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Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tillstyrker förslagen i betänkandet.
Bakgrund
Utredningen har haft i uppdrag att lämna förslag om hur Europaparlamentets och
rådets direktiv 2018/957 om ändring av direktiv 96/71/EG om utstationering av
arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster (nedan ändringsdirektivet)
ska genomföras i svensk rätt. Utifrån kommittédirektiven har målsättningen varit att så
långt som möjligt uppnå likabehandling mellan utstationerade och inhemska
arbetstagare samtidigt som den fria rörligheten för tjänster respekteras.
Utgångspunkten för utredningens överväganden och förslag har varit den svenska
arbetsmarknadsmodellen och det gällande systemet för hur utstationeringsdirektivet
har genomförts i Sverige.
Sveriges Kommuner och Landstings synpunkter
SKL finner att utredningens förslag är väl avvägda och att de följer bestämmelserna i
ändringsdirektivet utifrån de utgångspunkter som anges i kommittédirektiven. På en
punkt föreslår utredningen en bestämmelse som inte har någon motsvarighet i
ändringsdirektivet. Det är i den föreslagna 5 d § andra stycket i lagen om
utstationering av arbetstagare. I bestämmelsen föreslås att en arbetsgivare ska upplysa
en utstationerad arbetstagare om och i så fall under vilken sammanlagd tid andra
arbetstagare har varit utstationerade här i landet för att utföra samma arbete på samma
plats. Utredningen har bedömt att denna upplysningsskyldighet är nödvändig för att
arbetstagaren ska kunna utnyttja den rätt till starkare skydd som enligt
ändringsdirektivet tillkommer den arbetstagare som ersatt en annan utstationerad
arbetstagare, om den tjänst som ska utföras har pågått i sammanlagt mer än 12
månader. SKL anser liksom utredningen att det är nödvändigt att arbetstagaren får
veta att en annan arbetstagare utfört samma arbete för att han eller hon ska kunna
utnyttja sin rätt. SKL tillstyrker därför förslaget även i denna del.
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