
   

 

115 76 Stockholm • Besöksadress: Tegeluddsvägen 1 • Telefon: 08-561 680 00 • Fax: 08-561 680 01 • forvaltningsrattenistockholm@dom.se  
• www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se 

 Expeditionstid: Måndag-fredag 08.00-16.30  
 

 

 

 REMISSYTTRANDE 

 
Datum 

2019-09-11 
Dnr 

FST 2019/303-1 
Ert datum 

2019-06-04 
Ert diarienr 

A2019/01110/ARM 

  

 

 

 

 

 

Regeringskansliet 

Arbetsmarknadsdepartementet 

Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö 

103 33 Stockholm 

 

 

 

 

Genomförande av ändringar i utstationeringsdirektivet (SOU 2019:25) 

 

Förvaltningsrätten har, utifrån de utgångspunkter domstolen har att beakta, inget 

att erinra mot de förslag som läggs fram. Förvaltningsrätten vill dock föra fram 

att eftersom även uthyrda arbetstagare som sänds ut av kundföretag kommer att 

omfattas av reglerna, kan en effekt bli att antalet mål om sanktionsavgift ökar 

hos domstolen. Detta berörs inte alls i förslagets konsekvensanalys.  

 

Förvaltningsrätten vill också lämna ett par medskick som gäller frågor som 

hänger mycket nära samman med förslagen och som har betydelse för 

efterlevnaden, och det praktiska genomförandet, av bestämmelserna.  

 

I de mål om sanktionsavgift som handläggs hos förvaltningsrätten uppstår ofta 

problem att delge den utpekade utländske arbetsgivaren Arbetsmiljöverkets 

(AMV) ansökan om sanktionsavgift. Förvaltningsrättens delgivningsarbete i de 

här målen är, i avsaknad av fungerande internationella överenskommelser, både 

tidsödande och kostsamt. Problem med internationell delgivning råder för övrigt 

genomgående på det förvaltningsrättsliga området. Det vore därför önskvärt om 

denna fråga vid lämpligt tillfälle kunde ses över.  

 

Det skulle också i lämpligt sammanhang kunna övervägas om den sanktions-

avgift som kan tas ut, och som i dag uppgår till ett relativt lågt belopp (se 10 § i 

förordningen [2017:319] om utstationering av arbetstagare), skulle kunna  
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beslutas av AMV såsom första instans. Besluten om avgift skulle sedan kunna 

överklagas till förvaltningsdomstol (jfr ordningen för t.ex. skattetillägg som 

beslutas av Skatteverket). Med en sådan ordning skulle besluten, liksom är fallet 

på de flesta förvaltningsområden, flyttas till första instans. Dessutom skulle 

delgivningsproblemen för domstolen i dessa mål minska.  

 

______________________ 

 

Detta yttrande har beslutats på avdelning av chefsrådmannen Cecilia 

Mauritzon och specialistföredraganden Dag Eckerberg, föredragande.  

  

 

 

 Cecilia Mauritzon  

  

  

 Dag Eckerberg 

 


