
Facket får inte ta strid om lön,
arbetstid och semester utöver
en miniminivå. Och om utländ-
ska företag i Sverige kan visa
att de följer villkor, dikterade
av EU, är fackliga stridsåtgär-
der förbjudet. Det föreslår den
färska utredningen om Laval,
utförd av Claes Stråth. 

Förra fredagen presenterades Claes
Stråths Lavalutredning. Den hade
uppdraget att med så små förän-
dringar som möjligt anpassa den
svenska arbetsmarknadsmodellen
till EG-rätten efter Laval-domen.

I stora drag menar såväl fack
som arbetsgivare att Claes Stråth
har gjort ett hederligt jobb. Ändå
leder hans förslag till att likabe-

handlingsprincipen – att inhemska
och utländska företag ska omfattas
av samma regler – fortsätter att
vara satt ur spel.

LO har tidigare hävdat att lika-
behandlingen kan återställas
genom enbart svenska lagändring-
ar. Nu säger LO-ordföranden
Wanja Lundby-Wedin i ett press-
meddelande:

– Vi kan inte själva i Sverige
lösa alla de problem som EG-
domstolens beslut har vållat. EG-
domstolens beslut i Lavalmålet är
en allvarlig inskränkning av
grundläggande fackliga rättighe-
ter. Detta är ett europeiskt pro-
blem som endast kan lösas genom
ändringar i EG-rätten.

De ändringar i EG-rätten som
LO efterlyser kräver att Lissabon-
fördraget, som Sveriges riksdag
ratificerade den 20 november, för-
ändras innan det träder i kraft.
Misstanken om att Lavalutred-
ningen skulle leda till slutsatsen att
likabehandling kräver förändring-
ar i EG-rätten gjorde att LO-kon-
gressen och de rödgröna partierna
ville vänta med ratificeringen av
Lissabonfördraget.

Nu får man väl säga att de fick
rätt. Men efter att regeringen väg-
rat skjuta upp omröstningen gav sig
socialdemokraterna och LO-led-
ningen. Vänsterpartiet, miljöpartiet
och centerpartisten Sven Berg-
ström röstade däremot – med stöd
av vissa LO-förbund – för att skju-
ta upp ratificeringen ett år. Under
den tiden skulle antingen fördrag-
stexten kunna ändras eller ett
svenskt undantag förhandlas fram,
men deras yrkande föll och Sverige
har nu ratificerat fördraget.

CLAES STRÅTHS UTREDNING föreslår att
villkoren för utstationerad arbets-
kraft i Sverige även fortsättningsvis
ska regleras i kollektivavtal. Men
medan svenska företag kommer att
omfattas av hela kollektivavtalet har
fackföreningarna endast rätt att
vidta stridsåtgärder mot utländska
företag för den ”hårda kärna” av
villkor som anges i EU:s utstatione-
ringsdirektiv. Det innebär att fack-
liga krav kan ställas på lön, arbetstid
och semester, men bara upp till en
miniminivå. Miniminivån är inte
samma sak som avtalets lägstanivå,
utan kan inkludera tillägg för obe-

kväm arbetstid, kompetens och
erfarenhet så länge som det är tyd-
ligt angivet i avtalet.

Men facket får alltså inte strida
för nivåer utöver miniminivån, vil-
ket är en skillnad gentemot sven-
ska företag. Inte heller får facken

ställa krav på försäkringar eller att
avgiften för försäkringar räknas in
i minimilönen. Claes Stråth före-
slår även att utländsk arbetskraft
inte ska omfattas av nattarbetsför-
budet, och att Lex Britannia – rät-
ten att vidta stridsåtgärder för att
ersätta ett utländskt avtal med ett
svenskt – slopas för företag från
andra EU- eller EES-länder (län-
der med frihandelsavtal med EU).

MEN DEN STÖRSTA fackliga besvi-
kelsen på Claes Stråth är den så

kallade bevisregeln. Den innebär
att facken förbjuds att vidta
stridsåtgärder om det utländska
företaget kan visa i avtal att de
följer villkoren i ”hårda kärnan”.
Enligt LO och TCO är det omöj-
ligt att kontrollera att företag gör
vad de lovar. Wanja Lundby
Wedin kallar regeln för ”ett kryp-
hål för oseriösa företag som vill
dumpa löner genom att visa upp
falska avtal.”

LO och TCO ville i stället få
med Stråth på att föreslå ”bekräf-
telseavtal” – att det utländska före-
taget bekräftar villkoren i ett avtal
med ett svenskt fack.

Arbetsmarknadsminister Sven
Otto Littorin har inte kommente-
rat Stråthutredningen utan väntar
tills remissinstanserna har sagt sitt
den 18 mars. 

På frågan om Claes Stråth kän-
ner sig säker på att hans förslag
skulle hålla i EG-domstolen svarar
han till Kommunalarbetaren:

– Ingen klok person vågar sätta
en vital kroppsdel i pant på att han
säkert vet vad som gäller i EG-
rätten. 

rikard.warlenius@arbetaren.se
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ANALYS

En ny lag öppnar nu upp för fri
etableringsrätt inom kommu-
nernas ansvarsområde: omsor-
gen. Kritikerna menar att vård
kommer att finnas där företag
tjänar pengar, inte där be-
hoven finns. 

Genom den nya Lagen om Valfri-
hetssystem, LOV, ges privata aktö-
rer större möjligheter att etablera
sig inom omsorgen, det vill säga
vården av äldre- och handikap-
pade, hemtjänsten och viktiga
delar av psykiatrin. 

LOV ska skapa en ”kvalitets-
konkurrens” och ge vårdtagarna
större valfrihet, till och med frihet
att inte välja genom ett ”icke-vals-
alsalternativ”.

– Förslaget presenteras som
valfrihet för brukaren, men vi ser
det som valfrihet för företagen.
Risken är nu uppenbar att företa-
gen etablerar sig där det är mest
lönsamt och inte där vårdbehoven
är störst, säger en av reservan-
terna, socialdemokraten Catharina
Bråkenhielm. 

Denna invändning avvisas av
Henrik Kjellberg, politisk sakkun-
nig på Socialdepartementet:

– Det blir kommunen som via
biståndshandläggare bestämmer
omfattningen av behovet för vård-
tagarna. Sedan är det upp till den
enskilde att välja utförare.

REGERINGEN LOVAR nu också att
bistå de kommuner som ”väljer

att införa fritt val” med samman-
lagt 280 miljoner. Detta ser Nät-
verket för Gemensam välfärd som
en muta:

– Regeringen vill genomdriva
sin politik till vilket pris som helst,
och valfrihet har varit ett mantra
hela tiden. Det kanske låter bra att
den enskilde får välja, men den
stora förändringen blir att företa-
gen får etablera sig fritt och att allt
läggs ut på anbud, säger Peter

Lorentzon, talesperson för nät-
verket.

Den ökade privatiseringen
kommer att få följder också för de
anställda eftersom det inte kom-
mer att vara automatiskt möjligt
att kräva kollektivavtal enligt EG-
rätten. Mot detta reagerar nu de
fackliga organisationerna skarpt.

– Vi har tidigare välkomnat att
regeringen ville inrätta ett vettigt
regelverk inom omsorgen. Men nu

måste vi inta en helt annan uppfatt-
ning. Det är helt nödvändigt med
kollektivavtal med entreprenörerna
och vad gäller meddelarfriheten
måste det vara lika villkor mellan
privata och offentligt anställda,
säger Kommunals förste vice ord-
förande Lars-Åke Almqvist.

– Vi kommer oavsett domar i
EG-domstolen att ställa krav på
kommunerna om kollektivavtal,
och vi anser det vara självklart att

offentlighetsprincipen ska gälla i
företag som är offentligt finansie-
rade, säger Eva-Lisa Krabbe,
förbundssekreterare i Vårdför-
bundet.

Henrik Kjellberg menar att
regeringen gjort bedömningen att
det inte är möjligt att ställa krav på
att leverantörer ska teckna kollek-
tivavtal i ett valfrihetssystem. 

HANS FALK  
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Omsorgen öppnas för företag

En ny lag ger privata aktörer större etableringsmöjligheter inom omsorgen. Kommunerna får inte ställa krav på kollektivavtal i företagen.

”Fackliga krav kan
ställas på arbetstid,
lön och semester,
men bara upp
till en miniminivå.”
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