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Nytt på lagstiftningsfronten om
arbetsrätt
Det har hänt mycket på den arbetsrättsliga lagstiftningsfronten den senaste tiden. Sören
Öman sammanställer de viktigaste nyheterna när det gäller bland annat utstationering,
belastningsregister, karens, pensionsålder, anställningsskydd och strejkrätt samt
visselblåsning och arbetsvillkor inom EU.
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Det senaste året har det hänt en del i fråga om lagstiftning av arbetsrättslig betydelse. Det är dags att
lämna en summerande översikt.

Utstationering av arbetstagare

Reglerna om utstationering av arbetstagare har länge varit föremål för ett omfattande utredningsarbete
och flera lagändringar har skett. Jag har skrivit om det i expertkommentarerna i arbetsrätt för april 2010,
oktober 2015, augusti 2016 och augusti 2017.

Nu har det kommit ett utredningsförslag om hur det s.k. ändringsdirektivet till utstationeringsdirektivet
ska genomföras (SOU 2019:25).
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Den viktigaste föreslagna ändringen är att lön, och inte bara minimilön ska få krävas för utstationerade
med hjälp av stridsåtgärder.

Efter en långvarig utstationering, över 12 eller, om arbetsgivaren lämnar in en anmälan till
Arbetsmiljöverket, 18 månader, ska den utstationerade vidare få alla anställningsvillkor enligt svensk
lagstiftning och det ska vara möjligt att med stridsåtgärder kräva också alla villkor i tillämpligt svenskt
kollektivavtal, inte bara de i utstationeringsdirektivet uppräknade villkoren i den så kallade hårda
kärnan.

Lagändringarna föreslås gälla från den 30 juli 2020.

Utdrag från belastningsregistret

En annan följetong som fortsätter är frågan om arbetsgivarens möjligheter att begära att en
arbetssökande (eller arbetstagare) begär ut och visar upp ett belastningsregisterutdrag.

Två gånger har det föreslagits att en sådan begäran ska kräva författningsstöd (SOU 2009:44
och SOU 2014:48).

Regeringen verkar inte fullt ut ha bestämt sig för att genomföra förslaget. Men en ny utredning har nu
lämnat förslag till författningsstöd för de ytterligare situationer där det är befogat att undersöka en
arbetssökandes brottslighet (SOU 2019:19).

Ett utökat författningsstöd för registerkontroll i arbetslivet föreslås för offentliga och enskilda aktörer
som utför vård- och omsorgsinsatser i hemmet åt äldre personer eller personer med
funktionsnedsättning samt för Kriminalvården, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och
sådana finansiella företag som omfattas av krav på ledningsprövning.

Enligt förslaget ska lagstiftningen träda i kraft den 1 januari 2021.

Den 1 april 2019 fick vi för övrigt en ny säkerhetsskyddslag (2018:585). Den innebär att arbetstagare i
säkerhetskänslig verksamhet ska placeras i säkerhetsklasser beroende på befattningen med känsliga
uppgifter och bli föremål för olika registerkontroller och personutredningar.

Karensavdrag istället för karensdag

Den tidigare karensdagen vid sjuklön har den 1 januari 2019 ersatts av ett karensavdrag om 20 procent
av de anställningsförmåner som arbetstagaren genomsnittligen beräknas få under en vecka (prop. 2017/
18:96).

Avsikten är att karensavdraget ska bli detsamma för den anställde oavsett när sjukfrånvaron inträffar.

Begränsning av strejkrätten

Blendow Lexnova Endast för personlig bruk

soren@sorenoman.se

Sida 2 av 5

http://www.lexnova.se/article.php?artikelid=41660
http://www.lexnova.se/article.php?artikelid=87854
http://www.lexnova.se/article.php?artikelid=121174
http://www.lexnova.se/article.php?artikelid=111688
http://www.lexnova.se/article.php?artikelid=111688
https://lexnova.se/


Strejkrätten har begränsats på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister från och med
den 1 augusti 2019 (prop. 2018/19:105 och Ds 2018:40).

De nya reglerna baserar sig på ett förslag som de etablerade topporganisationerna på arbetsmarknaden
(Svenskt Näringsliv, LO, TCO och Saco) gemensamt tog fram efter hot om lagstiftning för att komma till
rätta med sådana konflikter som den som förekommit i Göteborgs hamn.

Har arbetsgivaren redan ett kollektivavtal får arbetstagare delta i en stridsåtgärd mot arbetsgivaren bara
om en arbetstagarorganisation har beslutat om det och stridsåtgärden syftar till att få ett till
kollektivavtal med arbetsgivaren, som inte tränger undan det befintliga. Parterna måste också först ha
förhandlat om de krav som ställs.

Det är vidare inte längre tillåtet för arbetsgivare och arbetstagare att delta i en stridsåtgärd för att utöva
påtryckning i en rättstvist. Det gäller oavsett om det finns kollektivavtal. Med en rättstvist avses en tvist
som kan avgöras av en domstol eller en skiljenämnd.

Förlängd rätt till arbete

Det kommer att införas en rätt att arbeta till 69 års ålder i stället för som i dag 67 års ålder samtidigt
som anställningsskyddet försvinner när man fyllt 69 år (prop. 2018/19:91).

När arbetstagaren fyllt 69 år ska arbetsgivaren kunna säga upp arbetstagaren utan krav på saklig grund.
Kollektivavtalsvillkor och villkor i enskilda anställningsavtal om tidigare avgångsskyldighet undanröjs
med vissa övergångsbestämmelser.

Reformen är ett led i en politisk överenskommelse om pension och genomförs i två omgångar. År 2020
blir åldersgränsen 68 år och 2023 blir den 69 år.

Ändringar i LAS

Den utredning som sett över olika frågor om arbetstid (dir. 2017:56) har nu lämnat sitt slutbetänkande
(SOU 2019:5), som innehåller ett par förslag till ändringar i anställningsskyddslagen.

Vid kortare avbrott, mindre än 30 dagar, mellan tidsbegränsade anställningar ska enligt förslaget också
avbrottstiden få räknas som anställningstid vid tillämpning av anställningsskyddslagen.

Det föreslås vidare att ett omplaceringserbjudande som enbart innebär ett lägre arbetstidsmått inte ska
ses som skäligt vid bedömningen av om det finns saklig grund för en arbetsbristuppsägning. En så kallad
uppsägning för omreglering av anställningsvillkoren skulle således inte få ske om den föreslagna
omregleringen bara innebär kortare arbetstid.

Det föreslås att ändringarna träder i kraft den 1 januari 2021.
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Rapportering om brott mot EU-lag

I våras kom man inom EU överens om ett EU-direktiv om skydd för personer som rapporterar om brott
mot EU:s lagstiftning.

Medlemsstaterna ska se till att företag och myndigheter med fler än 50 anställda har interna kanaler för
visselblåsande och uppföljning, inklusive svar till visselblåsaren inom tre månader. Det ska också utses
myndigheter för externt visselblåsande. Det ska vidare införas förbud mot repressalier för att någon
rapporterat och åtgärder mot den som hindrar någon att rapportera.

Trots att EU-direktivet inte är formellt antaget ännu har regeringen tillsatt en utredning som ska föreslå
hur EU-direktivet ska genomföras i Sverige (dir. 2019:24).

Förslagen, som inte ska avse ändringar i det befintliga meddelarskyddet, ska lämnas senast den 29 maj
2020.

Arbetsvillkor inom EU

I sommar har EU vidare utfärdat ett EU-direktiv (2019/1152) om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i
EU.

Det innehåller bestämmelser om information om anställningsvillkoren, som ersätter det så kallade
upplysningsdirektivet (91/533/EEG), och dessutom materiella regler om anställningsvillkor. Det regleras
hur lång en provanställning får vara och hur och när arbetsgivaren ska meddela arbetstagare med
oregelbundna arbetsmönster när de ska arbeta. Arbetsgivaren ska inte få förbjuda arbetstagare att ta
anställning hos andra arbetsgivare utanför sitt arbetsschema. Åtgärder ska också vidtas mot otillbörliga
metoder vid så kallade behovsanställningar.

EU-direktivet ska vara genomfört den 1 augusti 2022, men någon utredning om det svenska
genomförandet har inte tillsatts än.

Turordning, kompetensutveckling, anställningsskydd m.m.

Enligt en politisk överenskommelse ska det ske vissa ändringar i arbetsrätten. Regeringen har nu tillsatt
en utredning om hur ändringarna ska genomföras (dir. 2019:17).

Det ska bli utökade undantag från turordningsreglerna och kostnaderna vid uppsägning av arbetstagare
ska bli lägre och mer förutsägbara för arbetsgivaren. Arbetsgivarens ansvar för kompetensutveckling
inom ramen för anställningen ska stärkas, liksom arbetstagares omställningsförmåga. Förslag ska också
lämnas för att få en bättre balans i anställningsskyddet för arbetstagare med olika anställningsvillkor, till
exempel hel- och deltidsanställa respektive tidsbegränsat anställda och tillsvidareanställda.

Förslagen ska lämnas senast den 31 maj 2020.
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LEXNOVA EXPERTKOMMENTARER

Skriftliga juridiska analyser

Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt

rättsområde. Landets ledande juridiska experter analyserar aktuella händelser och rättsfall samt

kommenterar ny lagstiftning ur ett praktiskt perspektiv. Expertkommentarerna kommer ut månadsvis

och finns inom 16 olika områden.

Läs mer på lexnova.se/expertkommentarer
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