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Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet – Del I (SOU 2015:13) 
 
Sieps har ombetts yttra sig över rubricerat ärende. 

Sieps har tagit del av utredningens slutsatser som rör förslagen till hur tillämpningsdirektivet 
kan genomföras i svensk rätt. 

Sieps anser att de föreslagna åtgärderna huvudsakligen leder till ett korrekt genomförande av 
de delar av tillämpningsdirektivet som beskrivs i betänkandet. En utgångspunkt vid 
införlivning av direktivet måste vara att alla utstationerade arbetstagare ges de rättigheter som 
direktivet föreskriver. Ett sätt att åstadkomma detta är som utredningen föreslår att säkerställa 
att även arbetstagare utan kollektivavtal kan göra anspråk på rättigheter som omfattas av den 
hårda kärnan. Som anförs av utredningen kan förslag från Utstationeringskommittén komma 
att förändra den rättsliga situationen och kan därför, beroende på hur de utformas, öppna upp 
för alternativa handlingsvägar. Mot bakgrund av nu gällande kunskapsläge framstår dock 
utredningens förslag som nödvändiga för att fullt ut genomföra direktivet. 
 
Ett tvivel som Sieps hyser rör utredningens val att förorda lösningen att endast 
huvudbudskapet av definitionen av utstationering ska framgå i utstationeringslagen medan de 
exemplifierande omständigheterna som framgår av direktivets artikel 4.2 endast ska framgå 
av de svenska förarbetena (s. 92-93 i utredningen). Även om det förvisso är sant att EU-
domstolen har accepterat att EU-rätten till viss del kan införlivas genom svenska förarbeten 
rör det sig i det här fallet om en så pass viktig information att det kan vara värt att fundera 
över om informationen inte istället bör framgå i en förordning. En sådan placering föredras 
inte minst i ljuset av att regelverket ska vara tillgängligt för EU-medborgare som inte har vana 
av att arbeta med svenska rättskällor. 
 
I detta ärende har Eva Sjögren beslutat. Anna Wetter har varit föredragande. 
 
 
 
 
 
Eva Sjögren 
Direktör 
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