaktande Ekonomiska med offentligtoch ellersocialakommitténs privaträttsligtkontrakt.ettav
yttrandez,

främjaAtt tillhandahållandet tjänsterövergrän-avenligheti meddet artikeli 189b fördrageti angivna kräver lojal konkurrensoch åtgärdersernaförfarandetP, somoch arbetstagarnasrättigheterrespekte-garanteraratt
ras.medbeaktande följande:av

anställningsförhållande6. Ett övergränsernaEnligtartikel fördraget3 i avskaffandet gerupp-utgörc av hov till problembeträffandevilken lag skallhindrenför fri rörlighetför och somtjänsterpersoner tillämpas dettapå anställningsförhållandeochimellanmedlemsstaterna gemenskapensmål. par-ett av börinteresse det fastställasarbets-ochternas
anställningsvillkor,vilka skall tillämpas detpåVad gäller tillhandahållandet tjänster allaär avseddaav anställningsförhållandet.begränsningar grundarsigpå nationalitetellersom

hemvistförbjudnaenligtfördragetefterövergångsti-
densslut. Romkonventionen7. den19juni 1980 tillämpav omlig lag avtalsförpliktelserU,vilken antagitsavtolv medlemsstater,trädde kraft deni aprilGenomförandet 1 1991den imarknadeninre medförav en medlemsstaterna.majoritetdynamiskmiljö för tillhandahålla entjänster avöveratt

detgränserna, lockar växandeantalattgenom ett
företag utstationernaarbetstagareför tillfälatt att artikelI denkonventionenligt 3 iuttföra arbete allmäninom medlemsstats angessomenen annan regel fritt får väljavilkenlag skallatt parterna somtillämpas.Om valinget gjortsreglerasavtaletenligt1 EGT C 225,30.8.1991, ochEGT C 187,nr s. nr artikel lagen6.2 detlandi därarbetstagarenvidav9.7.1993,5.s. fullgörandet avtaletvanligtvisutför sitt arbete,1 avEGT C49,24.2.1992,41.nr s. han tillfälligtäven utstationerad3 är iYttrande Europaparlamentetden februari om10 1993EGT ett annatav landeller, arbetstagarenC intevanligtvis72,15.3.1993, utför78, rådets ståndpunkt sittnr oms. gemensammaden arbete3 juni 1996 i ochEGT C land,220,29.7.1996, och lageni detland1 därav ettnr sammas. avEuropaparlamentetsbeslut den september18 1996ännuavoffentliggjorti EGT. Rådetsbeslut den24septemberav1996. EGT 266,L 9.10.1980,nr s.
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dessutomsäkerställas.beläget, det bör Om utstatio-företaget haranställthonom årär om gar persom
längre månadfårmedlems-omständigheternaframgår de samlade neringeninteinte änatt envararav

villkor undantagfrånbestäm-tillanställningsavtalethar anknytning påvissa göranärmare ett staterna
tillminimilöneller möjlighetenland skall melsernaland, vilket fall lagen dettaii angeannat om

kollektivavtal. detarbeteundantag Omtillämpas. somgenom
omfattningfår medlemssta-skallutföras ringaär av

från bestämmelsernaundantag mini-göraterna omfårEnligtartikel konventionen6.1 i inte parternas semesterdagarmilön och antal betaldaminsta perberö-val tillämpliglagmedföra arbetstagarenattav ar.tvingandeskydd dedet garanterasgenomvas som
denlag enligtpunkt skallbestämmelserna 2i som
valtillämpas inget gjorts. för minimiskydd gällertvinganderegler iDe17.om som

arbets-och anställ-värdlandetbör hindrainte att
för arbetstagarnaningsvillkor förmånligareärsomdeobligatoriskaartikel konventionen10. I 7 i attanges tillämpas.särskiltlagen denmed-reglerna lag, ii en annan

tillfäl-arbetstagarenlemsstatinom territoriumvars
villkor kan gällaligt utstationerad,på vissaär företag etableradede18. Principen äratt utan-somomförklaratssamtidigt den lag har varasom som behandlas förmånli-för gemenskapen bör påinte etttillämplig. etableradede företag inomärsättän ensomgare

följas.börmedlemsstatsterritorium
företrädeförenlighetmedprincipen11. I gemen-om

skapslagstiftningen artikel konven-i 20 isomanges andragemenskapsbe-föreskrivsOm i19. inte annatkonventionen tillämpningeninverkar intepåtionen, skyldig-stämmelsermedför dettadirektivnågonintefaststäl-särskildaområdenbestämmelser påsomav arbetskraft,förtillåta företag uthyrninghet att avavtalsförpliktelserskalllerhur lagvalsfrågor rörsom med med-heller stridochdirektivetstår iinte attmedellerkommerlösasoch har tagits att tassom arbets-tillämpar lagstiftninglemsstaterna sin attomEuropeiskagemenskapernasmed rättsakterfråni förtill förfogandeochföretag uthyrningkraft ställslagstiftning hareller nationelliinstitutioner som etableradearbetskraftför företag inte ärsomavsådanarättsak-vidgenomförandetharmoniserats av verksamhetderasterritorium,inom utövarmensomter. tillhandahållandedär sambandmed tjänster.i av

frånmedlemsstaternaGemenskapsrättenhindrarinte12. påverkarvarkendeavtaldirektivDetta20. gemen-somför lagstiftningutvidgatillämpningsområdet sinatt medtredjelandellermedlemssta-skapenhar ingåttmellaneller för kollektivavtal har ingåttssom från tredjeförlagstiftning någonrättenternas omomfattaallaarbetsmarknadens tillparter, att perso- tillhandahålla derasland inom territo-tjänsteratttillfälligt,utför avlönatarbete,också påner som nationellpåverkar hellerdirektiv inteDettarium.etable-arbetsgivarenderasterritorium, ärävenom ochför bosättninglagstiftning villkor inresa,omför-medlemsstat.Gemenskapsrättenrad i enannan medborgareianställningför arbetstagare ärsomlämpligamedelmedlemsstaternamedbjuderinte att tredjeland.dessareglerföljs.garanteraatt

socialaavgif-socialaförmånerochBestämmelser21.bör samordnasMedlemsstaternaslagstiftning så13. omatt fastställs rådetsförordningEEG 1408/71iförtvingandereglerfastställas kärnadetkan ter nren av den tillämpningenjuni 197114deföljas värdlandet systemenminimiskydd,vilka skall i avornavav egenföretagareellerför socialtrygghet anställda,närför till-arbetstagarearbetsgivare utstationerarsom gemenskapenU.familjerflyttarderas inomdärfälligt arbete denmedlemsstatsterritoriumpå
sådansamordningkantillhandahålls.Entjänsterna

gemenskapsrätten.säkerställasendastmedhjälpav regle-den rättsligadirektiv inverkarinte22. Detta
vidtavadgällermedlemsstaternaringeni rättenatt

bör följa för försvarayrkesintres-tillhandahåller fackligastridsåtgärdertjänsternaDen14. attensom
definieradeskyddsregler,tydligthård kärna av sen.

arbetstagarensutstationeringhur längeoavsett
varar. olikamedlemsstaternadebehöriga i23. De instanserna

genomföraförmed varandrabör samarbeta attfall arbeteavgränsadebör i vissa15. Det bör lämpligaMedlemsstaternaatt av dettadirektiv.anges angegälleroch/ellerinstallation intemed montering bestämmelsernadettaskallvidtasåtgärder iomsomantalminimilön ochbestämmelserna minsta följs.direktivinteom
semesterdagar år.betalda per

ändradFörordningen5.7.1971, 2.EGT L 149, senasts.nrbestämmelsernatillämpningenflexibilitetiEnviss EGT L 335,16. förordningEG 3096/95av nr nrgenombetaldasemesterda-antalminimilönoch 10.minsta 30.12.1995,s.om
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24. viktigt dettadirektivDet arbete medlemsstats därär inom territoriumänatt garanteraatt genom- en annan
försordentligtoch dettasyfteplanerai hanvanligtvisarbetar.näraatt ett
samarbetemellan kommissionenoch medlemssta-
terna. dettadirektiv2. I medbegreppetarbetstagareavses

det begrepp tillämpas den medlemsstati irättensomfem efterdet25. Senast år direktivethar antagitsatt arbetstagaren utstationerad.inom territorium ärvarskommissionenmåste föreskrifternaförta upp
genomförandet dettadirektiv till förnyadpröv-av

för vid behovföreslåning nödvändigaänd-att
ringar. Artikel3

Arbets-ochanställningsvillkorHÄRIGENOMFÖRESKRIVSFÖLJANDE.

Medlemsstaternaskall, vilkenlag gälleroavsett somArtikel 1 för anställningsförhållandet, företagtill deattse som
artikel följandeområden dei 1.1 på garanterarangesTillämpningsområde arbetstagare utstationerade derasinom territoriumärsom

arbets-de ochanställningsvillkor denmedlemsstatisomdirektiv skall tillämpas företagDetta på ärsom arbetetutförs fastställdainom territorium ärvarsetablerade medlemsstati och sambandmedien som
tillhandahållande tjänster utstationerarövergränserna,av bestämmelserlagareller författningar,i andra och/iarbetstagareenligtpunkt medlemsstatsinom territo- -en ellerrium.

direktiv kollektivavtal2. Detta skall tillämpas företag eller skiljedomar förklaratshainte på iinom som-handelsflottan allmängiltighetbesättningombord. enligtpunkt denutsträckningsåvitt iavser som
de deverksamheter bilagan:irör somangesdirektiv skall tillämpasDetta företagettom som

punkt vidtar följandegränsöverskri-i 1 någonanges arbetstidochkortastevilotid.av a Längsta
dandeåtgärder:

b antalbetaldasemesterdagarMinsta år.perarbetstagareföra Utstationering räkningav en egen
ochunder ledning medlemsstatsinom territo-egen en Minimilön, inbegripetövertidsersättning;dennacenligtavtalrium, mellandetingåtts utstatione-som punktgällerdock yrkesanknutnatilläggspen-interandeföretagetoch vilkentjänsterna,mottagarenav sionssystem.bedriververksamhet dennamedlemsstat, deti om
finns anställningsförhållandemellandet utstatio-ett d Villkor för ställaarbetstagaretill förfogande,utstatio-nerandeföretaget attoch arbetstagarenunder

särskilt företagför uthyrning arbets-neringstiden. genom av
kraft.

b arbetstagareUtstationering medlems-inomav en en
arbetsplatsterritoriumpå eller företagistats ett Säkerhet,hälsaochhygien arbetsplatsen.en e på

tillhör koncernen, detfinns anställnings-ettsom om
förhållandemellandet utstationerandeföretagetoch f Skyddsåtgärdermed hänsyn till arbets- och
arbetstagarenunderutstationeringstiden. anställningsvillkorför gravidakvinnorochkvin-

nyligenfött förbarn barn ochsamtnor somegenskap företagför uthyrning arbetskraftIC av av unga.eller företag ställerarbetskraft förfogande,tillsom
verkställer arbetstagaretillutstationering ettav en Lika behandling kvinnoroch andrag mänsamtavanvändarföretag establerateller bedriverärsom som bestämmelser icke-diskriminerandebehand-omverksamhet medlemsstats detinom territorium,en om ling.finns anställningsförhållandemellanföretagetförett
uthyrning arbetskraftellerdet företag ställerav som dettadirektiv medminimilönenligtpunkt förstaIarbetskraft förfogandetill och arbetstagarenunder avses c

radendenminimilön fastställsnationelllagstiftningiutstationeringstiden. som
och/eller denmedlemsstatpraxisi inom territoriumvars
arbetstagaren utstationerad.establerade4. Företag icke-medlemsstatfår äriärsom en

behandlasförmånligare företaginte etableradeän ärsom
medlemsstat.i en sådantarbete sambandmed första2. För i monte-en

och/eller förstainstallation leverans-ring ingårisomen
förkontraktet och krävs för denatten vara somArtikel2 levererade skallkunna brukoch utförsitasvaran som av

yrkesarbetareoch/ellerspecialiseradearbetstagarefrånDefinition
detlevererandeföretaget,gällerbestämmelsernapunkti 1

direktivdetta medutstationeradarbetstagare andra b ochI stycket endast varak-utstationeringensavses c om
arbetstagare under begränsad utförvarje tid tighet dagar.överstigeråttasom en
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bestämmelsegäller för sådanbyggnadsverk-Denna detaktuellaarbetetoch detaktuellageografiskainte inom
samhet bilagan. området,och/ellerisomanges

kollektivavtal har deingåtts mestrepresenta-som av-Medlemsstaternakan, efter samrådmed arbets- arbetsmarknadsorganisationernanationelltiva på nivåmarknadens och enlighetmedsedvanor brukochiparter och gäller heladetnationellainom tertitoriet,sommedlemsstat,besluta bestämmelsernai varje punkti 1att
andrastycket fallskall gälla deinte i ic somanges
artikel och varaktighet1.3 1.3 utstationeringens detvid tillämpningen dem deföretagpåa om om av somanges

månad.inteöverstiger artikel vad gällerde områden räknasi 1.1 ien som upp
punkt förstastycket dennaartikel dessa1 i garanterasatt
företagbehandlas företagdeövrigasättsamma somMedlemsstaternakan, enlighetmednationelllag-4. i befinnerdetta styckeochi sig isom anges som enstiftningoch/eller detkan undantagpraxis, görasattange likartadsituation.från bestämmelsernapunkt andrastycket de falli 1 ic

artikel och från besluti 1.3 1.3 samt ettsomanges a
Enligtdennaartikelbehandlasföretagmedlemsstathar fattat enligtpunkt denna när3 i sättsammasomen

företag befinnerde nationella likartadartikel, kollektivavtal för sig ienligtpunkt ellerett som engenom
flera verksamhetsområden, situationvarak-utstationeringensom
tighet månad.inteöverstigeren

deaktuellaarbetsplatsernaeller deaktuellapå inom- sektorerna underkastade skyldigheter depåär sammaMedlemsstaterna fårkan undantag beviljas5. attange områden räknas punkt förstastycketi 1som upp somfrånbestämmelsernapunkt andrastycketb och dei i1 c deföretag med ochutstationeringarna,somavsesfall artikel och b grundi 1.3 1.3 påsomanges a av
arbetets omfattning.ringa skall uppfylladessaskyldighetermed verk-samma- ningar.

medlemsstaterDe använder denmöjlighetsigsom av som
förstastycket.skallfastställavilka villkorianges som Medlemsstaternakan fastställa de företagatt somuppfyllaarbetetskall för kunna ringaansesatt varaav artikel skall arbetstagarnaenligti 1.1 garanteraangesomfattning. artikel villkor tillämpasför1.3 dec samma som som

tillfälligt anställda denmedlemsstatarbetstagarei inom
utförs.arbetetterritoriumvaraktighet utifrånUtstationeringens beräknas varsen

referensperiod fråndessbörjan.årettom
direktivhindrar medlemsstaterna,10. Detta inte iatt

enlighetmed fördraget, villkor åläggerdepåVid beräkningen dennaperiodskalldeperiodermed- sammaav nationellaföretagenoch företagenfrån andramedlems-räknas, arbetstagareeventuelltkanhanågonsom annan
utstationeradför arbete. statervarit samma

arbets-ochanställningsvillkor andraområdenpå än-Punkt skall hindratillämpning1-6 arbets-7. inte av de punkt förstastycket bestämmel-i 1somanges omochanställningsvillkor förmånligareför arbetsta-ärsom ordrepublic,rörsernagarna.
arbets-och anställningsvillkor fastställdaiärsom- kollektivavtaleller skiljedomarenligt punkt med8hör ihop skallErsättningar med utstationeringensom avseende verksamhet de idel minimilönen, ände utbetalasinteutgöra annan somangesanses en av om bilagan.för utgifter självaverketharersättning isom som upp-

följdkommit till utgifter förutstationeringen,t.ex.av
kostellerlogi.resa,

Artikel4Medkollektivavtalellerskiljedomar förklaratssom
ha allmän giltighet sådanakollektivavtalellermenas fråga informationSamarbeteiföljasskiljedomar skall alla företag deninom omsom av
aktuellasektornellerdet aktuellaarbetetoch detinom
aktuellageografiskaområdet. syfte genomföradettadirektivskallmedlems-I att

enlighetmed nationelllagstiftningoch/elleristaterna
ellerfleraförbindelsekontoreller ellerpraxisutseett endetsaknas för förklara kollektivav-Om ettsystern att att fleranationellabehörigainstanser.tal eller skiljedomarhar allmängiltighetenligt första

stycket,kan medlemsstaterna, de beslutar,utgåsåom
ifrån Medlemsstaternaskallplanera mellan2. samarbeteett

de offentligaförvaltningar nationellenlighetmedisom
för lagstiftning ochkollektivavtalellerskiljedomar gällerallmänt har behörighet övervakade arbets-attsom- företagalla likartade denaktuellasektorneller anställningsvillkor artikel samarbeteinom i Dettasomanges
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detta förekom-eller har utstationerad,motiveradeförfrågningarfrån varit ibestårsärskilt besvarai utan attatt
enlighetmedmandefall påverkarmöjligheteninformationangående i inter-offentligaförvaltningardessa attom behörighet väckanationellakonventioner rättsligmedlemsstater,arbetstagaretill andrautsändande attomav

gränsöverskridande talanuppenbartmissbrukeller iinbegripet stat.enannan
olagliga.verksamheter antasvarasom

Artikel 7offentligaförvaltningarochde iKommissionen somavses
granskadeproblemförstastycketskall samarbetei nära

Genomförandegenomförandet artikeluppkommavid 3.10.kan avsom
andraförfatt-skall de lagarochMedlemsstaterna antakost-administrativahjälpenskallömsesidigaDen vara direktivnödvändigaför följa dettaningar är attsomnadsfri. skall underrättaden december16 1999.De genastsenast

detta.kommissionenominfor-skall åtgärderförmedlemsstat vidta3. Varje att
anställningsvillkordearbets-ochmationen somavsesom bestämmelserskall demedlemsstat dessaNär antarenartikel skall allmänttillgänglig.3i vara åtföljastill dettadirektivellerinnehålla hänvisning aven

före-deoffentliggörs.sådanhänvisning Närmarenärenmed-medlemsstatskallunderrättadeövriga4. Varje skall skallskrifter hur hänvisningen varjegörasomdeförbindelsekontorlemsstaternaochkommissionen medlemsstatsjälvutfärda.om
punktoch/ellerbehörigainstanser iangessom

Artikel8
Artikel5

företagen kommissionenFörnyadprövning av
Åtgärder

skallkommissionenföretaden decemberSenast 16 2001
för genomförandetförnyad föreskrifternaprövningavenlämpliga åtgärderMedlemsstaternaskall vidta om föreslårådetnödvän-direktivför vid behovdetta attavföljs.bestämmelsernadettadirektivi inte digaändringar.

synnerhet för arbetstagarnaoch/ellerskallDe i sörja att
förfarandenföreträdarehar tillgångtill lämpligaderas Artikel9

säkerställade skyldigheter isåvitt att somangesavser ldettadirektiv. direktivriktar till medlemsstaterna.sigDetta

Artikel6 Utfärdat Brysselden december1996.16i
Rättsligbehörighet

rådetEuropaparlamentet FörFörtill arbets-och anställ-gällande deFör rättengöraatt HÃNSCH YATESK.artikel kantalanväckasningsvillkor iigaranterassom OrdförandeOrdförandemedlemsstat arbetstagarenden territoriuminom ärvars
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verksamhet artikel andrastrecksatsenomfattarall byggverksamhetDen i 3.1somanges somavseruppförande, ombyggnad särskiltföljandearbeten:iståndsättande,underhåll, eller byggnader,rivningav
SchakrningN.
Markarbeten.
Byggnadsarbete.

ochnedmonteringprefabriceradedelarMontering av
Ombyggnadellerinredning
Ändringar.
Renovering.
Reparationer.
Nedmontering.

10. Rivning
Löpandeunderhåll11.

form ochrengöringsarbeten12. Underhåll mâleri-i av
13. Sanering
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