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Remiss av betankandet Genomforande av andringar i utstationeringsdirektivet(SOU 2019:25)
(A2019/O1110/ARM)
Juridiska falculteten vid Uppsala universitet har genom remiss anmodats att
yttra sig i rubricerat arende. Fakultetsnamnden far harmed lamna foljande
synpunkter.
Betankandet behandlar genomforandet av det sa lcallade andringsdirektivet i
svenslc raft. Enligt dir 2018:66 har malsattningen for utredningen varit att sa
langt som mojligt uppna likabehandling mellan utstationerade och inhemska
arbetstagare, samtidigt som den fria rorligheten for tjanster respelcteras. Utredningen har ocksa haft som utgangspunkt den svenslca arbetsmarknadsmodellen och det gallande systemet for hur utstationeringsdirelctivet har genomfoi~ts i Sverige.
Utredningens uppdrag har alltsa inte varit att foresla andringar av det overgripande salt som utstationeringsdirektivet hai~ genomforts i svensk raft, villcet innebar att nu foreslagna andringar infors i utstationeringslagens befintliga stiuktur. Utstationeringslagen har under det senaste decenniet varit foremal for ett flertal utredningar villca Lett till olilca tillagg. Tilisammans med
de nu foreslagna forfattningsandringarna har lconsekvensen blivit en lagstiftning som ar svar att overblicica. Med tanlce pa det EU-rattsliga kravet pa
ti~ansparens vore det onskvart att framover overvaga en mer overgripande
omarbetning av utstationeringslagen. Exempelvis slculle de olika kategorier
av utstationer•ade arbetstagare — utstationerade arbetstagare, arbetstagare som
ar utstationerade under Lang tid och uthyrda utstationerade arbetstagare — som
numera i an hogre utstracicning omfattas av olilca regler lcunna regleras i
varsitt lcapitel. Det skulle underlatta overskadligheten av vilka rattigheter
olika utstationerade arbetstagare har.
Vissa, mindre andringar kan dock goras inom den befintliga strukturen for• att
forenlcla forfattningsforslaget.
For det foista skulle 3 a § stycice 1 kunna kortas ner och foras in som en
punkt 4 i 3 § och 3 a § stycice 2 skulle lcunna foss in som ett tredje stycice i 3
§. Pa sa satt slculle samtliga definitioner av utstationering regleras i samma
paragraf.
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For det andr•a skulle de bestammelser som reglerar langvarig utstationering
pa ett enkelt satt lcunna samlas. I forfattningsforslaget hittas regleringen av
arbetstagare som varit utstationerade i mer an 12 manader i 5 a, 5 c och 5 d
§§. I 5 b § framgar de villkor en aibetstagarorganisation far lcrava genom
stridsatgarder i syfte att fa till ett lcollektivavtal. 5 b § motsvarar dagens 5 a §
och skulle den behalla den placeringen slculle de villkor som galler vid utstationeringar som varar under 12 manader folja pa varandra i 5 och 5 a §§ och
de villkor som galler langvariga utstationeringar framga av 5 b-5 d §§.
I ovrigt har fakultetsnamnden inga synpunkter pa forslaget.

Forslag till yttrande i detta arende har upprattats av jur. dr Caroline Johansson. Yttrandet har pa delegation avgivits av Juridislca fakultetens prodekanus,
professor Anna Jp~ss~g~ ~ornell.
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