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Entreprenörsansvar och svenska kollektivavtalsvillkor vid utstationering 

(Ds 2016:6) 

 

 

Kammarrätten har anmodats att yttra sig över rubricerad promemoria. 

Kammarrätten har, utifrån de aspekter domstolen har att beakta, följande 

synpunkter. 

 

Författningsförslag  

 

7 b § 

Såsom författningsförslaget i andra stycket nu är utformat gäller entreprenörs-

ansvaret endast lön för arbete och inte andra ersättningar som en arbetstagare 

kan ha rätt till enligt kollektivavtal.  

 

Det framgår av 7 e § att en arbetsgivares eller en uppdragsgivares regressansvar 

även omfattar skatter och avgifter till det allmänna. Såsom 7 b § andra stycket 

nu är formulerat framgår det dock inte att entreprenörsansvaret också omfattar 

skatter och avgifter till det allmänna. Om det ska anses följa av annan 

lagstiftning att entreprenörsansvaret även omfattar skatter och avgifter till det 

allmänna bör det i vart fall kommenteras i författningskommentaren eller i 

avsnitt 4.14 vilka lagar eller bestämmelser som skulle kunna bli aktuella. 

 

Kammarrätten noterar vidare att definitionen av begreppet entreprenörsansvar 

ges först i 7 b § efter en hänvisning från 7 a §. Enligt kammarrättens mening 

framstår detta som en onödigt krånglig konstruktion som behöver ses över. 
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Övrigt  

 

Avsnitt 4.14 

I avsnittet behandlas ansvar för skatter och avgifter till det allmänna med 

anledning av förslaget om entreprenörsansvar. Kammarrätten konstaterar att 

frågor som rör ansvar för skatter och avgifter till det allmänna i allmänhet ofta 

är mycket komplexa och svåröverblickbara. I promemorian uttalas också att 

införandet av entreprenörsansvar kommer att ställa höga krav på 

entreprenörerna för att bedöma skyldigheten att göra avdrag för preliminär skatt 

och betala arbetsgivaravgifter när denne ska betala ersättning motsvarande lön 

för en underentreprenörs anställda.  

 

Mot den bakgrunden anser kammarrätten att frågan om hur entreprenörsansvaret 

förhåller sig till ansvaret för skatter och sociala avgifter skulle behöva 

utvecklas. De konsekvenser förslaget i denna del kan få bör utredas närmare.  

 

___________________ 

 

Detta yttrande har beslutats av kammarrättslagmannen Marie Jönsson och 

kammarrättsrådet Mona Aldestam. Föredragande har varit kammarrättsfiskalen 

Rebecca Boavida Åkerman.  

 

 

 

 

Marie Jönsson  

  

  

 Rebecca Boavida Åkerman 
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