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Entreprenörsansvar och svenska kollektivavtalsvillkor 
vid utstationering (Ds 2016:6) 

 

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) har inbjudits att lämna synpunkter på 

promemoria  Ds 2016:6. Förbundet har följande synpunkter: 

 

Författningsförslaget 

LRF anser att författningsförslaget utgår från främst större byggföretags 

förutsättningar för administration kontroll, system och risker. Förslaget bör 

därför omarbetas och anpassas utifrån de minsta företagens förutsättningar 

innan lagstiftning beslutas. 

 

Konsekvenser för mindre företag 

LRF anser att de konsekvenser som anges för mindre företag har betydande 

brister ur ett småföretagarperspektiv. Förbundet delar inte utredarnas 

uppfattning att mindre företag i allmänhet inte anlitar underentreprenörer. 

Särskilt oroande är att små näringsidkare som anlitar underentreprenörer 

riskerar få administrera betydande kontrollåtgärder och bära ett tungt 

ekonomiskt ansvar för eventuella framtida kostnader.  

Exempel på sådana situationer är när t.ex. lantbrukare anlitar 

underentreprenörer för byggnation, reparation, underhåll etc. av stallar, 

ekonomibyggnader och andra anläggningar. Det är mycket vanligt att sådan 

byggverksamhet sker i egen regi och kräver ett antal underleverantörer. Inom 

de areella näringarna finns det ca 240 000 företag som kan beröras genom 

bygg- och anläggningsarbeten på fastigheterna.  

Det är knappast möjligt för dessa företag att, för att eliminera riskerna vid 

entreprenörsansvar, avtala bort utländsk arbetskraft vid uppdrag. Någonting 
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sådant bör vara en uppenbart konflikt med den fria rörligheten och ska ses som 

ett tekniskt handelshinder i EU.  

LRF anser att de minsta företagen inte i tillräcklig omfattning skyddas mot 

oförutsägbara krav och kostnader i det lagstiftningsförslag som presenterats. 

Förslaget bör därför omarbetas så att det inte påverkar småföretagens behov av 

bygg- och anläggningsinsatser i egen regi. 

Förbundet motsätter sig därför det framlagda förslaget. 
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