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Remiss: Utstationering och vägtransporter (Ds 2017:22)
Juridiska fakultetsnämnden delar uppfattningen att det kan behöva klargöras att lagen
(1999:678) om utstationering av arbetstagare (utstationeringslagen) är tillämplig även i
fråga om cabotagetransporter på väg. Däremot ifrågasätter fakultetsnämnden om
lagförslaget kommer att få särskilt stor verkan i praktiken för att komma till rätta med
problemet att vissa utländska åkerier bryter mot cabotagebegränsningarna och tillämpar
undermåliga arbets- och anställningsvillkor för de utländska lastbilschaufförer som utför
cabotagetransporter på svenska vägar.
I konsekvensbeskrivningen (avsnitt 9.1.8) framhålls bland annat att förslagen väntas få
positiva effekter på regelefterlevnaden eftersom det skapas ökade incitament för utländska
arbetsgivare att anmäla utstationering till Arbetsmiljöverket samt att de svenska fackliga
organisationerna genom ett mer rättvisande register får bättre möjligheter att utöva tillsyn
över arbets- och anställningsvillkor enligt utstationeringslagen. Det finns emellertid
praktiska svårigheter som talar emot att de föreslagna lagändringarna kommer att få dessa
effekter. Transportuppdragen är ofta kortvariga till sin karaktär, vilket leder till att ett
enskilt åkeri sällan har särskilt starka incitament att anmäla utstationeringen även om det
föreligger en skyldighet att göra detta. Det sagda gäller särskilt där polisen väljer att
prioritera annan verksamhet än kontroll av lastbilar. I en sådan situation blir även de
fackliga organisationernas möjligheter att ingripa fortsatt begränsade. Vidare framstår det
som relativt lätt att undgå tillämpningen av utstationeringslagen genom att chaufförerna
tvingas ha egna företag i vilka de fakturerar åkerierna för utförda körningar. Det är då
ovisst om en chaufför kan sägas utgöra arbetstagare (jfr 3 § sista stycket
utstationeringslagen). Sådana arrangemang är inte ovanliga inom åkerinäringen.
Beträffande utformningen av de föreslagna författningsändringarna har fakultetsnämnden
inte några synpunkter.

Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöksadress:
Universitetsvägen 10 A

Telefon: 08 16 24 68
E-post: karolina.alveryd@juridicum.su.se

2(2)

Remissvaret har på fakultetsnämndens uppdrag beslutats av dekanus, professor Jonas
Ebbesson. Yttrandet har beretts av docent Johan Schelin. Föredragande har varit utredare
Karolina Alveryd. Yttrandet har expedierats av Juridiska fakultetskansliet.
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