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Remissvar EU-kommissionens förslag till direktiv om tillräckliga 
minimilöner i EU 
Det är lätt att initialt vid läsandet av introduktionstexten till direktivet bli lättad över att det 

står att nationella system för sättande av löner i kollektivavtal skall respekteras och att ingen 

allmängiltigförklaring av kollektivavtal kommer att ske. Men vid en noggrannare läsning av 

den föreslagna texten till direktivet framkommer stora problem för den svenska modellen. 

SRAT kommer här lyfta fram en del av dem. 

I artikel 1.1.b nämns ”…wages set out by collective agreements…”. De centrala 

kollektivavtalen om lön i vilka SRAT är part reglerar metoden som används vid lönerevision, 

kollektivavtalen anger inga lönenivåer. De centrala kollektivavtalen innehåller ibland en 

procentsats för lönehöjning, men inte alltid. Av formuleringen framgår att författarna till 

direktivtexten inte har förstått hur svensk lönesättning går till. 

I artikel 1.3 står att medlemsstater där löner sätts ”…exclusively …” genom kollektivavtal inte 

är skyldiga att införa lagstadgade minimilöner. Det är problematiskt för Sverige eftersom de 

flesta av våra kollektivavtal reglerar lönerevision och inte ingångslöner vid tillträdande av 

anställning. Vid nyanställning sätts lön direkt mellan arbetstagare och arbetsgivare. För SRATs 

medlemmar finns endast ett enda undantag och det rör ingångslönen för lotsar som är 

fastställd i ett lokalt kollektivavtal mellan Saco-S och Sjöfartsverket. Eftersom Sverige inte 

lever upp till kravet i artikel 3 om att ”…exclusively…” sätta lön genom kollektivavtal kommer 

vi bli påtvingade lagstadgade minimilöner. 

SRAT anser även att skrivningarna i artikel 2 är problematiska eftersom de kan medföra 

ingrepp i det svenska arbetstagarbegreppet. 

I artikel 3 definieras minimilön som ”…the minimum remuneration that an employer is 

required to pay…” I de kollektivavtal i vilka SRAT är part finns ingen skyldighet för 

arbetsgivarna att lägst betala en viss summa i lön. Det är således lätt att dra slutsatsen utifrån 

skrivningarna i direktivet att det inte finns några minimilöner och att det måste åtgärdas. 

Hela direktivet bygger på att det redan finns minimilöner, antingen i lag eller i kollektivavtal, 

och om det inte finns några så skall det införas. I stor utsträckning har svenska arbetstagare 

inga minimilöner men vi har trots det (eller på grund av det) ändå acceptabla lönenivåer i ett 

europeiskt perspektiv och få strejkdagar. Direktivets inledning om att respektera nationella 

system att sätta lön sträcker sig inte till att respektera att det inte finns och inte heller behövs 

minimilöner i Sverige.  
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Som alla direktiv kommer även detta att tolkas av EU-domstolen vilket leder till att svenska 

kollektivavtal kan komma att tolkas på ett annat sätt än enligt svensk rättstradition. 

Det sammanfattande intrycket av förslaget till direktiv är att det försöker lösa problem som 

inte finns och på ett sätt som är oerhört främmande för svensk arbetsmarknad. 

SRAT 

 

Anitha Wijkström 

förbundsordförande 

 

 


