
 

 

 

  

 1 (2) 
  

2021-08-17  

Postadress Organisationsnummer Telefon E-post 
Box 1419 802005–3156 +46 8 442 44 60 kansli@srat.se 
SE–111 84 Stockholm Bankgiro  Webb 
Besöksadress 224–5462  www.srat.se 
Malmskillnadsgatan 48, 5 tr    
 

 Saco 
Box 2206 
103 15 Stockholm 

  

Remissvar Ds 2021:17 
SRAT får härmed överlämna svar på remissen En reformerad arbetsrätt – för 
flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden. 

SRAT är en del av PTK. SRAT står bakom genomförandet av den 
principöverenskommelse som PTK ingått med andra parter på privat sektor. 
Vi önskar här lyfta fram vissa brister som vi ser i utredningen, främst 
gällande offentlig sektor. 

 

Ökad förutsebarhet vid uppsägning av personliga skäl 

När begreppet saklig grund ersätts av sakliga skäl kommer osäkerhet råda 
på arbetsmarknaden hur det nya begreppet skall tolkas. Det hade därför 
varit önskvärt om utredningen hade utvecklat begreppet sakliga skäl så de 
som senare skall tillämpa det hade kunnat få en vägledning. SRAT befarar 
att oklarheten kommer leda till ett ökat processande. 

  

Dispositivitet för reglerna om uppsägning av personliga skäl 

SRAT beklagar att utredningens förslag om att undanta staten innebär att 
det blir olika förutsättningar för å ena sidan privat och regionalkommunal 
sektor och å andra sidan statlig sektor. 

Vad gäller dispositiviteten på huvudorganisationsnivå anser SRAT att såväl 
Saco-S som AkademikerAlliansen är sådana huvudorganisationer som avses 
i förslaget, men att de båda har medparter på sina respektive sektorer som 
inte är att anse som huvudorganisationer vilket kommer orsaka stora 
problem för såväl arbetstagare som arbetsgivare på offentlig sektor. 

 

Anställningens bestående vid tvist 

SRAT saknar ett klargörande om vad som gäller i de fall när en arbetstagare 
vinner talan om ogiltighetsförklaring av uppsägning och den arbetstagaren 
samtidigt under tvistens gång har fått en annan anställning. Frågan om 
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uppsägningstid, arbetsskyldighet och lojalitetsplikt måste lösas när 
arbetstagaren plötsligt kan ha två anställningar. 

 

Omreglering till lägre sysselsättningsgrad 

SRAT befarar att oklarheterna kring tolkningen av begreppet lika 
arbetsuppgifter kan vara tvistedrivande. Det vore önskvärt med större 
vägledning i förarbetena. 

 

Särskild visstidsanställning 

Inom statlig sektor innebär reglerna om krav på förtjänst och skicklighet att 
det i utredningen föreslagna regelverket till skydd för särskilt 
visstidsanställda inte får genomslag. Det är dessutom vanligt att statliga 
arbetsgivare visstidsanställer med hjälp av annan författning än lag om 
anställningsskydd. SRAT anser att 9 § anställningsförordningen bör 
upphävas. 

 

Uthyrning av arbetstagare 

Förslagen blir svåra att tillämpa på statlig sektor eftersom statliga 
arbetsgivare dels måste utlysa lediga tjänster, dels har att förhålla sig till 
reglerna om förtjänst och skicklighet.  

Gällande dispositiviteten, se lämnade synpunkter tidigare i denna skrivelse. 
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