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Till statsrådet och chefen för

arbetsmarknadsdepartementet

Regeringen bemyndigade den juli11 1996 chefen för arbets-
marknadsdepartementet tillkalla särskild utredare föratt att atten
utvärdera och analysera effekterna och konsekvenserna 1993 årsav
lag privat arbetsförmedling och uthyrning arbetskraft.om av

Med stöd detta bemyndigande förordnades landshövdingenav
Björn Rosengren särskild utredare.som

Utredningen har inte antagit något särskilt namn.
Som sekreterare i utredningen har den oktober15 1996o m

tjänstgjort redaktören Anne-Marie Lindgren.
Utredningen har enligt sina direktiv samrått med arbets-

marknadens parter.
Utredningen får härmed överlämna sitt betänkande. Uppdraget
därmed avslutat.är

Stockholm i 1997mars

Björn Rosengren

/Anne-Marie Lindgren
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Sammanfattning

En lag tillåter privat arbetsförmedling och personaluthyr-ny som
ning det tidigare kravet på tillstånd frånutan Arbetsmarknadsstyrel-

AMS trädde i kraft 1 juli 1993. I riksdagsbeslutet densen om nya
lagen förutsattes, utvärdering effekterna skulleatt ske efteren av

år.tre
Mycket privata arbetsförmedlingar har sedan denstartats nya

lagen trädde i kraft. De få finns följer det internationellasom
de finns i huvudsak imönstret: storstäder och destörre tätorter,

arbetar med yrkesutbildad personal och medmest ombytessö-mer
kande med arbetslösa.än

Några negativa erfarenheter dessa privata förmedlingar harav
inte redovisats. begränsadeDen omfattning verksamheten harsom

det inte möjligt någragör effekter på arbetsmarknadenuppmätaatt
i Utredningen dockstort. bör fortsätta följaatt attanser man
utvecklingen de privata arbetsförmedlingarna. kanMan inteav
utesluta de i arbetsmarknadslägeatt ett dagensgynnsamt änmera

vad de hittills gjort. utredningenväxer Menän samtidigtmer menar
de förändringarna för arbetsförmedlingensatt största fonner

kommer följa de k sökformer börjar byggasatt öppnaav s som nu
dvs arbetsförmedling via det elektroniska nätet.upp,

På punkt utredningen utvecklingen de privataatten menar av
arbetsförmedlingarna mindre positiv, och det gällerär artistfönned-
lingama. Här många i lagstiftningenstrid med avgiftertar agenturer

de arbetssökande för förmedla uppdrag. Agenturema sigattav rör
visserligen i gråzon så tillvida de arbetar medatt ävenen som
marknadsföring, ibland åtar sig fakturering för artisten, detetc men
finns många exempel de avgifter överstiger vadatt tas utsom

rimligt för sådana arbetsuppgifter.ärsom
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skiljaproblemdettalösning är attUtredningen att enmenar
intenågotagenturverksamhet, görsfrånfömiedlingsverksamhet som

utredningsärskildförföremålbliböridag. Dettai lagen
sedankraftigtexpanderatharPersonaluthyrningsverksamheten

internationelladetmedOckså dettakom. stämmerlagenden nya
litenmycketuthymingsbranschendockharTotalt sett enmönstret.

1,5andelenUSA procentarbetsmarknaden. I ärandel avcaav
och igenomsnittet l procentEU-ländemaarbetskraften, i är

0,2Sverige procent.ca
vidkundeuthymingsbranscheninomverksammaAntalet
0,2ungefärdvs0009någottillberäknas överårsskiftet personer,
0002dock deinnefattarsiffraDennaarbetskraften. caprocent av

utredningensenligtoch detbranschen, ärienmansföretagama
räknasskallemnansföretagtvivelaktigt, somuppfattning om
skrivbyråer,enmansföretagdessa ärflestapersonaluthyming. De av

ochvaraktighet,kortrelativtharMångao.d.bokföringsbyråer
heltid.intesysselsättermånga ägaren

arbetsmarknad för temporärafinnasalltidkommerDet att en
kommandedejobb;fastaförmarknadensidanvidanställningar av

behovetökaberäknaskanutbildningssatsningar snarastårens stora
llfanns procent1996Underarbetslivet. avvikarier i caav

vikariat.demflertaletjobb,tidsbegränsadearbetskraften i av
bedömas:böruthymingsföretagenbakgrunddennaDet är mot

arbets-dennaorganisera temporäraeffektivtde sätt attettär
utgångspunktanställdasdesåvälkundernasfrånmarknad, som

korttidsjobbförmedlingsystematiskbehovfinnsdet avAtt ett enav
faktumdetoch attexpansionuthymingsföretagensbådevisas avav
tagitfleraarbetsförmedlingarna orter uppoffentligade nu

fönnedlingarsärskildauthymingsföretagenfrånmodellen genom
arbeten.tillfälligaför

förbeläggnågrafinns att ut-intedetkonstaterarUtredningen att
kundföre-hosjobbordinarieundanhymingsverksamheten tränger
branschen.diskussioneniskymtaribland omtagen, somoroen

fördyraredeteftersomdet, ärtalarskälekonomiska emotRedan
själv.anställapersonalinhyra än attarbetsgivare atten
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Det finns exempel ekonomisk brottslighet inom uthyr-
ningsbranschen, liksom i alla andra branscher, ingenting tydermen

personaluthymingsverksamhet skulleatt drabbadextravara av
detta. finnsDäremot det tecken det finns problem medatt
etableringar, bygger på orealistiska föreställningarsom om
branschens villkor och kanske drivs fram det kan/asom mer av
arbetsmarknadsläget egentliga marknadsförutsättningar.än av

De frågetecken gäller destörsta anställdas situation. Vissa
företag anställer sin personal endast uppdrag för uppdrag, något

inte står i överenstämmelse med arbetsrättslagstiftningen.som
Utredningen här vad skrevs i 1992 års utredningupprepar som om
personaluthyming SOU 1992: l 16 anställningsfonnen böratt vara
tillsvidareanställning.

lnkomsterna pendlar också med uppdragen, vilket det svårtgör
planera sin ekonomi. Inom delaratt branschen f 50av n ca-

företag tillämpas kollektivavtalet mellan HAO Tjänsteföretagen-
och Tjänstemannaförbundet HTF, innebär garantilönsom en
motsvarande halvtidslön. Klausulen garantilön kan dock avtalasom
bort, och mindre hälften personalen inom branschenän har dagiav
sådan garantilön.

Lönesättningen enligt etablerad svensk arbetsmarknadspraxisär
avtalsfråga, inte lagstiftningsfråga, utredningen uttalaren en men

sin principiella uppfattning lönen i någon fonn börattsom
avspegla det faktum uthymingsföretaget regel förbehålleratt som
sig dispositionsrätt till de anställdas tid, de inteäven när ären
utbokade på uppdrag. De flesta har i sitt kontrakt bestämmelseen

tillgänglig telefon några timmaratt varje dag,om vara ettom
uppdrag skulle komma.

Utredningen avvisar krav lagstiftning i form begränsningarav
för längsta tillåtna uthymingstid Erfarenheter från andra ländero
visar sådana regler inte har någon effekt på deatt centrala pro-
blemen, gäller personalens situation. Det också svårtärsom att
motivera varför företag skall leja in personal från konsult-ett i
byråer på årsbasis, personal från uthymingsföretag bara påmen
några månader.
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beståendenämnd,särskildställetföreslår iUtredningen aven
arbetsmarknadensoch trebranschen samtparterföreträdare för

skallpersonaluthymingdrivavillFöretagoberoende jurister. som
registrerad krävsblioch för attnämnden,hosregistrerade attvara

tillräcklig ekono-hör kravDitvillkor.vissauppfyllerföretaget
ochoch skatte-bokföringkravverksamheten,förmisk bas att

personalkravredovisningssed,god attföljeravgiftsredovisning
skallräkninguthyrarensföruppdragharåterkommande varasom

påspelreglernaföljeri övrigtföretagetochtillsvidareanställd att
godföljerförsäljningi sinföretagetkravarbetsmarknaden, attsamt

affärsetik.
beredningenochkansligöromålenföreslårUtredningen avatt

branschorganisationen,skötsräkningnämndensförärendena av
SPURRekryteringsförbund ettochPersonal-Sveriges genom

tillbidramyckethandlar iarbete attNämndensavtal.särskilt om
denfyllakunnaförochbranschen,spelregler inom attgoda

kansliet. Dennahosbranschkännedomgod ävenkrävsfunktionen
tillanknytningensmidigt sättfårkompetens ett genomman
förvillkorregleretiskaantalställersjälvSPUR, ett somuppsom
därnämnden,sammansättningenföreslagnamedlemskap. Den av

branschendockinnebärminoritet,i attföreträdarebranschens är
arbete.nämndenskaninte styra

LASireglerna attdeurholkningundvika omFör nyaatt aven
anställning attfastaövergår ivillkorvissa genomvikariat

anställaförställetpersonal iin atthyraväljerarbetsgivarna att
motsvarandepersonalinhyrdutredningenföreslårvikarier, att

in-hosanställningfastföreträde tillskalltidarbetadvillkor gesom
hyraren.
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Förslag till
Lag personaluthyrningom

1 § Med personaluthymingsföretag företag, anställdaavses vars
särskilt avgift till företaget förmot arbetsgivares räkningannan

utför arbete, hör till den verksamhet och står undersom senares
dennes arbetsledning.

2 § Företag, bedriver uthyrning arbetskraft, skall iakttasom av
följande:

Avtal tidsbegränsad anställning enligt 5 ochl lagen§ 3om
1982:80 anställningsskydd får inte träffas i fall där denom
anställde har eller kan beräknas ha återkommande arbete för
företaget. sådanaFör anställda gäller bestämmelserna i lagen4 §

anställningsskydd anställning tills vidare.om om
Avvikelse från detta får enligt bestämmelserna lageni 2göras § om
anställningsskydd.

Arbetsgivare skall före varje arbetes påbörjande informera
arbetstagaren de yrkeskunskaper krävs, arbetstid ochom som om
övriga villkor den särskilda karaktären det arbetesamt om av som
skall utföras.

Personaluthymingsföretag får inte villkor i avtal eller pågenom
hindra anställd frånannat sätt erbjuden anställning hosatt taen en

beställare hos vilken arbete utförts.
Arbetsgivare får inte begära, avtala eller ersättningta emotom
arbetssökande eller arbetstagare.av



Författningsförslag12 1997:58SOU

arbetskraft enligt skall registrerat3 § Företag hyr l §ut varasom
hos Personaluthyrningsnämnden.

andra företag församverkar medanställda,Företag utan som
jämställaformer,uppdragsanskaffning från beställare i är attsom

registrerade hosskall likasåmed personaluthyming enligt § vara
Personalkooperativa företagPersonaluthymingsnämnden. vars

skallpersonaluthymingjämställa medverksamhet också är att
likaså registerade.vara

med-PersonaluthymingsnämndenbestämmelserNärmare om
delas regeringen.av

krävs vadbli registreratföretag skall§ För4 utöveratt ett som
stadgas i 2 §

underkastadellerkonkursförsatt iinteägaren äratt
denekonomiska brottdömd föroch intenäringsförbud senasteär

femårsperioden.
denförerforderliga kapitalresurserhakan bedömasföretagetatt

verksamhetenplanerade
godfungerar enligtavgiftsredovisningochbokföring, skatte-att

redovisningssed
arbetsmarknadssedföljer godföretagetatt

affärsetikföljer godförsäljningföretaget i sinatt

årligansökningsavgift och därefterregistrering5 § För tas ut enen
täcks.för verksamhetenkostnadernabestämda såavgift, att

ochför registreringvillkorenföreskrifterNärmare omom
myndigheteller denregeringenmeddelasregistreringsförfarandet av

Registreringsavgift i fomibestämmer.regeringen avsom
regeringen,avgift bestämsansökningsavgift och årlig av

enligtregistrerade 4 §arbetsgivare,Tillsyn de6 är§ över som
skall tillNämndenPersonaluthymingsnämnden. attutövas seav

iakttar sinaverksamheti sinpersonaluthymingsföretagen
lag.skyldigheter enligt denna

Personalut-låtaskyldigregistrerad arbetsgivareEn är att
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hymingsnämnden granska akter, bokföring och handlingarövriga
hör till verksamheten lämna de uppgifter begärssamt attsom som

för tillsynen.

7 Personaluthymingsnämnden§ skall återkalla registreringen för
den arbetsgivare eller med arbetstgivare jämställda enmansföretag
eller personalkooperativ som

Inte längre uppfyller kraven enligt 4 §
Inte betalar föreskriven registreringsavgift eller
handlar i strid med sina skyldigheter enligt denna lag

Innan återkallelse sker skall företaget möjlighet vidtagaattges
rättelse. Om det kan tillräckligt får nämnden stället förianses vara

Äråterkalla registreringen meddela vaming. förseelsenatt ringa får
påföljd underlåtas.

8 Personaluthymingsnämndens§ beslut enligt denna lag får över-
klagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten

9 Den§ uppsåtligen eller oaktsamhet yrkesmässigt bedriversom av
uthyrning arbetskraft i strid vad föreskrivsmotav som om
registrering i 4 döms till böter.§

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998, då lagen SFS
1993:440 privat arbetsförmedling och uthyrning arbetskraftom av
upphör gällaatt
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tillFörslag
arbetsförmedlingprivatLag omom

någonbedrivsarbetsförmedlinggällerDenna lag annan1 § avsom
intedockgällerLagenarbetsförmedlingen.offentligadenän
elleröverföringarskrifter,skerarbetsfönnedling genomsom

yttrande-ellertryckfrihetsförordningenvilkaupptagningar
tillämplig.frihetsgrundlagen är

tillharverksamhetlagi dennaarbetsförmedlingMed somavses
arbetskraftellerarbetssökandetillarbeteskaffaändamål att

enligtarbetskraftuthyrninginnebärinteocharbetsgivare avsom
personaluthyming.lagen om

ersättning.bedrivasfår intesjömänför motArbetsförmedling§2

avtalabegära,får intearbetsförmedlingbedriver om§ Den3 som
arbetssökande.ersättningeller ta emot av

bryteroaktsamhet motelleruppsåtligenArbetsgivare§4 avsom
till böter.eller döms32

SFSdå lagen1997,januarikraft den liträderlagDenna
arbetskraftuthyrningocharbetsförmedlingprivat1997:440 avom

gälla.upphöraskall att
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Förslag till ändring lagenav

SF S:l982:80 anställningsskyddom

Härigenom föreskrives 5 lagen§ 5 l982z80att om
anställningsskydd skall ha följande lydelse:

Nuvarande lydelse
Föreslagen lydelse

Om arbetstagare har variten
anställd hos arbetsgivaren Om arbetstagare har variten

vikarie i sammanlagt anställd hos arbetsgivarensom
år under deän vikarie i sammanlagttremer som

fem åren, övergårsenaste under deän tremer
anställningen till tills- fem åren, övergårsenasteen
vidareanställning anställningen till tills-en

vidareanställning.
Om arbetstagare variten
inhyrd hos arbetsgivare ien
sammanlagt årän tremer
under de fem åren,senaste
har arbetstagaren tillrätt
företräde till tillsvidare-
anställning. Företrädesrätten
gäller från avslutningen av
den inhyrningsperiod, under
vilken treårsgränsen passera-
des, och månader framåt.nio
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1 Bakgrund

Fram till 1 jan 1992 gällde 1935 års lag med förbud privatmot
arbetsfönnedling. Arbetsmarknadsstyrelsen AMS kunde dock ge
tillstånd för privat arbetsfönnedling och uthyrning arbetskraft,av

tillstånden Från 1992 gällde lag,sparsamt.men gavs en ny som
vissa villkor tillät förmedling chefstjänster med vissasamt,av
inskränkningar, uthyrning arbetskraft.av

Riksdagen beslutade våren i1992 enlighet med 1991/92:89prop.
Sverige skulle ILO-konventionenatt säga nr 96upp om av-

giftskrävande arbetsförmedling, dvs den konvention förbjudersom
arbetsförmedling i vinstsyfte bet 1991/92:AU10, rskr 1991/92: 174,
varefter konventionen sades upp.

Samma år tillkallades särskild utredare, landshövdingenen
Birger Bäckström, för lämna förslag till avreglering arbets-att av
fömredlingsmonopolet. På grundval betänkandet Privat för-av
medling och uthyming arbetskraft SOU 1992: l 16 och remiss-av

det avlämnade regeringenöver 1992/93:218svaren prop. om avreg-
lering arbetsförmedlingsmonopolet. Riksdagen biföll regeringensav
förslag. Lagen SFS 1993:440 privat arbetsförmedling ochom
uthyrning arbetskraft trädde i kraft julil 1993.av

Med den lagen avskaffades det tidigare kravet tillståndnya
AMS för privat arbetsförmedling. Lagen innehåller endastav ett

förbud ersättning de arbetssökande; avgiftatt ta får endastut tasav
de arbetsgivare, sökerut personal. Den bryterav motsom som

detta förbud kan dömas till böter eller fängelse.
De tidigare begränsningarna för personaluthyming avskaffades

också. I gällande lag finns endast två bestämmelser, delsnu att
arbetstagare inte får hindras anställning hos kundföretag, delsatt ta

den lämnat tidigareatt anställning för arbete i uthymings-som en
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tidigastförränarbetsgivaretidigaretill sinföretag inte f°ar hyras ut
efter månader.sex

arbetsmarknadsdeparte-chefen föruttalade1992/931218l prop.
bordeavregleringbeslutet görasuppföljningmentet att omaven
offentligaför deneffekternapåmed avseendesärskiltefter år,tre

1992/93:AU 16betänkande bet översittarbetsförmedlingen. I pro-
dennaarbetsmarknadsutskottet ävenöversynanfördepositionen att

beslut.riksdagensblevuthymingsföretagen. Dettaborde innefatta
juniisärskild utredaretillkalladesbeslutmed dettaenlighetI en
sinaskall enligtUtredarenBjörn Rosengren.landshövdingen1996,

offentligadeneffekteravregleringensanalyseradirektiv
privatmellaneffektivitetiskillnadereventuellaochförmedlingen

omfattningenkartläggaskallUtredarenförmedling.och offentlig av
ochfönnedlingarprivataskerrekryteringden genomsom
funk-arbetsmarknadenseffekternabedömadettagrundval av

ocksåskall prövas.särskiltförEffekternationssätt. utsatta grupper
arbetsmarknadeneffekternaanalyseraskallUtredaren aväven

finnsdetbedöma,ochtillväxtsnabbauthymingsbranschens om
personaluthymingsverksam-gällervadlagstiftningskärptbehov av

ocksåskall hanlagen,föreslår ändringarutredarenOmheten. av
ändamålsenliga,kansanktionervilkaförslag omlämna varasom

överträds.reglernade föreslagna
arbets-medsamrådadirektivenligt sinaskallUtredningen

bilagaåterges iDirektivenmarknadens parter.
förföreträdaremedhearinggenomförtharUtredningen en

personaluthyr-ocharbetsmarknadensarbetsmarknadsverket, parter
synpunktermaterial ochinhämtatharUtredningenningsbranschen.

änstemarmaförbun-Tjänsteföretagen,HAOTCO,LO,från AMS,
ochPersonaluthymings-Svenskabranschorganisationendet HTF,

TCOochLOförbund inomfleraSPUR,Rekryteringsförbundet
ÅkeArbetsmarknadsrådetpersonaluthymingsföretag.enskildasamt

uthymings-materialmedbiståttharWashingtonZettermark i om
USA.branschen i
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förändring2 Arbetsmarknad i

Arbetsmarknaden förändras i flera avseenden. Industrins andelnu
sysselsättningen har minskat sedan 1970-talet och uppgår tillav nu
20 arbetskraften. Tillväxten denprocent offentliga sektomca av av

har medan den privatastagnerat tjänstesektom vuxit snabbt under
1980- och 90-tal. Samtidigt bör dock påpekas kategoriseringenatt
i industri- och tjänstesektor förenklar bilden industrins betydelseav
för sysselsättningen, då god del den privata tjänstesektomsen av
tillväxt tjänster till industrin.avser

Tjänsteproduktion ställer delvis andra krav varutillverkningän
på flexibilitet och anpassning till individuella kundönskemål, men

inomäven varuproduktionen utvecklingen bort frånär denväg
tidigare standardiserade massproduktionen kortare serier, ökadmot
variation i produkternas utformning och skräddarsyddat o m
lösningar efter enskilda kunders krav. Både tjänstesektor och
industrisektor kräver därför i ökande utsträckning specialinriktad
kompetens hos de anställda, samtidigt åtminstone i vissasom
branscher, till exempel den snabbt växande mediesektom, behovet
ökar kunna anställa personal enbartatt för bestämda projekt.
Dagens krav snabba leveranser och minimal lagerhållning kan
för industrins del innebära snabba svängningar i arbetstidsbehovet,
medan inom tjänstesektom vissa branscher framför allt-
turistnäringen tydligt säsongberoende. Småföretagensär antal-
ökar, något leder till ökade behov kunna köpa inattsom av
specialtjänster företagen inte älva har tillräckligt underlag försom

bära helårsanställningar.att Både inom industri- ochupp som
tjänstesektorema går utvecklingen allt kunskapsintensivmot mer
produktion, dvs högre krav på de anställdas kompetens. Den nya
infonnationsteknologin har inneburit många rutinuppgifteratt
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kraftigaomfattning, ochförsvunnit eller påtagligt minskat i att
färre antal anställda.kunnat åstadkommasproduktionsökningar trots

sådantmöjligheterSamtidigt skapar den tekniken göraatt somnya
detexempelför kostnadskrävande;tidigare omöjligt eller ärettvar

ochoch radiokanalerbåde TV-kraftigt ökade utbudet avav nya
dearbeten,tidningar/tidskrifter. skaparDetta typer mennya avnya

krav arbetskraften.ställer andra sorters
påverkaroch efterfrågemönsterteknikInte bara nyany

internationellt, lederminstkonkurrens, intearbetslivet. Hårdnande
minska sinaförsökerolikaockså till företagen sättatt
effektiviseradel sker dettapersonalkostnader. Till attgenomen

vanligarealltteknikanvändning,arbetsorganisation eller men en
medpersonalstyrkanstorlekenmetod varieraär att

arbetsbelastningen.

kontraktsformerNya

arbetsplatsen.organisationenpåverkardessa förändringarAlla
inomFramför alltexempel.tydligtutläggningArbetstidens är ett
underdagar ochveckans allaigångtjänstesektom verksamheterär
brukarde åtta timmar,dygnetbetydligt del änstörre somaven

idärförmåste läggasArbetetnormalarbetstid.uppfattas uppsom
använderihopskallarbetsschematolika skift, och för att man

kraftigtkan varieradessutomdeltidsanställningar,delvissig somav
tillsigbehovetharomfattning. industrini Inom att anpassaav

olika formertill flera avtalleveranstider lettkravet korta avom
frånfinnsexempelarbetstid; flerakonjunkturanpassad

verkstadsindustrin.
gällervadkontraktsformerocksåtydlig tendensEn är nya

personalinhyming,deltider,projektanställningar,arbetskraften:
tydligfrilansuppdrag. Enellerentreprenader, konsult- annan

itjänsterutsträckning köper inökandetendens företagen iär att
handlar detTill delföretagen.för anställa folk inomstället att en
vad gällermärkbartkanskeinköp specialtjänster, mestom av

sådana tjänster,också köpaföretagen börjardatakompetens. Men
styckevisdå köpas inkanutförts internt; tjänsternatidigaresom



SOU 1997:58 Arbetsmarknad förändring 21i

från fristående företag eller läggas entreprenader.ut som
Utvecklingen inleddes redan under 1970-talet, bådenär
privatföretag och myndigheter började lägga städningen sinaut av
lokaler entreprenad till särskilda städbolag, och har fortsatt med
allt fler verksamheter; idag handlar det sådant Vaktmästeri,om som
telefonväxel och reception.

Avknoppning verksamheterav

I andra fall handlar det avknoppning avdelningar inomom av
produktionen, inte bedöms höra till företagets kämverksamhet;som

exempel reparations- ochett serviceavdelningar.är Ett annat
exempel personalutbildningen. Denär avknoppade enheten
fortsätter regel arbeta entreprenad sin tidigareattsom
arbetsgivare, måste samtidigt för hålla full beläggningattmen
skaffa fler kunder.

Avknoppningen kan också gälla speciella tjänster, där den eller
de anställda, tidigare skött dem inom företagets erbjudssom ram,

i stället egenföretagareatt utföra dessa uppgiftersom
entreprenad den tidigare arbetsgivaren. dessaFör småföretagnya

den ursprungliga arbetsgivaren oftastär den dominerande kunden,
företaget måste samtidigt söka uppdragsgivare för gåmen attnya
ekonomiskt.runt

En del den privata tjänstesektoms tillväxt förklaras i självaav
verket denna avknoppning verksamheter från redanav av
existerande företag. Dessa oftast små, företag behöver i sin turnya,
ofta köpa in specialtjänster till exempel ekonomiadministration-

från andra företag och skapar därmed marknad fören nya-
tjänsteföretag.

Personalinhyming faller in i detta ökande inköpmönster av av
tjänster utifrån. Det har givetvis alltid funnits behov hosett
företagen kunna anställa vikarier elleratt extrapersonal, och det är
främst denna marknad uthymingsföretagen arbetar på. Dagens hårt
trimmade personalorganisationer det emellertid också svåraregör

förr för företagen klaraän vikariatsbehov omplaceringaratt genom
inom företaget; i stället hyr in. Det finns också exempel på hurman
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arbetsgivare, tidigare själva haft organisation förstora som en
anskaffning vikarier, i stället vänder sig till uthymingsföretag,av
dvs köper in tjänst tidigare svarade för själv. ökadeDeten man
behovet kunna köpa in specialisttjänster, följer medatt som
ökningen småföretag,antalet ökar också marknaden förav
uthymingsföretagen.

påArbete distans

Ännu tendens distansarbete, arbete tidigaredvsär atten ny som
"pånomialt utförts förläggs till platsi arbetsgivarens lokaler annan

distans". ñnns åtskilliga exempel telefonväxlar ellerDet
bokningscentraler företag detförlagda många mil från detärsom

från Stockholm detden beställer bil Taxi görservar; som en
således via beställningscentral i Stockholms skärgård.en

hemmet dator för arbetssgivarens räkning ökar,Arbete i via men
heladet handlar så länge sällan ellerännu att ensmera om

arbetsveckan förlagd hemma. Enligtärmerparten enav
förTEMO/Telia förekomsten distansarbeteundersökning om avav

arbetsdagarbetar heltjänstemän det 250 000 änär som mer enca
Räknar enbartövertidsarbete inräknat.på distans, då är manmen

ordinarie arbetstiden förläggs på distans,hur mycket den ärsomav
samtliga tjänstemänellerdet 150 000 7 procent avpersoner caca

arbetsdag dettaarbetar sätt.änsom mer en

Internationella förändringar

exempelinternationella. I tillAlla dessa förändringar är
flexiblamedvetetNederländerna, där satsat merman

minska arbetslösheten, beräknasarbetsformer sättett att varsom
år, elleranställning kortaretionde löntagare ha är än ett ensomen

Enligt undersökningpå obestämt antal timmar.anställning ett aven
Europe, deEU-kommissionen,Employment in merpartenvar av

under 1995,tillkom inom EU-ländemajobb,nya som
Deltidsarbete,"deltidsanställningar tidsbegränsade anställningar.eller

etableraskvinnoarbetsform, börjarvarit typisk ävennusom en
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inom traditionellt manliga yrkessektorer, enligt rapporten.
Att företagen alltmer lägger tidigare egen-regiverksamheterut
entreprenad eller köper in tjänster i stället för producera dematt

själva så vanligt det fått företagsekonomiskär att term,en egen
out-sourcing. Att de företagen koncentrerar sig på sinastora
kämverksamheter och till sist de allra centrala delarnamest av
dessa, och lägger på underleverantörer olika slag,ut resten ärav en
modell ursprungligen utvecklades i Japan, tagitssom men som nu

i de flesta industriländer.upp

strukturerna förändras

Det kan i och för sig ifrågasättas alla dessa förändringar ärom av
bestående slag. Till del de förmodligen betingade dagensären av

hela Europa kärvaöver arbetsmarknadsläge. Till del kommer deen
kanske inte innebära de företagsekonomiska fördelaratt man

finnstrodde; det tecken delar modellen med avknoppningatt av
kringverksamheter börjar ifrågasättas. Men tillräckligt mångaav av

förändringarna arbetsmarknaden strukturell förär natur attav
måste räkna med de kommer påverka utvecklingenatt attman

under överskådlig tid framöver.
Även och dessa förändringar inte berör så mångaom var en av

anställda blir det likväl ganska många, på detsammantaget som ena
eller andra kommer arbeta under icke-traditionellasättet att
anställnings- och uppdragsförhållanden. En delrapport från SAFs
projekt "Morgondagens arbetsliv och arbetsmarknad" visar, att

fjärdedel de förvärvsarbetandenästan hösten 1996 inte hadeen av
fast anställning tillsvidareanställning. Ca 12 hade tillfälligprocent
anställning, ll arbetade anställning, dvsprocent utan som
enmansföretagare eller enskilda uppdragstagare. Antalet enmans-
företag i Sverige enligt SCB 385 i oktober000 1996.var ca

Det regelverk gäller för den svenska arbetsmarknaden ochsom
utfonnat med den fasta anställningenär och den stationärasom

arbetsplatsen utgångspunkt täcker inte till alla delar desom nya
villkor och situationer, de här skisserade förändringarnanya som
skapat för många förvärvsarbetande:
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från anställda tillavknoppning förvandlasFör dem som genom-
regler för sådantförändringenegenföretagare innebär somnya

arbetslöshetsersättning,föräldraförsäkring ochsjukförsäkring,
anställningsskydd försvinner;hans/hennes tidigaresamtidigt som

betydligt enklareentreprenadkontrakt kan än ettsägasett upp
anställningskontrakt.

entreprenadföretag elleranställda idemFör ärsom-
anställningsskydd,förreglernauthymingsföretag gäller

där dedet företagföretagetmedbestämmande i ärgentemotetc
arbetet utförs.företag därdetanställda, inte gentemot

intepersonal gällerinhyrdomfattarArbetsmiljölagen även men-
för hemarbete.

detspeciell situationifrilansareEgenföretagare, näräretc en-
påklara sig i konkurrensenvidareutbildning. Förgäller att

nödvändig,vidareutbildningåterkommandearbetsmarknaden är
detanställd personalfastlägede i närsämre änär ettmen
tillmöjligheternastår utanföreftersom detillgång till den,gäller

vidareutbildning.företagsintem

personalknutenfinnaföretag kan i dagTill permanentett som-
anställdalokalerarbetar i företagets är annanavmen
inhyrd fråntillfälligtpersonalarbetsgivare, är annansom

ellerkonsulterbegränsad tid,förvikarier anställdaarbetsgivare,
personalanställdfastföretagare,sinafrilansare är somsom egna
personalhemmet,eller i detpåarbetar samtort somegnaannan

andraheltentreprenad iarbetsuppgifter företagetutför
arbetarpraktikenalla dessa ilokaler. Trots att samma

och detarbetsrättsligtställning,olikauppdragsgivare, har de när
olikaoch därmed helti företaget,medbestämmandegäller

företaget.arbetsvillkorpåverka sinamöjligheter gentemotatt

vuxit framharkontraktsformemaanställnings- och ettDe urnya-
avseendenvissaarbetsmarknaden. Ipåökad flexibilitetbehov av

stelhetemaökafonnerkan dock dessa snarare
svårarefår,arbetsmarknaden. Vissa attnämnts,somgrupper
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ordna sin vidareutbildning. I andra avseenden kan möjligheterna
till omplacering, eller möjligheterna utvecklas arbets-att
platsen, bli Avknoppningen olika servicefrmktionersämre. av
från de varuproducerande företagen innebär företagvarjeatt
inom sig erbjuder uppsättning arbetsuppgiftersnävare änen
tidigare, något medför möjligheterna bytaatt attsom
arbetsuppgifter inom företaget minskar. En följd detta ärav
också möjligheterna minskar till omplacering anställda,att av

till följd tillexempel sjukdom eller arbetsskada behöversom av
lättare uppgifter.

En större översyn behövs

En del de problem kring personaluthymingsföretagensav
verksamhet kommer redovisas i det följande, hängerattsom

med så delar både lagstiftning och avtalatt storasamman av
bygger samband mellan anställning och arbetsplats,ett som
håller luckras Det ligger utanför denna utredningsatt upp.
uppgift behandla dessa generella problem,att utredningensmer men
arbete har anledning framhållagett att översynatt en syns
angelägen vad de förändrade kontraktsvillkoren kan krävaav av
lagstiftningen inom såväl arbetsmarknads- socialför-som
säkringsområdet.

Den flexibilitet, krävs de i teknik ochmönstrensom av nya
efterfrågan varken kan eller bör motarbetas, denna flexibilitetmen
måste handla metoder ofta företags- ochom nya -
arbetsplatsöverskridande organisera arbetet, möjligheteratt attom-
variera arbetstidsutlägget året, möjlighet skifta mellanöver attom
perioder förvärvsarbete och perioder utbildning. Flexibilitetav av
i denna mening innebär både konsumenternas kravatt nya
produktionen bättre kan tillgodoses och i produk-att resurserna
tionslivet används effektivt.mer

flexibilitetMen kan inte få innebära vissatt en grupp
förvärvsarbetande de står för de flexibla arbetsuppgifternasom-
försätts i position andra yrkesarbetande,sämre medän sämreen-
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påverka sinaekonomi ochråda sinmöjligheter över attatt
kansig. Flexibilitetarbetsplats där de befinnerarbetsvillkor och den

personalkostnaderföretagen ininnebärainte heller få att sparar
anställningsfonnersamhället, viademvältra överatt somgenom

fårunder mellanperiodemaflexibelt anställdaförutsätter deatt
fall, viaeller, iarbetslöshetsersättningenlöneutfyllnad via sämsta

socialbidraget.
utnyttjandebättreinnebär intemeningi dennaFlexibilitet ett av

samhällsekonomiskade slutligaeftersomsämre,ettresurser, snarare
höga.kan blikostnaderna
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3 Privat arbetsförmedling

1 Utvecklingen i andra länder

Flera EU-länder har under år liberaliserat sin lagstiftningsenare om
arbetsförmedling:

ÖsterrikeTyskland och har slopat de begränsningar till enbart
vissa yrken tidigare gällde för privat arbetsförmedling.som
Däremot kräver lagen företagen uppfyller vissa kvalitetskrav.att
Företagen får inte avgifter de arbetssökande,ta ut enbartav av
arbetsgivarna.

Spanien tillåter sedan 1994 privata icke-vinstdrivande förmed-
lingar personaluthymingsföretag. Såvälsamt privata arbetsför-
medlingar uthymingsföretag måste dock ha auktorisation.som

Storbritannien avskaffade 1995 det tidigare licenstvånget för
privata arbetsfönnedlingar, offentliga inspektörer har rättmen att
kontrollera verksamheten och myndigheterna har möjlighet att

fönnedlingsföretag,stänga missköter sig.som

I Danmark upphävdes arbetsfönnedlingsmonopolet redan 1990,
och lagstiftningen tillåter privata förmedlingaräven att tar ut en
avgift de arbetssökande.av

Nederländerna tillåter privat arbetsförmedling sedan 1991,
Portugal sedan 1989.

De privata förrnedlingsföretagen i EU-ländema försvarar en
förhållandevis låg andel totala antalet förmedlade anställningar,av

antalet företagäven ökat snabbt efter avregleringen. Enligtom en
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vidBerufsforschungArbeitsmarkt- undfürInstitutundersökning av
för 8förmedlingarprivataarbetsmarknadsstyrelsentyska svarar

Storbritan-iNederländerna, 5i procenttillsättningarnaprocent av
Tyskland.ioch 1,5Danmarki procent2-3nien, procent

hartillökningsnabbasinförmedlingama, trots,privatadeAtt
detenligtförklarasmarknadsandel attrapportenlågså avpass

inteallra flestaför de ärverksamhetsområdethuvudsakliga
personal.uthyrningplatsförmedling, utan av

verksamhetenplatsförrnedlandetraditionellttill denSer merman
vissapåsigkoncentrerarföretagende privatafinner attman
finnsDekonstaterararbetsmarknaden, rapporten.segment av

inriktadefrämstoch destorstadsområden ärihuvudsakligen
inomchefstjänstemänocharbetskraftyrkesutbildadförmedling av

betydligtiombytessökanden,medarbetarindustrin. De mest
privataslutsatsarbetslösa. Rapportens är attmedomfattningmindre

alternativkomplement änbörförmedlingsföretag snararesomses
arbetsförmedlingarna.offentligatill de

tillväxtarbetsförmedlingarnasprivatadeintefinnerStudien att
förmedlingarnasoffentliga sättdeeffekt förnämnvärdnågonhaft

påskyndatfönnedlingamaprivatadeharMöjligenarbeta.att
någragång,varitredanoffentliga,dehosförändringar mensom

påvisas.intekandärutövereffekter
tilloegentligheterekonomiska ettfrånmissbrukförRiskerna -

rollvissspelatharunderlägearbetssökandesdeutnyttjande enav -
offentligadetavregleringenföregickdiskussionerdei avsom
dockkonstaterartyska studien attarbetsförrnedlingsmonopolet. Den
betraktasländernaundersöktaolikai deexpertistillfrågadenligt

ochtillfredsställandeverksamhetfönnedlingamasprivatade som
Detenligtsällsynta,missbruk rapporten.oproblematisk. Fall ärav

detfinnsAntingenskrivertill detta,skältvå enfinnaskan man.
marknadensjälva attocksåellerlagstiftning, garanterareffektiv

någotfårintearbetsförmedlingarna utrymme.blandfårsvarta
BerufsforschungundArbeitsmarkts-fürInstitutfrånRapporten

här:såslutsatsersinasammanfattar
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Företagens behov kvalificerad personal har ökat, och med- av
det kravet på träffsäkerhet i rekryteringen. De privata förmed-
lingama, i praktiken specialiserar sig rekryteringsom av
välutbildad och yrkeskunnig personal och ofta kan hjälpasom
kundföretagen med själva urvalsprocesscn, ha höganses
kompetens det gäller hittanär för befattning.att rätt rättperson

Företagen väljer i dag i utsträckning knoppa service-stor att- av
funktioner, tidigare utfördes företagens personal.som av egen
De privata förmedlingsföretagen kan ofta erbjuda skräddarsydda
lösningar för denna omstrukturering, eftersom de erbjudertyp av

brett urval tjänster vid sidanett traditionellt platsförrned-av av
lande verksamhet, personaluthyrning, entreprenadverksam-som
het etc.

Debatten inom ILO

De privata arbetsfönnedlingamas roll har också diskuterats i rapport
ÄvenVI till ILOs 81a session 1994. denna pekarrapport att

privata fönnedlingar ofta specialiserade förmedlaär arbets-att
kraft med speciell utbildning eller kompetens, och deatt anses
skickliga på rekrytera tillatt rätt anställning:sorts rätt sortsperson
Genom omsorgsfull rekryterings- och urvalsprocessen garanterar
de giftsbaserade arbetsförmedlingarna den anställs snabbtattav som
kan börja fungera i sina uppgifter, varigenom företagensnya
kostnader för inskolning minskar.

En slutsats dessa olika studier de privata arbetsförrned-av av
lingarna förefaller de erbjuder tjänster vadatt typervara nya av
gäller personalrekrytering, tjänster går traditionellutöversom
platsförrnedling och för de offentliga förmedlingarnas vid-som,
kommande, inte alltid förenliga med kravetär neutralitet mellan
arbetssökande och företag.

Frågan privat arbetsförmedling fortfarande aktuell inomärom
ILO. tidigareEtt hårt motstånd privata arbetsförmedlingar harmot
övergått i gradvis erkännandeett de kan ha betydelse förattav
arbetsmarknadens funktionssätt. Vid den 81a sessionen hördes1994
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dock kritik de privata arbetsförmedlingamasmycket motav
uppträdande; central kritikpunkt de inte siggärnaatt tog anen var

position på arbetsmarknaden, lågutbildademedgrupper svag som
eller långtidsarbetslösa. Samtidigt konstaterades arbetsför-ettatt

eftersom detmedlingsmonopol för inte heller önskvärt,staten var
efterbedömdes kväva del dynamiken i sökandet vägarav nyaen

arbetsgivare och arbetssökande.sammanföraatt
förbudFlera länder har konvention med96 motsagt upp nr
kommeroch konventionenavgiftskrävande arbetsförmedlingar, att

tillIVvårenrevideras vid ILOs session 1997. I85te rapport nr
samarbetemodell, byggerföreslåsdenna session ettsomen ny
formulerarfönnedlingar.mellan offentliga och privata Rapporten

syftet konventionenmed den attsomnya

funktions-arbetsmarknadensinstitutionell förskapa ramen ny-
tillbidrafönnedlingsföretag kanprivataerkännersätt, attsom

funktioner,förbättra dessaatt

exploateringmisskötsel ochgarantierskapa nödvändiga motmot-
arbetssökande,deav

arbetsmarkna-olika aktörernamellan derelationernaförbättra-
mellansamarbeteeffektivtetableraframför allt,den och, ett

förmedlingar.offentliga och privata

betydelsegrundläggandesamtidigt detpåpekarRapporten äratt av
förmed-oetiskaundennåliga ellerfrånarbetsmarknadenskyddaatt
Detintressen.skydda löntagarnasoch ärlingsverksamheter att

detmissförhållandenundvikaheter det,speciellt svårt, näratt
denoklart,arbetsförmedlingarför privatajuridiska läget är men
måsteförbudeller allmäntöverregleringifallgrop ligger ettsom

detvisar tydligtmed konvention 96exempletundvikas: nr
angreppsmetod.sådanimisslyckade en

missförhållanden,undvika allvarligaförAvgörande att menar
intearbetsfönnedlingarbibehålla principenhär attär attrapporten,
regelfrån dennaarbetssökande; undantagdeavgifterfår ta ut av
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måste specificeras tydligt i lagstiftningen och ske i samråd med
löntagarnas fackliga organisationer. Ett sådant undantag, tassom

i avgifter för sökningärrapporten, via databaserupp Rappor-o
framhåller samtidigtten det här behövsatt regelverk förett att

skydda de arbetssökandes integritet det handlarnär arbets-om
förmedling via det elektroniska nätet.

3.2 Utvecklingen i Sverige

3.2.1 Allmänt

I slutet 1996 fanns 2 500 privatföretag,över syssladeav medsom
förmedling arbetskraft. Den absoluta dessaav merparten av var
dock personaluthymingsföretag. Vissa dessa uthymingsföretagav
arbetar med rekrytering,även detta då endast mindreutgörmen en
del företagets verksamhet. Endast fåtal företag arbetarav ett enbart
med traditionell platsförrnedling. Utvecklingen i Sverige följer med
andra ord det internationella där avregleringenmönster, arbets-av
fönnedlingsmonopolet lett till snabb tillväxt personalut-en av
hymingsföretag endast mycket begränsad etableringmen en av rena
arbetsfönnedlingar.

Det fåtal privata platsfömiedlingsföretag finns följer likasåsom
det uppvisasmönster i övri västeuropeiska länder: företagensom ga
finns huvudsakligen i storstäder och de förmedlarstörre tätorter,
främst utbildad arbetskraft och arbetar med ombytessökande änmer
med arbetslösa. Detta med den bedömning,stämmer gjordessom
i det utredningsarbete föregick avregleringen arbets-som av
förmedlingsmonopolet: de privata förmedlingama förväntades upp-
träda där det farms betalningsvilja från arbetsgivamas sida, dvsen
inom områden där arbetsgivarna redan tidigare lagt storaner
kostnader på sin rekrytering.

flestaDe dessa privata arbetsförmedlingar erbjuder hjälpav även
med själva urvalsprocessen, anställningsintervjuergör tester, etc.
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regi.fackligarbetsförmedlingar iexempel pånågrafinnsDet
Civilingenjörsförbundet,drivsCivilingenjörsbörsen, avsom

Metallarbetare-år. Inomanställningarhundranågraförmedlar per
arbetsfönnedlingdiskussionerfinnsförbundet att starta egenenom

avdelningKommunalarbetareförbundetsDanmark.frånmodellefter
denochkommunmed Göteborgsvår tillsammansi8 startar

inomvikariatförförmedlingarbetsförmedlingenoffentliga en
drivitSIF harIndustritjänstemannaförbundSverigeskommunen.

tvåarbetsfömiedlingmed orter,försöksverksamhet menegen
sig kunnaansåginteeftersomverksamhetenläggabeslutat manner

service.godtillräckligterbjuda
startadeProffice,personaluthymingsföretagen,deEtt störreav

planerarocharbetsförmedlingfristående1996hösten nyamanen
delvissEnfemytterligarepåunder 1997 orter.etableringar av

frånrekryteringsuppdragbestårverksamhetförmedlingens av
urvalsprocedu-för älvaförmedlingendärkundföretag, även svarar

ren.
arbetsmark-håll och inomfackligtblandBedömare annat
betraktaförmedlingamaprivata ärde attnadsverket merattmenar,
konkurrenterpersonalavdelningarextema änform somavensom

denfördedvsarbetsfönnedlingarna, typoffentligade avtill svarar
hjälpmedsjälvaskötabrukatföretagenrekrytering avsom

rekryteringsföretagenprivataDefackpress.ochdags-annonsering i
företagettendensenuttryck för attperspektivetdeti ännu ettär

skötaförställetispecialföretag attandrafrånin tjänsterköper
dragitharföretagMångaavdelningar. störreviainterntdem egna
intemindre harochmedelstoradepersonalavdelningar,sinaned på

de tjänsterinstället köperisådana:bygga manatt uppresurser
privataurval frånochrekryteringdet gällerbehöver närman

rekryteringsföretag.

påvisamöjliga atteffektersärskildaInga

ocharbetsmarknadensmedhaft parterutredningenkontakterdel
någrapåvisatshar intearbetsmarknadsverketförföreträdaremed
fallplatsfönnedlingarna. Dede privatakringproblemspeciella av
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förmedling arbetskraft förekommit kan knappastsvartav som ses
följd avregleringen arbetsfönnedlingsmonopolet; detsom en av av

handlar den kriminell verksamhettyp förekomrentom av som
under den tidigare lagstiftningen.även

Med den mycket begränsade omfattning privat platsfönned-som
ling har det svårt påvisa några speciellaär effekteratt sig förvare
arbetsmarknadens funktionssätt eller för de offentliga fönned-
lingarnas del. Underlaget för litet för möjliggöraär någraatt
slutsatser. Det utomordentligt svåra arbetsmarknadsläget under de

åren har dessutom kraftigt påverkatsenaste villkoren för all
arbetsförmedling, något omöjliggör meningsfull jämförelsesom en
såväl mellan offentliga och privata förmedlingar medsom
situationen arbetsförmedlingsmonopolets tid.

De förändringarna de offentliga fönnedlingarnasstora sätt attav
arbeta genomfördes redan före avregleringen, och de ytterligare
förändringar gjorts under år beror på desom senare snarare nya
krav ställs fönnedlingama på den begränsade etablering-änsom

privata förmedlingar.en av
På punkt kan dock tydlig påverkan från privataen man se en

förmedlingsföretag, och det gäller fönnedlingen tillfälliga jobb.av
På för närvarande 15 erbjuder de offentliga förmedlingarnaorter nu

organiserad förmedling korttidsjobb efter modell frånen av
personaluthymingsföretagen, och planerar utvidga verksam-attman
heten till fler orter.

Urvalsservice

Vid bedömningen de privata arbetsförmedlingarna bör dockav man
ha i minnet, åren från 1993, då den lagen arbetsförmed-att nya om
ling trädde i kraft, knappast varit för etablera för-attgynnsamma
medlingsverksarnhet, bygger på avgifter från de arbetssökandesom
företagen. kanDet givetvis inte uteslutas iatt, ett gynnsammare
arbetsmarknadsläge med efterfrågan på arbetskraft, destörre privata
fönnedlingama kan komma snabbare vad de hittillsväxaatt än
gjort.

Internationella erfarenheter tyder här på, arbetsgivarnaatt som
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alltanställdahos despecialiserad kompetensföljd kravenaven
arbetsför-ligger iservice,efterfråga denkommer attatt sommer
denrätt kandidat, dvsframsållahjälpa tillkan typmedlingen att
på.specialinriktar sig Detoftafönnedlingarprivatatjänster somav

skall ståförmedlingama,offentligadediskutabelt,är somom
såikan inoch arbetsgivare,arbetssökandemellanneutrala

Arbets-handlakandet härurvalsprocessersofistikerade om.som
SOUbetänkandei sittkommitténmarknadspolitiska argumenterar
medanvändasmåstetill arbetsgivareurvalsscrviceför1996:34 att

varsamhet.
olyckligt,detförSamtidigt kan attargumentera omvoreman
uppgift förbleveensidigtrekryteringstjänsterdenna typ enav

ledamöjligenperspektivi längrekandetfönnedlingar;privata ett
arbetsförmedling. Detmarknader för ärtvåiuppdelningtill en

för detta,riskernabedömasäkertmöjligtdagsläget intei att men
uppmärksamhet.för fortsattföremålblibörutvecklingen

sidastatsmaktemasfrånmotiveratdetAllt detta attgör man
arbetsfönnedlingarnaprivatadeutvecklingenföljafortsätter att av

dockkommeruppfattningutredningensEnligteffekter.och deras
inomarbetsmetoderochorganisationförförändringenden största

de kfölja öppnahuvudarbetsförmedling atttagetöver sav
detviaalltså sökningbyggashållersökforrner att upp,nusom

arbetssökande kanocharbetsgivare presente-därelektroniska nätet,
kontaktoch självakvalifikationer,sinaönskemål och tasig, sinara

varandra.med

Artistförmedlingama3.2.2

medåtgärdermedbefogatdetutredningenfinneravseendeI ett
deoch detverksamhet,arbetsförmedlingars ärprivataanledning av

musi-föruppdragförmedlingenalltsåartistfönnedlingama,k avs
arbets-lagendensedanharHärskådespelareker, etc. omnya
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förmedling trädde i kraft vuxit fram antalett stort agenturer av
olika slag, där verksamheten, i strid med lagstiftningen, baseras på
avgifter de arbetssökande,tas inteut arbetsgivarna.som av av

Agenturemas verksamhet kan visserligen sig isägas röra en
gråzon, eftersom de arbetar med marknadsföring,även fakturering

för artistens räkning. Detetc dock uppenbartär de avgifteratt som
i många fall vidatas överstigerut vad kan betraktassom som en

rimlig ersättning för de uppgifter utför i dessa avseenden.agenturen
Att alltså erbjuder arbetskraftagenturema avgift förutan

arbetsgivaren innebär också de förrnedlingar, iatt enlighet medsom
lagstiftningen debiterar arbetsgivaren, inte den arbetsökande,
hamnar i konkurrenslägesämreett de uppdragsgivare,gentemot

söker artister/musiker för Eller annorlundasom engagemang.
uttryckt, de följer lagstiftningen riskerar undanatt trängassom av
dem inte det.görsom

Både Svenska Teaterförbundet och Svenska Musikerförbundet
starkt kritiska dessaär förhållanden. Teaterförbundetmot har träffat

avtal med några de vilkastörre regler skallagenternaav om som
gälla mellan och artister.agenter

Utredningen delar bedömningen det finns åtskilliga oroandeatt
drag vad gäller artistförmedlingama. Inte minst finns uppenbaren
risk människor, försökeratt etablera sig musiker ochunga som som
artister, råkar ekonomiskt illa ut.

Artistsektom skiljer sig från andra branscher så till vida attsom
de jobb förmedlas regelmässigt ibland kanär dettemporära;som
handla för endast några timmar. Villkoren förom engagemang
arbetsförmedlingen eller så vill, arbetsanskaffningenom man- -
skiljer sig därför från fönnedlingsverksamhet, och dettypannan av
kan svårt fånga in detta i övergripande lag arbetsför-attvara en om
medling. Utredningen därför det finns motiv förattmenar en
särskild lag vad gäller artistförmedlingar.

Denna lagstiftning bör givetvis hänsyn till det speciella för-ta
hållande ligger i artistförrnedling många gånger innefattarävensom
vad kan kalla marknadsföring de enskilda arbetssökande,man av
dvs agentverksamhet. En möjlig därför i lagen skiljaväg är påatt
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förmedlings-agentverksamhet. Förförmedling och renren
får deavgiftergälla ingahittillsbörverksamhet uttasatt avsom

för artistensuppdragutför vissasökande. En agentur, som
arbetsanskaffningavgifter, oaktatkunnaräkning, bör ävenattutta

dockmåstereglerutför. Vissaarbeteingår i det agenturen anges
nyssnämndaTeaterförbundetsberäknas.fåravgifthur dennaför

vägledning.avtal kan här ge
dennastått tilltidinom denmöjligtvarithar inteDet att som

del fråganspecielladennabehandlaförfogandeutrednings omav
gäller.villkor härannorlundademedarbetsförmedling,privat som

lagstiftningviktenemellertid betonavillUtredningen attav en ny
därför fråganförslagUtredningensstånd.till är atthär kommer om

samarbeteutredning, isärskildföremål förblirartistförmedlingama
syfteområdet, iorganisationerna attfackligademed

agenturverksamheten.riktlinjer förtydligareåstadkomma
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Personaluthyrning

4.1 Branschöversikt: Andra länder

Personaluthymingsföretag har funnits i USA sedan slutet 1920-av
talet. Verksamheten omfattade då industri- och kontorsyrken. I
Europa fanns embryot till dagens uthymingsföretag i de skriv-
byråer, handlingartog föremot renskriftsom på skrivmaskin men

förmedladeäven kontorspersonal till företag i behov tillfälligav
hjälp.

Uthymingsbranschen började expandera på allvar efter andra
världskrigets slut och har såväl vidgat fördjupat sin verksam-som
het. Dels har uthymingen kommit omfatta alltatt fler branscher och
allt fler yrken, dels erbjuder branschen tjänstertyper mednya av
avseende på kundföretagens personalhantering i vid bemärkelse.
Uthymingsföretag kan i dag arbeta med rekrytering personal förav

anställning hos kundföretag,pennanent på entreprenad vissaöverta
arbetsuppgifter i kundföretag, för utbildningen kundföre-svara av

personaltags eller på konsultbasis bygga personalorganisatio-upp
hos kund. Denen personaluthymingsföretagenstoraen har också

omfattande utbildningsverksamheten för sina anställda.egna
I dag täcker uthymingsbranschen i USA de flesta sektorer

arbetsmarknaden. Kontors- och ekonomitjänster olika slag ärav
dock med 43 verksamhetenprocent den dominerandeav delen.
Näst industriarbete,störst är i huvudsak arbete inom lätt industri,

för 30 uthymingen.som svarar Sjukvårdprocentca förav svarar
endast 6 uthymingen,procent hemsjukvårdav räknasmen som en

de verksamheter kommerav att växa.som
De amerikanska uthymingsföretagen betalar normalt sina

anställda enbart för de perioder de har uppdrag hos kundföretag.
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kontraktdärförharuthyrningsbranscheninomarbetarMånga som
hurberäknaexaktsvårtdet attnågot görflera företag,med som

Siffrornasysselsätter.branschenarbetskraftenandel somstor av
siffranlägredenoch 1,81,5 procent,mellanvarierar varav

korrekta.densannolikt mestär
deblandlägregenomsnittsåldem ärvisarUndersökningar att

ochkvinnorandelenochpersonaluthymingsföretag, attanställda i
medpersonalblandhögreminoriteter änetniska ärolikaandelen ur

uthymings-deandelförhållandevis storEnanställningar. avfasta
uthymings-iarbetetagittillskälockså attanställda mansomanger

detSamtidigt äranställning.fåkunnatinteföretag annanatt man
iarbetetviaanställningfastfår2/3andelhög somcaen -- medellerkundtidigarenågonhosantingenuthymingsföretaget,

inomArbeteuthyrd.tidenunderfåttdeutbildningden somhjälp av
tillinkörsport merdärför enuthyrningsbranschen ensomses

ianställningstidengenomsnittligaDenanställning.permanent
år.2mindrekort, änocksåbranschen är

ochvärlden,heladagifinns överPersonaluthymingsföretag
multi-dagiföretagen äramerikanskaursprungligendeflera av i 42dotterbolagfharManpowerUSA-ledda nnationella koncerner;

och EuropaSydostasienLatinamerika,ISverige.däriblandländer,
USA,iänbranscheninomexpansionen senaredockbörjade
inteländermångailagstiftningenberoende atthuvudsakligen

USAutanförtillväxtensnabbaverkligtDenpersonaluthyming.tillät
1990-talet.underkommithar

arbets-andellågförbranschendock avenTotalt sett svarar
endastochl procent,EU-ländema ärförGenomsnittetmarknaden.
siffrorredovisarNederländernaochStorbritannienländertvå -- medNederländernaförsiffranhögstaDen anges2 procent.över

Nederländerna är1996. lhöstenarbetskraften3 procentnära av
med privatasammankoppladeuthyrningsföretagen näraemellertid
förformetablerad provan-uthyrning ärocharbetsfönnedlingar, en

privataviatillsättsjobb,de90 procent somställning; avca
denenligtinhymingsperiod,föregåttshararbetsförmedlingar, enav

redovisats.tidigarearbetsförmedlingprivat somstudietyska över
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Branschens huvudinriktning olika i olika länder. I Frankrike,är
Tyskland och Nederländerna uthymingen i hälftenänavser mer av
alla fall industriarbetare. Storbritannien,I Spanien och Danmark
dominerar däremot änstemannayrken.

Lagstiftning i olika länder

Lagstiftningen personaluthyming skiljer sig mellan olika länder.om
Sverige bland dem har den minstär omfattande lagstiftningen.som
I andra länder finns antal tvingande lagregler förett
personaluthyming.

I Japan således uthymingsföretagens verksamhetär begränsad
Äventill f n 18 yrkesområden. i Frankrike begränsas personalut-

hymingen till vissa yrken och branscher. I Italien det endastär
tillåtet hyra personal med högre utbildning,att ut dennatrotsmen
lag finns det flera företag hyr andra personal.ävenut typersom av
I Storbritannien gällde fram till krav1995 licens för
personaluthyming, detta krav har slopats och ersatts ettmen nu av
inspektionsförfarande. Tyskland,I har den kanske hårdastesom
lagstiftningen, måste uthymingsföretagen ha särskilt tillstånd för sin
verksamhet från den tyska arbetsmarknadsstyrelsen, Bundesanstalt
für Arbeit. Vid tillståndsprövningen kreditprövninggörs en av
företagaren och prövning företaget kan haen av om anses
tillräckliga kapitalresurser för den planerade verksamheten.
Arbetskraft får hyras till och företag i högstut ett samma sex
månader i följd, och det finns också vissa regler syftar till attsom
skydda de anställda i uthymingsföretag felaktigt utnyttjande.mot
Personaluthyrning inom byggbranschen förbjuden.är

Tysklandl har modellen med personaluthyming samtidigt tagits
offentliga I delstaten Nordrhein-Westfalen finnsupp av organ.

sedan något år bolag delstaten, kommunema, tyskaett sarnägt av
arbetsmarknadsstyrelsen, fackliga organisationer och arbetsgivaror-
ganisationer, hyr arbetslösa till olika branscher. För-utsom
hoppningen detta skall leda vidare till fastär anställning.att

Det svårt hitta något systematiskt sambandär mellan lagstift-att
ningens utfomining och uthymingsbranschens storlek i land. Iett
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harlagstiftning,restriktivförhållandevisharTyskland, ensom
iandelarbetskraften,branschen 0,6 procent somsammaav

aldrigdär detUSA,liberala regler. lbetydligtmedDanmark mer
1,5andelenlagstiftningen,irestriktioner ärfunnits några ca

alltså begränsarFrankrike,imycketungefär likaprocent, somsom
för baraStorbritannien,branscher. Itill vissauthymingen som
personal-licens försärskildpåkravetsläpptesedannågra

2,6så högandelensidan procent.andraåuthymingsföretag, är som

SverigeBranschöversikt:4.2

interegleradearbetsförmedlingprivatförbudmedår lag1935 mot
bådeiantal domarpersonaluthymingsverksamhet, ettexplicit men
slogframåtoch1960-taletfrånDomstolenoch Högstatingsrätter

förbudetomfattadesuthymingsverksamhet motfast även avatt
handelskam-tillknutnatvåföretagarbetsförmedling. Treprivat -
kontoristföre-KvinnligaGöteborgStockholmi samtresprama

förmedlingbedrivaAMSfrånhade licensStockholm attiningen -
ochskriv-antalfarmsdyl. Därutöverkontorsvikariat ettoav

personalhyrdetillståndfonnellt även utstenografbyråer, utansom
kontorssektom.inom

uthyrningocharbetsförmedlingprivatårs lag1 1991 avom
Blvillkor.vissapersonaluthymingtillätsarbetskraft vara

ochuppdrag,månaderfyratill högstbegränsaduthymingstiden per
behovtillfälligthandladedetmåste visaarbetsgivaren avatt om

dessaharjuli 1993från 1gällerlagdenarbetskraft. I som
meddenfinns,spärreglertvåEndastbort.tagitsinskränkningar ena

hosanställningfast ettfrånanställdhindraförbud att taatt en
halvåretförstadetunderförbudmedandradenkundföretag, att

arbetsgivare.tidigarevederbörandesanställd tillhyra ut en

Branschstorlek

fortfarandesnabbtvuxitårenhar deBranschen senaste svararmen
Ca 9 400arbetsmarknaden.delmycket litenför personer,aven
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motsvarande 0,2 arbetsstyrkan, kunde vid slutetprocentca av av
beräknas1996 verksamma inom uthymingsföretag, däravvara ca

2 100 i enmansföretag. Enligt vissa beräkningar kommer branschen
vid sekelskiftet omfatta verksamma,20 000 dvs knapptatt ca en
halv arbetskraften.procent av

slutetVid 1996 fanns 410 personaluthymingsföretag medav ca
anställda och 2 100 enmansföretag. Antalet torde komma attca

ytterligare den framtiden.växa närmaste
Framför allt enmansföretagen ökade under Omsättningen1996.

bland dessa företag dock relativt hög, och många demär ärav upp-
enbarligen överlevnadsföretag. de flestaI fall handlar det om
skrivbyråer, någon gång bokförings- eller översättarbyråer, där
innehavaren främst uppdrag för andra företags räkningtar emot att
utföra i lokal ofta hemmet kan hoppa påinävenegen men
korttidsjobb på andra arbetsplatser. Spännvidden mellan företagen

från byråer funnits i flera årär och har etableradstor, som en
kundkrets, till företag där uppdragen bara liten delmotsvarar en av

arbetstid.ägarens
Endast företag redovisade anställda100 1996. Dessaänsex mer
företag svarade dock för hälften samtliga anställdaänsex mer av

inom branschen. Ytterligare fyra företag redovisade 50över
anställda. Merparten, 354 de företag redovisar anställdst, av som

harpersonal dock färre anställda.10än
företag70 för närvarande anslutna till HAO änsteföretagen,är

och 20 företag ingår medlemmar i branschorganisationensom
Sveriges Personaluthymings- och Rekryteringsföretag SPUR.
Dessa 20 företag hör samtliga till de i branschen, varförstörre
SPURs medlemsföretag kan beräknas omfatta 60-65 procent av
samtliga anställda inom uthymingsbranschen. Flera företag har
enligt uppgift sökt medlemskap den tiden.senaste

Personaluthymingsföretag med anställda finns i huvudsak i
med märkbar koncentration till storstadsom-större tätorter, en

rådena. De åren har etableringama på medelstora docksenaste orter
ökat, det främst handlat mindre företag,även ofta inriktadeom om

några få branscher.mot
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Yrkesområden personaloch

deFortfarande kontors- och ekonomiadministration inomdominerar
tjänster åren har emellertid sektorerhyrs Deut. senastesom nya
tillkommit, branschen med utanföroch inom räknar det ärattman

ske.de sektorerna expansionen kommertraditionella attsom
för teknisk datatjänster och lager-Uthyrning personal service,av
de åren, och enbart under 1995-96arbete har ökat i omfång senaste

ochDetaljhandelhar flera hyr vårdpersonalföretag ut startats.som
öka. Enligtockså sektorer kommerräknas atttransporter som som

förbund erfaren-hösten hadeenkät till LO-förbunden 1996 sexen
nämligenavtalsområden,personaluthyming inom sinahet av
Metall-Förbund,Byggnadsarbetareförbundet, Handelsanställdas

Kommunalarbetare-Transportarbetareförbundet,arbetareförbundet,
Industrifacket.förbundet och

beräknasanställdaoch 2Totalt kan i dag mellan 1 500 000 vara
traditionella kontors-utanför deuthymingsverksamhetverksamma i

och ekonomisektorema.
Över dekvinnodominerad. 80Branschen starkt procentär av

dockhängerkönsfördelningenkvinnor. Den snedaanställda i dag är
andrakvinnoyrken. Ibranschen domineras justmed att avsamman

USA 60jämnare, iinom branschenkönsfördelningenländer är ca
kvinnor 40 män.procentmotprocent

beräknasMedelåldernförhållandevisocksåPersonalen är ung.
år.under 30anställdadetill år, 4032-33 ärnära procent avmen

äldre.år eller5015 ärprocent
mellanbranschenanställningstiden igenomsnittliga ettDen är
samtligafjärdedelfinns dockoch två år. Det avca enen grupp -

och vill fortsättabranschenmånga år iarbetatanställda somsom-
det.att göra

Kunderna

såväl privatfinns inomkunderPersonaluthymingsföretagens som
tjänsteföre-inomoch företag,både småinomoffentlig sektor, stora

medlemsföre-bland SPURsenkätindustriföretag. Enligtochtag en
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våren hade1996 samtligatag haft uppdrag från småföretag det
året, 90 hade haft uppdragsenaste från industriföretag,procent 70
från kommuner eller kommunalaprocent bolag och 50 frånprocent

fackliga organisationer.
Uthymingstidema kan variera från en-två dagar till uppemot ett

år. Uthymingstiden skiljer sig dock mellan olika yrken;typer av
bland till exempel växeltelefonister det inte ovanligtär med många
och korta uppdrag ibland kanske bara några dagar, medan
exempelvis ekonomichefer kan hyras halvårs- eller årsvis. Deut
långa uthymingsuppdragen dock liten andelutgör totalaen av
volymen och gäller i huvudsak högutbildad personal för specialise-
rade funktioner.

I undersökning personaluthymingsföretagen professoren av av
Eskil Wadensjö vid Socialforskningsinstitutet den storauppgav
majoriteten företagen den vanliga uthymingstidenattav var en
månad eller mindre. Endast sju företag fyra månaderattuppgav
eller längre den vanligaste uthyrningsperioden. SPURsIvar
personalenkät det genomsnittliga antalet uppdrag anställdvar per
3 för den fyramånadersperiod januari-april 1996 under-som
sökningen omfattade, dvs genomsnittlig uppdrag varade knapptett

veckor.sex
De främsta skälen för företag/myndigheter hyra in personalatt
behov vikarierär vid sjukdom bland ordinarie personal ochav

behov personal vid arbetstoppar. Företagenextra tvåav anger
huvudmotiv för anlita uthymingsföretag: kanatt medett man
mycket kort varsel få den vikarie behöver, och fårman man
personal med kompetens, snabbträtt och inskolning kanutansom
börja fungera i sina uppgifter.

Det börjar förekomma företag hyräven in personal föratt
sådana arbetsuppgifter, koncentrerade till mindre delärsom en av
verksamhetsåret och inte förekommer i den utsträckningenannars

företaget sig behöva eller kunnaatt fylla den medanser - -
anställd personal. Ett rimligtpermanent antagande det ökandeär att

antalet småföretag också leder till ökande behovett temporärav
personal för specialisttj där företaget inte haränster, underlag för en
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helårsanställning; exempel personal för bokslutsarbete ellerärett
dataservice. hyraAtt in personal blir här alternativ till köpaett att
tjänsten från företag eller anlita konsultbyrå.ett annat att en

Vidgad verksamhet och flytande gränser

Liksom i andra länder har de personaluthymingsföretagenstörre
börjat vidga sitt verksamhetsområde. De driver ibland verksamheter

entreprenad andra företag, till exempel telefonväxel eller
Vaktmästeri. fungerar rådgivare gällerDe det uppbyggna-närsom

kundföretagets ocksåden personaladministration. De utförav
specificerade för kundföretag,rekryteringsuppdrag där de ansvarar

för hela eller hela sök- och urvalsprocessen. någraläven nästan
fall förhar uthyrningsföretag också åtagit sig utbildning personalav
kundföretags räkning eller samarbetsprojekt med arbets-ettsom
marknadsmyndighetema.

personaluthymingsföretag och andra formerGränserna mellan
tillfällig mångaför förmedling ambulerande eller personal ärav
personaluthymingsföretaggånger flytande, och vad ärär ettsom

hyra ekonomi-definierat i praxis. Skillnaden mellan inattmest en
frånkontraktera konsultchef från uthyrningsföretag ellerett att en

hårfin. vaktbolag, påkonsultbyrå torde få När ett somen anses som
kundföretagets lokaler,entreprenad för bevakningenansvarar av

likhetenföretagets receptionåtar sig bemanningen är storäven av
åtar sig bemarmauthyrningsföretag, entreprenadmed det attsom

kallasde enmansföretag,kundföretags reception. Mångaett somav
vissa skrivbyråer ellerpersonaluthymingsföretag över-som-

mångaprincipiellt annorlundasättarbyråer fungerar inte än-
utförelektriker eller vvs-byråer,mindre hantverksföretag, somsom

kundföretag.ambulerande uppdrag olika
uppmjukadeindustrin förekommerInom entrepre-typen av
för rekryteringen ochnader, där underentreprenören svarar

och för vissa uppgif-anställda för viss tidavlöningen av en grupp
lokalerinhyrande företagetsdär arbetet sedan utförs i detter, men

arbetsledare. problem medoch ledning detta företags Ettunder av
bli otydliga. Hittillsdessa entreprenader ansvarskedjoma kanär att
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tycks mycket den inhyming, från industrisek-av rapporterassom
handla sådanatorn, uppmjukade entreprenaderom änsnarare om

inhyming från personaluthymingsföretag, deäven störreom
uthymingsföretagen de börjar förfrågningarattuppger nu om
möjligheten hyra industriarbetare.att även

Som tidigare har de offentliganämnts arbetsförmedlingarna
börjat systematisera sin förmedling tillfälliga jobb efter modellav
från uthymingsföretagen. Det handlar dock givetvis förmed-om
lingsverksamhet, inte uthyrning. På för närvarande 15om orter
bedrivs, i något olika former, organiserad fönnedling tillfälligav
arbetskraft. Arbetsförmedlingen i Helsingborg har således i
samarbete med hotellen i staden organiserat särskild pool fören
arbetssökande städare, dit hotellen kan vända sig de behövernär
vikarier eller extrapersonal. I Umeå fönnedlas korttidsjobb inom
handels-, vård- och serviceyrken; fönnedlingen har register medett

l 500 snabbt kan korttidsjobb.ca tapersoner, ettsom

Löne-och anställningsformer

Personalen har Åtminstoneanställning hos uthymingsföretaget. i de
företagenstörre tillsvidareanställningär huvudregel, kmen s

behovsanställning, ibland kallad flexibeläven anställning, kan
förekomma där. Såvitt utredningenäven kunnat dessautröna är
behovsanställningar jämföra medsnarast upprepadeatt visstidsan-
ställningar. Förfarandet har i dessa fall godkänts den fackligaav
organisation, inom avtalsområde arbetet ligger. Olika fackligavars
centrala organisationer har dock olika uppfattning tillåtlighetenom
i formen behovsanställning.

I många företag inte har kollektivavtal förekommersom en
uppdrag-för-uppdrag-kontraktering,därarbetstagarenvisstidsanställs
för varje enskild utbokning och något anställningsförhållande till
uthymingsföretaget inte föreligga under mellanliggandeanses
perioder.

Arbetsdomstolen har i flera tidigare domar varit mycket
restriktiv det gällernär godta upprepade tidsbegränsadeatt
anställningar, och redan den tidigare utredningen SOU 1992:116
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arbetskraft konstatera-och uthyrningarbetsförmedlingprivat avom
uppdrag inteuppdrag förde, anställning attatt somvar anseen

Försäkringsöverdomsto-anställningsskydd.förenlig med lagen om
regelmässigtdenslagit fast,len har likaså i flera domar att som

uthymingsföretaganlitas för uppdrag är attett somanseav
enskildahur detföretag, oberoendetillsvidareanställd i detta av

utformat.anställningskontraktet är
ochTjänsteföretagenHAOträffats mellanEnligt det avtal som

tecknats 50hittillsochTjänstemannaförbundet HTF caavsom
minstomfattapersonaluthymingsföretagiföretag, skall anställning

och denmånad,genomsnitträknattimmar/vecka,20 över ensom
motsvarandetillerbjudas uppdragmöjligtanställde skall uppom

dock dispositiv.klausulheltid. Denna är
månadsgarantianställde hardeninnebärklausulDenna att en

kortareutbokat på uppdraghon/han varithalvtidslön, även omom
innebärGarantinuppdrag alls.haft någraså eller intetid än

varjelöntill timmarsanställde har 20dendäremot inte rättatt
ochmånadenpå heltid halvahaft uppdraganställdvecka. Har en

garantilönutgår ingenhalvan,den andrauppdragdärefter varit utan
månadsbasishalvtidslönavtalet ärveckor;för dessa omsenare

heltidsarbete.veckornasförstadeuppfyllt genom
blandvåren 1996SPURgenomfördesenkätEnligt avsomen

anställdadehademedlemsföretagen 38anställda i procent av
enkätliknandemånadslön. Enhadegarantilön.avtalets 8 procent

personalut-anställda imedlemmarblandHTFgenomförd av
svarandeantaletendast 29visadehymingsföretag procentatt av

siffra torde förklaraslägregarantilön. Denna atthade avtalets av
undersök-ingår i HTFskollektivavtalföretagfler anställda i utan
dockvisarundersökningSPURs attSåväl HTFsning. som
hadenormalt4/5intervjupersonernamerparten encaav - -
alltsåkanGarantilönenhalvtid.arbetstidmånatlig översteg sessom

någonnormalfallet intehar iskyddsnätett yttersta mensom
förha betydelsekan dendäremotmånadsinkomsten;betydelse för

till sjuklön.rätten
sjuklön enligttid utgårutbokadsjuk underanställde blirOm den
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stårpersonaluthymingsföretagetvarvid detregler,vanliga är som
avtaladhararbetsgivarperioden. Denunderersättningenför som
icke-underinsjuknarhonsjuklöntillgarantilön har ävenrätt om

sjuklönenför hurolika praxisharföretagolikautbokad tid, men
omständig-vissadet undervarförgarantilönen,skall beräknas mot

helautbetalas underfall intesjuklön iförekommakanheter vartatt
enligtinte,däremotgarantilön harsaknarsjukperioden. Den som

icke-utbokadundersjukdomförersättningtillpraxisfall,flera rätt
tid.

tillarbetslöshetsersättninga-kassorvissabetaladeTidigare ut
de inteperioderunderpersonaluthymingsföretaganställda i var

tolkningendäremotgjordekassor attAndrauppdrag.utbokade
betalaskundeersättning inte ut.

arbetslöshetsersättningAMS fastslog5/95meddelande attI nr
personaluthymingsföre-stå tillanställdedenutgå;inte skulle anses

intedärmedocharbetsmarknadens,till ärförfogande, intetagets
tidigarehär deföljerAMSarbetslöshetsersättning.berättigad till

vilka denenligtFörsäkringsöverdomstolen,inämnda domama som
skallpersonaluthymingsföretaganlitasregelbundet varaett ansesav

omfattningi denföretag motsvarardettatillsvidareanställd somav
arbetslöshetvidersättningUtredningenarbetsutbud. ompersonens

ochallmänbetänkande Ensitthar iARBOMoch omställning
uttalat1996:150SOUarbetslöshetsförsäkring attsammanhållen
harintepersonaluthymingsföretag rättanställda idenna regel att-

utbokadeinteperioder deunder de ärarbetslöshetsersättningtill
gälla.börfortsättningsvisuppdrag även- deunderarbetsgivare, ävenuthymingsföretaget ärDet är som

uthymings-uppdrag. Detpåutbokad äranställdeperioder den är
avgifter. Lagensocialaanställdesdenförföretaget, omsvararsom

alltså igällermedbestämmandelagenochanställningsskydd
kundföre-tillförhållandeiinteuthymingsföretaget,förhållande till
inhyrandedetochuthymingsföretagetdelarDäremottaget.

harKundföretagetarbetsmiljölagen.enligtföretaget ansvaret
för sinaarbetsmiljöinhyrdesför den egnasomansvarsamma

anställdas.
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personalenförutvecklingsmöjligheter

utbildningomfattandeÅtminstone oftadriverföretagende större en
Proffice,ochTeamworkManpowerpersonal. Desin största, somav

Utbildninginlämingsstudios.ochutbildningslokalerhar egnaegna
fackligtPåpersonal.hyrföretagendäryrken, utalla deinomges
det ärkvalitetutbildningens attvitsordarhåll menarmenman

kvällstid.obetaldpåbedrivsregeldennackdel, att som
hardetanställning,till fastoftalederanställningarTillfälliga

SOUArbetsmarknadspolitiska konstateratkommitténandrabland
uthymingsföretag.ianställninggäller1996:34. Detsamma om
anställningofta tilllederuthymingsbranschen eninomArbete

uthymings-deinomundersökning störstaarbetsplats. En ettfast av
fåttslutadedem20visadedag procentiföretagen att somavca

uppdragtill sittanslutningdirektikundföretaghosanställning ett
viaanställningstationärfått40ytterligaremedan procentdär, ca

uthymingsbranschen.iarbetetfåttdemeriterellerkontakter genom
avseende.dettasiffror iamerikanskamedvälSiffrorna stämmer

uppfattningarPersonalensuthyrningsföretag:Anställd i

genomfört1996underhar,SPUR nämnts,HTFSåväl somsom
uthymingsbranschen.arbete isittpersonalenhurenkäter serom

urvaleteftersomjämförbara,heltinteUndersökningarna är
medlemmar400de ltillgickenkätolika. HTFssvarande ut caär

63Svarsfrekvensenuthymingsföretag;anställda i varvarsom
i deanställdatill 2 400gickenkätSPURs ut personerprocent. ca

SPURs55Svarsfrekvensen procent.medlemsföretagen;då 14 var
intervjuper-medanpersonalgrupp,bredarealltsåomfattarenkät en

urvalnågot störreundersökning ettHTFs representerar avisonerna
tvåi detendensendockurvalskillnad i ärdennaTrotsföretag.

likartad.undersökningarna
företaganställda i över-dock störreundersökningarnabåda ärl

skiljakanföretagendevillkoren i störstaEftersomrepresenterade.
interesultateninnebärakan detsmå,de attiförhållandenafrånsig

begynnandehelhet. Deni sinbranschenförrepresentativaheltär



Personaluthyrning 49SOU 1997:58

undersök-avspeglas inte heller ipå LO-områdetexpansionen in
ningarna.

frågan arbetadhar, ställtBåda undersökningarna nämnts, omsom
undersökningarnasvarande i bådatid. deMerparten uppger enav

arbetade 3/4-halvtid; 70-75arbetstid klart överstiger procentsom
uppgår arbetsveckan till timmar. Ilängre. genomsnitt 34tid eller I

såde arbetarbåda undersökningarna 60 procent attcasvarar
ochvill arbetamycket de önskar, 30 restenprocent mersom ca

blandåterfinns, naturligtvill arbetanågot mindre. De mer nog,som
arbetstiden. Ofrivillig deltidden kortare månatligadem har ärsom

uthymingsbranschen.problem inommed andra ord ävenett
förklarar sig trivas brabåda undersökningarnaklar majoritet iEn
uthymingsbranschen.bra med arbeta inomeller mycket att

de omedelbartSamtidigt andel förklarardet attär stor somen
detarbetsplats, de erbjöds det. Förskulle arbete fastettta omen

viljaeller räknar medabsoluta förrflertalet gäller attatt senareman
gå till sådant arbete.över

uthymingsbranschenflestauppenbart deDet är att som enser
ocksågenomgångsperiodgenomgångsbransch, dennaatt avmen

de svarande i SPURsmånga tillmäts värde i sig. 36 procentett av
uthymingsbranschen från fastundersökning har kommit till en

olikanågra årsyfte underanställning, inärmast att prova
arbetsuppgifter, för sedanoch kanske skiftandearbetsplatser att

harYtterligareanställning. 20vidare in i stationär procentcaen ny
skaffaförhoppning kunnauthymingsbranschen isökt tillsig attom

arbete. Enkan leda till stationärtsig och kontakter,meriter ettsom
undersökningförhållandevis hög andel i HTFs 48 procent --

det inteuthymingsbranschen därförsökt sig till attattuppger man
arbete få.funnits attannat

flertaletuthymingsbranschenfördelar med arbeta iSom att anger
bredda sin kompe-variation och möjlighetenomväxling och att
med uthymings-fördelarnaofta anförsDettens. som en avsom
vill kombineramöjligheten själv bestämma hurarbete, att man

baraarbete, däremotledighet med perioderperioder av uppgesav
nämnda ILO-rapportenden tidigareliten andel svarande. Iav en



Personaluthyrning50 1997:58SOU

anställdadeockså, endast minoritetkonstateras för övrigt att aven
uthymingsbranschen.söka sig tillbetraktar skäldetta attettsom

denundersökningarna,enligt bådanackdelenDen är,största
ekonomi.svårigheten planera sinosäkerheten ochekonomiska att

utbokadtimmarberoende hur mångaInkomsten ärär permanav
månGarantilönen, i denkraftigt.och kan varieramånad, detta

endast omfattareftersom dengrundskydd,sådan finns, ett menger
uppstårlönesvängningarpåverkar den inte dehalvtidslön, närsom
kanske baramånadheltid ochmånaden arbetar nästaman ena

60-70 procent.
iliggerlönesvängningardessaPå branschhåll attmenar man

hållaföretagetdet svårt föreftersombranschens är attnatur, en
frånuppgiftmånad. Enligtorderbeläggning varjehundraprocentig

medlemsföre-bland derasgenomsnittliga beläggningenHAO denär
personalstyr-till helaarbetstiden i relationutbokadedvs dentag,
infonnations-ocksåharSPURkan, 70 gett utprocent. enca

klartbranschen, detarbetssökande inom därtillbroschyr, riktad
variera.månadslönen kanredovisas att
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Erfarenheter och problem med5 av

personaluthyrning

Marknaden för tillfälliga5.1 jobb

Vid sidan ordinarie arbetsmarknadenden för fasta anställningarav
har det alltid funnits, och kommer alltid finnas, viss arbets-att en
marknad för tillfälliga anställningar: vikarier för sjuk ellersom
tjänstledig personal, extrapersonal arbetsbelastningennärsom

blir ovanligt hög, specialister för uppgifter intetemporärt som som
reguljärt arbetsplats. Omfattningenförekommer dennaen av
arbetsmarknad har belysts Arbetsmarknadspolitiska kommittén,av

i "Aktiv arbetsmarknadspolitik SOU 1996:34sitt betänkandesom
konstaterar, marknaden för anställningar varit relativttemporäraatt
konstant pendlarunder hela 1990-talet: inom den privata sektorn
den procentenheter eller tio totalamed några under över procent av
arbetsstyrkan, likaså, den kommuna-inom den statliga sektorn inom
la sektorn på eller ovanför 15-procentsnivån.ligger den strax

vikariat.Merparten anställningardessa temporära ärav
På arbetsmarknaden finns också sedan länge olika arrangemang

för behov anställningar. Inomdetta temporäraatt möta storaav
finnasföretag, kommunala förvaltningar, kan deteller inom större

Sjukhusen kan ha telefonlistorinterna vikariatspooler. över
springvikarier kallas det snabbt uppstår behovkan in när avsom

hyra inbyggbranschen kan byggföretagenpersonal. Inomextra
varandra; verksamheten regleras itillfällig arbetskraft från ett

Byggförbundetsärskilt avtal bilaga till kollektivavtalet mellansom
informella anord-och Svenska Byggnadsarbetareförbundet. Mera
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lån arbetskraft förekommer småföretagartätaningar för orter.av
kontaktnätMånga företag har likaså informella med personer, som

korttidsvikariat.med kort varsel kan gå in på
Personaluthymingsföretagen i praktiken betraktaär att som en

modellen med vikariatspooler fomividareutveckling en avav -
kanförmedling tillfällig arbetskraft, snabbtsystematiserad av som

arbetsuppgiftermed kompetens förerbjuda personal derätt
börtäcka. Uthymingsföretagens verksamhetkundföretaget behöver

Ärbakgrund: organiserabedömas denna det bra sätt attmot ett
för dentillfällig arbetskraft eller inte Innebär det,förmedling av

alternativ andra formerbättre ellerberörda personalen, änsämreett
ställaOch vilka krav rimligavikariatsfönnedling är attav

arbetsmarknadde sigföretagen med hänsyn till röratt en annan
ordinarie jobbhandlardenän som om

så snabbt i både Sverigeuthymingsbranschen expanderatAtt
tillåten kanefter lagstiftningen gjort denoch andra länder det att

rationellttecken på den upplevs just sätt attatt ettett somses som
nämndatillfällig arbetskraft. Tidigareorganisera förmedlingen av

också, kundföretageninternationella undersökningar konstaterar att
med anlita uthymingsföretagfördelarna attatt mananger som en av

personal för de uppgiftermed kort varsel kan få kompetent som
behöver göras.

deantagande, med hänvisning tillockså rimligtDet är ett upp-
arbetadoch genomsnittligtbeläggningsgradgifter företagens omom

föregående, de anställdaredovisats i dettid, att genomsom
medjämförtfår jämnare sysselsättninguthymingsföretagen en

vikariatsförmedling.mindre systematiserad Däremot ärannan,
arbetsplats.vid anställning på fastosäkerheten givetvis större än en

sidaninternationellt material visar å andraBåde svenskt och att
tillarbete uthymingsbranschen ofta blir bryggainom överen

indikationer finnssådana stationära anställningar. Vissa att
densvårigheter hävda sigpersonal, i dag kan ha attsom
medäldre kvinnor ellerordinarie arbetsmarknaden, personersom
viafå anställninginvandrarbakgrund, kan ha lättare permanentatt

platsansökningar.uthymingsbranschen än genom egna
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Konstruktionen med uthymingsföretag innebär också att per-
sonal, sig marknaden för anställningar, kanrör temporärasom
få företagstillhörighet. kan ha betydelseDet för möjlig-en egen
heterna lösa de problem utredningen nämnde i sinatt ett av
inledande översikt, nämligen frågan hur personal sigrörom som

olika tillfälligamellan jobb skall få möjlighet till vidareutbildning.

Några återkommande frågor

Även med målsättningen arbetsmarknaden i första hand skallatt
omfatta fasta anställningar, kommer det alltid finnas behovatt ett

kompletterande, anställningar. minstInte gäller dettatemporäraav
i Sverige med sina bestämmelser för föräldraledighet ochgenerösa
änstledighet för studier. bör de kommande årensNoteras att stora

utbildningssatsningar kommer öka vikariatsbehovet.att
Det då självklart önskvärt förmedlingen dessaär att temporä-av
anställningar organiseras på smidigt och effektivt bådesätt,ettra

kundföretagen och för den berörda personalen. Ut-gentemot
hymingsföretag uppenbarligen sådan effektiv fonn,utgör en
givetvis under förutsättning verksamheten sköts seriöst ochatt
enligt gällande spelregler på arbetsmarknaden. Inte minst i kärvtett
arbetsmarknadsläge önskvärtdagens det systematisktär att tasom
tillvara de tillfällen till arbete, finns iäven temporära utesom
företag och kommuner. effektiv och systematisk vikariats-En
förmedling kan till exempel innebära, företagen stället föriatt att
lösa uppkomna vakanser oväntadeeller toppbelastningar genom
ökat övertidsuttag in personal, varigenom fler kan hålla sigtar extra
kvar på arbetsmarknaden.

farhågor och återkommerTre problem dock hela tiden i dis-
kussionen. handlarEn uthyrningsverksamheten kan kommaattom

leda till fasta jobb på arbetsplatserna försvinner och ersättsatt att
med inhyrd personal. handlar den ekonomiskaEn annan om

för deosäkerheten anställda i uthyrningsföretagen, anställnings-om
former, förenligainte med lagen anställningsskydd ochärsom om

denrisken arbetsrättsliga lagstiftningen urholkas. tredjeEnattom
farhåga riskengäller för oseriös eller kriminell verksamhet.
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ocharbetsrättslagstiftningenkringuppstår vissa frågorDärtill om
siguthymingsbranschenarbetslöshetsersättning. Atttill rörrätten

arbetsmarknadensdessutomavtalsområden ställeretableradeöver
inför frågor.parter nya

tjänsteföretagenDe nya

uthymings-införbakom delkan ocksåKanske av oronenman
miss-psykologiskt betingadbranschens expansion ana en mer

Uthyr-personaluthyming.självatänksamhet, orsakad termenav
människor;verksamhet medtillning för tanken änsnararevaror
mänskligupplevs kanskepersonaluthymingbegreppet attsom
produk-mekaniskhandelsvara,tillarbetskraft reduceras enen

tionsfaktor.
principiellt frånsig inteskiljerpersonaluthymingsföretagMen

ställaocksågrundenaffärsidé itjänsteföretag,andra är attvars
städ-datakonsulter,för andra företag:arbetskraft till förfogande

exempel. Ennågratelemarketingfinnorreportagebyråer,bolag, är
finnsuthymingsbranschen,sig inomvisatdel de problem, somav

skäl: Deliknandeochtjänsteföretag,andraockså inom dessa av
svenskaramverket för deninstitutionellainte in i detpassar

arbetsgivareocharbetsplatsbyggerarbetsmarknaden, attsom
tjänsteföretag,med dessafalletsammanfaller. När, typerär avsom

arbetetutför självaarbetsgivarehosanställdpersonalen är menen
frågorpå deregelverket alltidinteandrahos eller flera svargeren

utnyttjaskan dessutomluckordå uppkommer. Dessa avsom
stridermanipulationer,förnogräknade företag motmindre som

lagstridiga.formelltde interegelverket,andan i när äräven
dock,tjänsteföretag visarformernaför deExpansionen avnya

specialper-behovföretagenslösning pårationellde utgöratt aven
data-må handlaordinarie, detdenkompletterarsonal omsom

också framhållas,växeln. böreller vikarier i Det attspecialister
erbjuder sinabranscherdessaföretag inomoch seriösavälskötta

företagoch seriösavälsköttaarbetsvillkorlika godaanställda som
alltsåUppgiftenarbetsplatser.traditionellt stationäramed är att

organisationför arbetetsvillkorenforma spelregler, byggersom
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i dessa tjänsteföretag för den skull åsidosätta grund-utan attnya
läggande etiska regler för arbetsmarknaden.

5.2 Effekter för de fasta jobben

Det med tanke på uthymingsföretagens snabba expansion underär,
90-talet, inte förvånande frågan ställs inte detta markeraratt om
upptakten till omfattande förändring anställningsformemaen mer av
på hela arbetsmarknaden. Som utredningen emellertid redan
konstaterat, uthymingsbranschen endast för mycket lågsvarar en
andel totala arbetskraften, i länder där den funnits betydligtävenav
längre i Sverige. USA, därI personaluthymingsföretag funnitsän
sedan 1920-talet, andelen ungefär Tyskland,1,5 I därär procent.
uthyrning tillåten sedan andelen1972, 0,6 En rimligär är procent.
slutsats uthymingsföretagens expansion främst innebärär att ett
synliggörande den arbetsmarknad i själva verkettemporäraav som
funnits länge, börjar organiseras fönnodligenettmen som nu

effektivt och i fall spektakulärtvart sätt.mer mera- -
En del uthymingsbranschens expansion kan troligen ocksåav

förklaras med den tagit hand vissa former framför alltatt om av
vikariatsadministration, tidigare skötts internt storasom ar-
betsplatser. del de uthymingsföretag inom vårdsektom,En av som
tillkommit under år, tycks i praktiken handla ettmestsenare om
Övertagande den administration springvikariaten, de storaav av som
sjukhusen tidigare helt skötte själva. början slöt likasåI 1997 ettav

de uthymingsföretagen, Proffice, avtal med Pressbyrånstörstaav
deras Vikariepool. Möjligen har också uthymings-överatt taom

företagen marknadsandelar från andra företagsformer, itagit som
praktiken handlar uthyrning personal; det gäller personalnärom av

högre utbildning torde det således föreligga viss konkurrensmed en
mellan uthymingsföretag och konsultbyråer.

hittabåde i svenskt och internationellt material, svårtDet är, att
stöd för misstanken personaluthymingsverksarnhet inkräktaratt

sådanarbetsmarknaden för stationära anställningar. Mot ut-en
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fördyrareenkla faktum dettalar också detveckling ettäratt
inhymingeftersomanställa själv,personalföretag hyra in än attatt

och socialalönden anställdeskundföretagetinnebär utöveratt
uthymingsföretaget. Itillavgiftavgifter betalar ettäven en

förbetalade kundföretagettagit delexempel, utredningen av,som
Motsvarandekr timme.lagerarbetare 187inhyming perav en

kring kr.anställda låg 120för de fastkostnad egna
gällerdetinhymingkostnad förDenna uppvägs, närextra

kostnaden förarbetsgivaren slipperpersonalbehov,tillfälliga attav
liggervinstarbetskraft eller densöka och väljasjälv utatt somav

fyllas mycket snabbt. Attvakans kanuppkommen ersättai att en
arbetsstyrkan medreguljäradenhela eller delar permanentavens

iöverkostnadsjälvklartinnebär däremotinhyrd personal en
själv.anställaförhållande till att

förhand-åtgärdpersonal dessutomhyra inAtt ärär somen
fallMBL. I detmedbestämmandelagenlingspliktig enligt 38 § en

tillarbetsstyrkanden ordinariereduceraarbetsgivare skulle vilja
enligtpersonal torde detinhymingförmån för permanent av
vadstridersådan åtgärdutredningens uppfattning motsomenvara

därmedochavtalsområdeinomallmänt godtagetär parternassom
Även alltsåfinnshärenligt MBL.fackligt 39 §grund för veto en

inhyming.ordinarie jobb byts ut motspärr mot att

kan ökajobbMarknaden för temporära

förmarknadensjälvateckenfinns det vissaDäremot att
årenskommandeöka. Dekan kommaanställningar atttemporära

påpekats, behovetredanökar,utbildningssatsningarstora avsom
föregåendebeskrivits i detocksåSomvikarier arbetsplatserna.

behovtill ökandeföretagantalet mindreleder det ökande attett av
behovSmåföretag harspecialtjeller hyra in vissakunna köpa änster.

tilli anslutningadministrativa tjänstertekniska ochvissaav
underlag förskull haför denverksamheten utan att enens

köpa inLösningen blirfunktioner.deltidsanställning för sådana att
personal frånhyra införetag ellertjänsten från andra temporäratt

uthymingsföretag.ett
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ökandeDen andelen småföretag kan andra ökaäven sätt
marknaden för anställningar. Stora företag hartemporära vissa
möjligheter sjukfrånvaro eller plötsliga arbetstopparatt parera

interna omplaceringar eller övertidsuttag, för företaggenom men
med bara några anställda kan det i motsvarande läge vara
nödvändigt in tillfällig hjälp.att ta

De förändringarna i arbetsmarknadensstörsta kontraktsformer
följer dock inte uthymingsföretagens expansion. De mestav
genomgripande effekterna, enligt utredningens uppfattning, följer

de för företagens uppbyggnad, medmönstren avknopp-av nya
ningar, utkontraktering, entreprenader och underentreprenader. Det
finns, tidigare anfört, skäl granska alla dessa förändringarattsom
i sammanhang. Inte minst gäller det medett större avseende
arbetsrättslagstiftningen.

5.3 Vissa arbetsrättsliga frågor
De reglerna i lagen l982:80 anställningsskydd LASnya om om
vikariers till fast anställning hos arbetsgivare, där derätt under fem
år haft sammanlagt års vikariat, visar detta problem. Dettre
finns konstaterats inga egentliga belägg för personal-attsom ovan
uthyrning skulle påverka arbetsmarknaden för fasta jobb, men
däremot påverkas givetvis marknaden för just de jobben.temporära
Här finns skäl ställa frågan hur företagens val mellan hyra inatt att
personal eller själva anställa vikarier kan komma påverkasatt att

de bestämmelsemai LAS5 vikariatsanställning§ attav nya om en
övergår i tillsvidareanställning, arbetstagare under femnär en
haft vikariat sammanlagt år hos arbetsgivare.än tremer en
Personal inhyrd från uthymingsföretag har sin anställning hosett

uthyraren, och därmed inte anställd vikarie kundföre-är som av
varigenom bestämmelserna i 5 LAS§ inte blirtaget, tillämpliga.

Den anlitas vikarie direkt företag får däremot till-ettsom som av
godoräkna sig vikariatstiden grund för eventuellt framtidasom
anställning.
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inteuthymingsföretag,exempel påfinns attDet nämntssom
vikariatspoolertagitpraktikenvårdsektom, iminst inom över som

troligtDetarbetsgivaren. attinternt äradministreratstidigare av
uthymingsföretagenFör ärfortsätta.utveckling kommerdenna att

kan detkundföretagenmarknad, föröka sindet varasätt attett
vikariatsadministrationenin externköpafördelaktigt enatt som

ytterligareblikan härvillkorenarbetsrättsligaannorlundatjänst. De
utveckling.sådandrivkraft för enen

förfonnvälja denfårsjukhusenrimligtoch för sigiDet attär
från sjukhusetssmidipersonal är gastkontraktering temporär somav

rationel-organisatorisktdetbörvalet mestsynpunkt. Men styras av
avseendedettajusteffekterna. Iarbetsrättsligaolikadela, inte av

vikariat.medjämställasinhymingdärförbör
ianställning,harpersonaluthymingsföretagetsEftersom en

föreskrivadock intedetgår attnämligen, attuthymingsföretaget
börkundföretaget. Detianställningövergå i fastskallinhymingen

motsvarandepersonalinhyrdmöjligt rätt att,däremot att gevara
hostill anställningföreträdepåkallavikariat,gäller förkriterier som

någonför sig inteochtorde iBestämmelsenkundföretaget.
genomsnittligadentankemedbetydelse,praktisk attstörre

år,tvåmindreuthymingsföretag änanställningstiden i är men
syftarlagstiftning,denbetydelse förprincipiellregeln har att som

urholkas.intevikariaten,rullandelångadetill begränsaatt
arbets-förslagframförtsocksåharutredningen attTill om en

haranställdafinnsdetpersonal,inhyraskallgivare inte somom
sysselsättnings-högreelleråteranställningLAS tillenligtföreträde

sigkanarbetsgivare göraMotiveringengrad. är avatt annarsen
medpersonalvill hainte sägaarbetskraft han attmed uppgenom

arbets-behovsittsedan lösaarbetsbrist, förmotiveringen att av
löptföreträdesrättentill dess ut.inhymingmedkraft att

dockViinträffa.kanfallsådanauteslutaskan inteDet att anser
skefårinteinhymingbestämmelsegenerell attatt omen

förskulleLASenligtföreträdefinnsdär detarbetsplatser vara
personalavskedatÄven korrektfulltdärföretagotymplig. man --

behovinför akuta ersättatemporärtställasarbetsbrist kan attpga
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sjuka anställda, och det torde inte alltid realistiskt alternativettvara
då återanställa någon företräde.medatt
Utredningen bestämmelserna i redan möjlig-MBLattmenar, ger

het smidigare hantera det problem, den här före-sättatt ett som
slagna regeländringen riktar sig Inhyming arbetskraft ärmot. av

förhandlingspliktig enligt och fall38 MBL,§nämntssom av upp-
sägningar arbetskraftsbrist,motiverade omedelbart följsav som av
önskemål långtidsinhyming personal, bör enligt utredningensom av
uppfattning grund för fackligt enligt förfarandet39ett vetoge
torde avgjort betrakta kringgående lagenettattvara som av om
anställningsskydd.

kontakter arbetmarknadensUtredningen har i sina med parter
kunnat råder hurkonstatera, det viss osäkerhet deatt om nya
bestämmelserna och LAS skall tolkas med avseendei 5a 25a§ §

ligger direktivuthymingsföretagen. Det inte inom utredningens
frågor, det förefaller önskvärt, frågandessaatt ta attupp men
någon fonn.uppmärksammas i

Anställningsformer5.4

års Privat förmedling ochI den utredning föregick 1993 lag,som
slås fast tills-uthyrning arbetskraft SOU 1992:116 attav

anställningsformen.vidareanställning den normala Ut-skall vara
redningen antal tolkningar i Arbetsdomstolen,fann, med stöd ettav

bestämmelserna visstidsanställning i LAS inte tillämpligaatt om var
fördet regelbundet återkommande uppdraghandladenär ettom

uthymingsföretag. Försäkringsöverdomstolen har i flera domar
anlitasslagit fast, den regelbundetsätt ettatt avsamma som

betrakta tillsvidareanställd; oberoendeuthymingsföretag är att som
står i det enskilda anställningskontraktet.vadav som

1992/93:2l8 avreglering arbetsfönnedlingsmono-I prop. om av
departementschefen anställningsskyddföreslog lagenpolet att om

innebärskulle gälla fullt för anställda i uthymingsföretag. Dettaut
visstidsanställningar möjliga också inom uthymingsbran-i sig äratt
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schen, endast villkor i lagen.de som angesmen
uppdrag-för-uppdrag-slagdetvisstidsanställningarUpprepade av

meduthymingsföretag dock intekan förekomma i stämmersom
de tidigarevisstidsanställning i LAS, visaskriterierna för som av

utbokade anställdeutför dennämnda domsluten. Visserligen ett
avgörandekundföretaget, dettid ivisst arbete under viss men

omfatt-uppgift begränsad till sindenna speciellainte just ärär att
verksamhetsidéuthymingsföretagetsavgörandening. Det ärär att
från olika kund-uppdragsådana ständigtjust handatt ta nyaom

bildar tillsammans företagetsuppdragenföretag; de olika enskilda
olikaanställda, utför deoch deverksamhet,ordinarie som

tillvidareanställda.därmedbeställningsarbetena, är att se som
upprepade visstidsanställningar,ständigtförekommerTrots detta

bran-många håll inomför uppdrag,anställning uppdragdvs
konkret betydakan dettaarbetstagarenschen. den enskildeFör rent

eller banklån, eftersomhyra lägenhettill exempelsvårigheter taatt
fast anställning.kan visa något intyghon/han inte

fönnodligenoch för sig inte detiAnställningsforrnen avgör som
anställda, lönesättningen,för decentraladetär mest an-men

rättigheter, i vissaför den anställdesbetydelseställningsfonnen har
skullearbetsrättslig tvistVidutanför arbetslivet.fall alltså även en

frånhaft regelbundna uppdragden anställdevisserligen ettsom
anställdtillsvidareanställning,hauthymingsföretag förklaras men en

utslag pådomstol förtillgivetvis inte behövaskall attatt ett
verkligen också gäller.arbetsrättslagstiftningendet utsägersom

i diskussionenvilketuthymingsbranschen finns,Inom omsyns
inteavsnitt 5.7,arbetslöshetsersättning setill spärrrätten samma

avlönings-branscher. Somandraöveranställningar inommot som
egentligen ingentingkostar detkonstruerade,fonnema extra attär

visst incitamentSnarare finnstill.anställa attettpersonen
urvaldärmed fårföretageteftersomöveranställa, större attett

vadpersonalstyrkankundföretagen. Menerbjuda är större änom
anställdaallabetyder detmotiverar,efterfrågan från kunderna att

heltidsinkomster.därmed inte hellerochkan heltidsarbeteinte
för deekonomiska osäkerhetenökar denanställningVarje extra
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övriga. Frågan anställningsforrnervilka skall gälla iom som
uthymingsföretagen handlar därmed inte bara anställnings-om
skyddet har samband med den ekonomiska tryggheten förnärautan

Ävende anställda och deras möjlighet planera sin arbetstid.att av
skäldetta det viktigt med entydiga regler i detta avseende.är

Återkommande visstidsanställning enligt avtal

Ledamöterna från LO, TCO och SACO i års arbetsrättsskom-1995
mission krävde i skrivelse till arbetsmarknadsdepartementeten
våren nomiala anställningsformen i uthymingsföretag1996 denatt

LO och TCO har framförtskall tillsvidareanställning. liknandevara
krav till denna utredning. Utredningen delar uppfattningen detatt

slås fast har återkommande arbete förbör personalatt som
uthymingsföretag får visstidsanställas enligt och LAS.inte 5 l 3§

tillåtet avvika från be-Enligt LAS det emellertid2 § är att
kollektivavtal slutitsstämmelserna i bland andra 5 § genom som

arbetstagarorganisation. Från juli ieller godkänts central 1av en
sådant avtal,gäller, sådan avvikelse får centraltgöras ävenatt utan

kollektivavtal mellandet i andra frågor finns ett parterna, somom
sådant kollektivavtalslutits eller godkänts förbundsnivå, eller om

tillfälligt inte gäller.
branscher,Med denna bestämmelse har inom andrastöd av

och avtal träffats k behovsanställ-handel, vissatransport om sa
den anställde står till förfogandening. Behovsanställning innebär att

för arbetade perioder.kallas vid behov, och lön bara utgårattatt
alltså återkommande visstidsanställ-I praktiken handlar det om

anställningsforrn tycksningar hos arbetsgivare. Denna varasamma
kollektivavtal, iblandi växande, ibland med stöd utan.av

tillåtligheten upprepade visstidsan-Situationen vad gäller av
haroklar. antal domar i Arbetsdomstolenställningar alltså Ettär

Samtidigtförklarat sådana anställningar otillåtna. finns flera avtal,
upprepade visstidsanställningar.träffats med stöd LAS, omsom av

fackliga sådana avtal emellertid splittrad.Den inställningen till är
de strider lagen ochVissa fackliga organisationer att motanser

träffa behovsanställning.avtalvägrar om
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uppgift princip-utanför denna utredningsDet faller att ta upp
upprepade visstidsanställningar. Allmäntfrågan tillåtligheten iom

innehåller oroandekonstatera utvecklingen i dagvill dock att
oklarheter råder i någondet önskvärt dedrag, och är attatt som nu

effekterna förinte minst med tankeform klaras gällerDet attut.
behovsanställning kan behövasocialförsäkringssystemen formenav

redas ut.
olyckligt,föregående vi detskäl vi utvecklat i detAv ansersom

uthymings-skulle inomformen behovsanställning accepterasom
skäl utvecklas i avsnittSamtidigt vi,branschen. sommenar av

krav andraställas införuthymingsföretagen böratt somsamma
andraockså rättigheterdärmed haföretag och samma som-

uthymingsbranschenföreslå justföretag. vill därför inteVi att
LAS kollektivavtalmöjligheten enligt 2undantas från §att genom

visstidsanställning. skulle förför Detavvika från bl lagreglemaa
fackförbundegendomliga effekten,den någotövrigt att som
skulle tillämpabranscher träffat sådana avtal inteinom andra

uthymingsbranschen.dem just inom
personaluthymingtill lagdärför, det förslagVi föreslår att om

bestämmelseinnehållaavsnitt skallinärmarepresenteras ensom
föråterkommande arbetepersonal harinnebörden ut-att somav

fåravvikelsevisstidsanställda,skallhymingsföretag attmenvara
LAS.bestäms ide former 2i §göras som

personaluthymings-påpekas,tydlighetens skullbör förDet att
särskilt avtal,företagandraföretag har rätt att, utansomsamma

faktiskLAS detenlighet medvisstidsanställa personal i 5 § när är
frånprojekt, skiljer sigbegränsatfråga enstaka i tidenett somom

tänktinteoch där anställningennormala uppgifter,företagets är att
återkomma.

heltidsanställningkravhar förts framTill utredningen även att
längd för enskildaArbetstidensregel i uthymingsföretag.skall vara

avtalsfråga.lagstiftningsfrågadock ingenarbetstagare utanär en
gåroch det inteåtskilliga branscher,förekommer iDeltidsarbete att

gällervadpå uthymingsföretagandra kravhär lagstifta än somom
dockUtredningen erinrararbetsmarknaden.för påandra sektorer
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vad föredragande statsrådet anförde i 1996/97: 16 attom prop. om
anställning eftersträvasheltid bör och deltidsanställning böratt
komma i fråga endast det motiverat med hänsyn till verk-när är
samhetens eller arbetstagarensbehov önskemål. gällerDetta
givetvis uthymingsbranschen.även

ekonomiska osäkerheten5.5 Den

ekonomiska osäkerheten det problemet för deDen är största
anställda. Kollektivavtalets bestämmelser garantilön omfattarom

Ävenbranschen.inte hälften de anställda i garantilönnärens av
finns endast halvtidslön och skyddar inteden motmotsvarar
inkomstsvängningar mellan hel- och halvtid.

viss ekonomisk osäkerhetFrån branschens sida attmenar man en
ingår i branschens förutsättningar och måste givetaccepteras, att
den information Givetvis finnsanställde tydlig detta. detgetts om

osäkerhet inbyggd i personaluthymingsföretagens verksamhet;en
det hör arbetsmarknadenstill den Mentemporära natur. ett
uthymingsföretag, får inkomster uppdrag frånsinasom genom
andra i principiellt annorlunda situationarbetsgivare, inte änär en
vilket marknad: lunch-företag helst fungerar mot en ensom som

skaffabilverkstad måste ständigteller sättrestaurang sammaen
för den skull motiverauppdrag det storaattutannya anses

variationer lön.i de anställdas
Att uppbyggda just företag meduthymingsföretagen är som

ställaanställda, inte vikariatsfönnedlingar, innebär kanattsom man
på andra företag. verksamhetkrav dem Företagenssamma som

personal tillgänglig snabbt skickaförutsätter de har utatt att
hör de flesta anställda i uthymings-uppdrag, kund sig;när en av

företag anställningsavtal skyldiga tillgängligaenligt sinaär att vara
uppdrag skulle dykatelefon timmar dagen,ett ettper par om om

dispositionsrätt till sinahar med andra 0rdFöretagen en an-upp.
lönevillkoren.ställdas tid. bör i någon form avspeglas iDetta även

på svensk arbetsmarknad avtalsfråga, ochLönesättningen är en
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gå principiellautredningen har alltså inte skäl dettautöveratt
fullständig belysning personaluthymings-konstaterande. Till aven

branschendock också avtalsförhållandena.branschen hör Inom
mellancentralt avtal, det tidigare nämnda avtaletfinns f endaettn
dettaHAO, hittills tecknats företag. Näroch 50HTF av casom

udiyrnings-den helt dominerande delenavtal först slöts fanns av
företag hadeavtalsområde, och inom debranschen dettainom som

avtaletavtalsområden tillämpades itillhörig andraviss personal
personalgrupper.för dessa andrasina allmänna drag även

expanderatemellertid personaluthyrningåren harDe senaste
vård, detaljhandel ochavtalsområden,inom transporter,nya som

områden.egna för dessaökande behov avtaloch det finns ett av
hållbåde fackligterfarit pågår arbeteEnligt vad utredningen ett

formerna för detta.och arbetsgivarhåll för hittaatt
Spel-snabbt resultat.arbete kanönskvärt dettaDet är ettatt ge

mycket avtalarbetsmarknad bestäms ireglerna svensk genom
uthymings-problem inomdel dagensmellan ochparterna, en av

avsaknaden tydligmedbranschen kan hänga motpartav ensamman
härklarare lägeför vad gäller. Ettoch därmed tydliga regler som

problem försvinner.del dagenskunna bidra tillbör att en av

brottslighetekonomiskRisk för5.6

exempel oseriösaländer finnsfrån Sverige och från andraBåde
bokföringsbrott,undanhållna skatter,inslag i uthymingsbranschen:

skullesvårt dessa brottdockicke-utbetalda löner. Det är attatt se
elleruthymingsbranschen,fördrag specifika justbero några att

verksamheter.drabbad olagligadenna bransch skulle extra avvara
branscher,mångafinns inomproblemhandlar i ställetDet somom

branscherandrarättsfall döma,det aktuellaoch änattär, av
Bransch-problemen.deuthymingsbranschen har störstasom

problem påmed dessasaneringsutredningen arbetar ett mera
övergripande plan.

verkafaktorer, kanuthymingsbranschen finns ocksåInom som
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i riktning.sanerande Som tidigare har arbetsgivare,nämnts en som
vill hyra in personal, förhandlingsskyldighet enligt 38 MBL.§ Den
fackliga organisationen har därvid enligt 39 inläggarätt § att veto,

den arbetsgivaren tilltänkta åtgärden kan medföraom av antas att
lag eller kollektivavtal för arbetet åsidosätts. Denna harvetorätt
såvitt känt endast utnyttjats i enstaka fall, det sannoliktär attmen
själva möjligheten till sådant minskar riskernaett förveto att
företag skall försöka använda sig mindre hederliga uthyrare.av

Inom personaluthyrningsbranschen har delägnatman en upp-
märksamhet problemet med de mindre seriösa företagen.
Branschorganisationen SPUR har etiska regler och har ocksåegna
tillsatt etiskt råd, med ledamöter friståendeett från branschen, som

kan klagomåläven enskilda företag.ta motupp
Att de offentliga arbetsförmedlingarna börjat systematisera sin

förmedling korttidsarbeten kan också ha betydelse för hållaav att
undan mindre noggräknade personaluthymingsföretag. Om kund-
företagen snabbt kan vikarier eller extrapersonal från den
offentliga fönnedlingen, och personal beredd korttidsjobbatt taom
har alternativet vända sig till arbetsförmedlingenatt i stället för ett
uthymingsföretag, minskar givetvis för illa fungerandeutrymmet
eller direkt oseriösa företag för personaluthyming.

Risken dock uthymingsbranschen,är liksom falletatt ofta är
med och expanderande branscher, drar till sig etableringar därnya
det saknas såväl marknadsförutsättningar tillräcklig företagar-som
kompetens. Iakttagelsen fackligt håll, branschen under deatt
första åren efter det lagstiftningen släppt verksamhetenatt fri
uppvisade del vildvuxna drag, kan tyda detta. Erfarenheteren
från andra länder också indikationer problemen kanatt växager
i nyetableringsskede.ett

Riskerna för alltför instabila etableringar dessutom troligenär
i personaluthymingsbranschenstörre i många andra branscher,än

eftersom intedet krävs särskilt i fonn lokaler ochstora resurser av
förutrustning mindre uthymingsföretag,att starta ochett det alltså

kan verka jämförelsevis okomplicerad satsning.som en
Eftersom uthymingsverksamheten in i sektorerär vägnu nya
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oklar, ochavtalsregleringen dessutomarbetsmarknaden, där är
framarbetsmarknaden tycks drivaosäkra lägeeftersom dagens

marknadsförutsättningar,alltid har stabilaintedel satsningar somen
branschen.utvecklingen inomföljadetta skälär attett noga

till a-kassa5.7 Rätten

frånberättigad till ersättninginteuthymingsföretagAnställd i är
underhar i avsnitt 4.2icke-utbokad tid. Viunderarbetslöshetskassa
detta.bakgrunden tillredogjort förSocialförsäkringarnarubriken

gällandeändring iföreslåskälUtredningen finner inga att en
till detta.foga två kommentarerbestämmelser, villmen

formframhar från börjanPersonaluthyrning växt avsom en
bestämmelsernavarförockså förklararnågotarbetsförmedling, som

personalut-arbetsförmedlingslagen. Dennahärom återfinns i syn
arbetslöshetskas-till vissaförklaringentorde ocksåhyming attvara

frånuppdragperioderna mellana-kassa förbetalade ut-utsor
arbetslöshetperiodersåg demhymingsföretaget; avsomman

visstidsanställningar.mellan två
arbetsförmed-inteemellertid företag,justUthymingsföretag är

uppdrag från företagetharregelmässigtlingar, och de är, somsom
uppkommitfråga dåtillsvidareanställda. DenAMS slagit fast, som
anställda,debetänkande huruvidaARBOM berör i sittoch ärsom

till deltidsut-skall ha denheltidsarbete,iinte kommer rättuppsom
har.villkorbranscher på vissaandradeltidsanställda ifyllnad, som

detalj-till exempelinomdeltidsanställningdock,Vi attmenar
deltidmed denjämställasjukvården intehandeln eller är att som

kan fåanställd inteuthymingsbranschen,uppstår inom när en
fallet deltidenförraheltidsarbete. detI äruppdrag motsvararsom

den anställdeantal arbetstimmar,preciserati förvägbestämd till ett
under övrigmöjlighetoch hararbetsschemaöverblicka sittkan att

tillhon/han stårarbete, dvserbjudandeneventuellatid annatta om
uthymingsbranschen däremotförfogande. Inomarbetsmarknadens

inte fått införetagetföljeravtaladdeltiden inte attutanär av
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tillräckligt med uppdrag för kunna erbjuda den anställdeatt
heltidsarbete. Om sådant arbetsunderskott uppstår och hurett stort
det i så fall blir går inte överblicka i förväg, och den anställdeatt
står under på uppdrag till uthymingsföretagets förfogande.väntan

Den anställde kan alltså beskrivas perrnitterad änsnarare som
arbetslös; hon/han har anställning arbetsgivaren kan tillsom en men

följd låg orderingång inte erbjuda några arbetsuppgifter. Sådanaav
situationer kan uppstå i andra branscher, berättigaräven men
ingenstans till ersättning från a-kassan.

Problemet kan följa uthymingsbranschens inriktningsägas av
den arbetsmarknaden, och problem följermot temporära som av

branschens speciella struktur bör enligt utredningens uppfattning
lösas inom branschen, via avtal. Man kan här erinra attom
ARBOM konsekvent hävdar linjen arbetslöshet, betingasatt som av
strukturen inom bransch, yrke eller region, skallinteetten en
berättiga till stöd från a-kassa.

Övervältring kostnaderav

Den andra kommentar vi vill misstankengöra är att attom
uthyrningsföretag vältrar personalkostnader a-kassanöver är
återkommande i kritiken personaluthyming företeelse.mot som
Utredningen har uppmärksammats några fall där företag uppges
ha efter ytterligare personal, redande anställdaannonserat trots att
inte kunde sysselsättas fullt i medvetande personalenut, attom
enligt de då tillämpades ändå fick löneutfyllnadregler viasom a-
kassan. också fått uppgifter företags-Utredningen har vissaom
nedläggelser har direkt samband med AMS tidigare beslut attsom

arbetslöshetsersättningen.stoppa
har alltså funnits vissa skäl för kritik. Efter det nyssnämndaDet

AMS-beslutet i februari 1996 går det emellertid inte längre att
utnyttja a-kassan på detta siffror genomsnittligtDesätt. över
arbetad tid, redovisats i avsnittet under rubriken och4.2 Löne-som
anställningsformer visar i och för sig, ofrivillig deltid i viss månatt

problem också inom uthymingsbranschen, inte i denär ett ut-men
sträckning det finns skäl misstänka företagen systematisktatt att att
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anställer personal vad de kan sysselsätta. Däremot kanänmer man
inte utesluta sådan åt-överanställning skulle kunna bli falletatt en
minstone vissa håll, reglerna för till exempel anställnings-om
former eller för a-kasseersättning underlättar detta.

Som utredningen tidigare konstaterat finns det också exempel på
det kärva arbetsmarknadsläget driver fram etableringarvissaatt

inom uthymingsbranschen, marknads-det upppenbart saknassom
förutsättningar för. några fall utredningen haft kontakt med detI är
uppenbart planerad etableringen byggde den felaktigaatt en
föreställningen arbetslöshetsersättning skulle utgå till personalenatt
under perioderna uppdragen från företaget. del demellan En av
nedläggningar tycks också ha handlat företag,nämntssom ovan om
där a-kassan fått otillräckligakompensera marknadsförutsättningar;

i dessa fall handlar det etableringar, motiveratsäven mestom som
det kärva arbetsmarknadsläget.av
Man kan sympatisera med den ligger i dessa försöksträvan, som
i någon fonn försöka hitta sysselsättning, företagsetable-att men

ringar, för verkligsaknar marknad överleva, ingenärattsom
lösning problemet. olyckligt, a-kassereglemaDet vore om
utfonnades så till sådana osäkra etableringar.de bidrog alltföratt
Det ytterligare skäl till nuvarande entydiga regler inte börär ett att
ändras. Om skäl arbetsmarknadspolitiska ellerandraman av som-
regionalpolitiska osäkervill stöd till företag med marknad, börge-
det verksamheterdirekt, riktat stöd till de det gäller,vara genom
inte a-kassan bakvägen blir till företagsstöd.att ettgenom
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6 Normering och registrering

6.1 Behövs inskränkande lagstiftningen

Väl fungerande personaluthymingsföretag fyller funktionen
arbetsmarknaden. Utredningen dock vid handen det finnsattger
vissa problem inom branschen. Till del handlar det deen om
svårigheter allmänt uppstår kontraktsfonnernärsom mer nya
arbetsmarknaden regelverket inte helt täcker degör att nya
förhållandena. Till del handlar det också speciella problemen om
inom branschen: de lösliga anställningsvillkor, tillämpassom
vissa håll, och den ekonomiska osäkerheten för många anställda.
De handlar också de risker, ligger i etableringarattom som nya
ibland sker tillräckligt marknad eller tillräcklig kunskaputan om
branschens villkor. Sådana risker finns givetvis inom alla branscher,

eftersom personaluthyrning involverar många människor, kanmen
effekterna drabba betydligt fler inom andra, mindre personalin-än
tensiva branscher.

Som reaktion på dessa problem har förslag framförts tillen
utredningen återgå till den lagstiftning, gälldeatt typom av som

ochmellan 1991 1993 och innebar vissa begränsningar isom
uthymingsföretagens verksamhet: lagstiftningen skall slå fast att

fåruthyrning ske för högst månader och endast tillfälligasex avse
personalbehov.

Sådana regler träffar dock vid sidan det deär störstaav som
problemen. En regel längsta tillåtna uthymingstid påverkarom
varken den ekonomiska osäkerheten för personalen, anställ-
ningsformema eller risken för företagsetableringar.instabila En
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jämförelse länder,med har sådan begränsande lagstiftning,som
visar dessa problem desamma där. viss mån tycksIatt är även
problemen skärpas sådan lagstiftning, eftersom desnarast av
hårdare villkor företagen arbetar under också leder till större
osäkerhet för personalen.

Jämförelser med andra länder länder ocksåvisar dennaatt typ
begränsningsregler inte i sig har någon sanerande effekt förav

sådant bedrägliga kontrakt eller skattebrott.som

ocksåLika skyldigheter, därför lika rättigheter

Kraven på lagregler, begränsar den tillåtna uthymingsperiodensom
och kräver uthyrning endast får tillfälliga arbetskraftsbehovatt avse
torde betingade hindra inhymingsträvan att attvara av en av
personal fasta jobb inom kundföretaget. Som utredningenersätter
konstaterat i avsnitt finns det dock sig i eller5.2 svensktvare
internationellt material några belägg för inhymingatt ersätter
ordinarie anställningar. Långa uthymingsperioder, deöver sex
månader föreslagits begränsningsregel, huvudär översom som

ovanliga och främst högutbildad personal.taget avser
fulltbör samtidigt påpekas, långa visstidsanställningarDet äratt

tillåtna och faktisk följd både och arbets-lagar avtal påaven
marknaden. Föräldraledighet kan sträcka sig betydligt änöver mer

år, tjänstledighet för studier eller för upprätthålla högre tjänstett att
likaså, och långa vakanser måste fyllas med vikariat.dessa
Utredningen här principiellt, lagstiftningen tillåternärattmenar
personaluthymingsföretag, bör de ha möjligheter andrasamma som
aktörer på marknaden för anställningar konkurreratemporära att om
de uppdrag marknad svårt motivera varfördenna Det är attger. en

frånarbetsgivare skulle leja in teknisk chef på åtta månaderen
konsultbyrå inte från uthymingsföretag, eller varförett manen men

skulle femkunna hyra in vikarie för föräldraledig anställd påen en
månader, däremot måste rimligeninte sju. Detmen vara
företagets sak i vilken form bäst får de långtids-avgöraatt man
vikarier behöver: armonsering i denman genom pressen, genom
offentliga arbetsfönnedlingen, via privat fönnedling,en genom
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internrekrytering, in konsult- eller anlitaatt ta ettgenom en genom
uthymingsföretag.ett
Utredningens principiella uttryckt redan i detsyn, som

föregående, bör ställa krav på personaluthyr-är att man samma
ningsföretag på alla andra företag allai andra branscher: deattsom
sköter sina åtaganden kunden, de följer spelreglernagentemot att
på arbetsmarknaden sådana de uttrycks i lagar och avtal, deatt att
inte skaffar sig konkurrensfördelar undandra sigattgenom
åtaganden andra företag har, de betalar de skatter ochattsom
avgifter de skyldiga betala. Av detta följer i sinär att tur att
uthymingsföretagen också skall ha rättigheter andrasamma som
företag i andra branscher inom för gällande regler verkaatt ramen
fritt marknaden, hinder och spärrar.utan extra

därför,Utredningen avvisar både praktiska och principiellaav
skäl, de föreslagna formerna inskränkande lagregler.av

6.2 Stärk de självreglerande krafterna

En del problemen inom uthymingsbranschen, till exempelav
löneforrn och arbetstid, det slaget de enligt svenskär attav
arbetsmarknadspraxis skall lösas avtalsvägen. finns skälDet inte att
just för uthymingsbranschen lagstifta sådant, i alla andraom som
branscher löses avtalsvägen. Andra frågor, exempelvis den om
anställningsformen, slag inte kräver reglerär ett utanav som nya

hävdande regler finns.de redanettsnarare av som
Alla mycketdessa frågor, i handlar personalenssom om

situation, hänger med uthymingsföretag uppbyggdaärattsamman
på traditionella företag och branschen intesätt än ännuett attannat
helt funnit sina former i utvecklingen från fönnedlingsverk-egna
samhet företagsamhet. måstetill Lösningen ligga i stärka deatt
mekanismer, inom branschen verkar för sunda spelregler ochsom
goda verksamhetsfonner. handlarDetta normering änom snarare
g reglering.om

Sunda spelregler förutsätter visst institutionellt regelverkett men
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följa reglerna hos alla demmåste bygga viljan ärattytterst som
ocksåinstitutionella regelverketverksamma branschen.inom Det
gällerlagstiftningpersonaluthymingsföretagen finns i denför som

mellanoch modell med avtalsvensk arbetssmarknad i denför
problemlös-företablerad formarbetsmarknadens ärparter, som en

kan punkter krävasarbetsmarknaden. Det vissaning en
lagstiftning, främst handlar detkomplettering gällande ommenav
och fungerande avtalsformer.informationnonnbildning,

arbetandeintresse från de seriösthär självklartfinnsDet ett
sigkonkurrenter, skaffarhålla eftersidaföretagens att som
ochgällande reglersigkonkurrensfördelar sätta överattgenom
frånsjälvklart finns intressearbetsmarknaden. Likaavtal för ett

organisationemas sida företagenfackligapersonalens och de att
vanligaarbetsmarknadensenlighet medfungerar effektivt och i

älvreglering effektivareocksåErfarenhetsmässigtspelregler. ettär
iblandlösa problem,lagstiftning förinskränkande attsätt än men
Manstärka denna självsanering.åtgärder förkan det behövas att

självreglerandestärker just deformer,bör alltså söka efter som
branschen.mekanismema inom

Registrering6.3

någon formtill handslösning liggerDen ärnärmast avsom
personaluthymingsföretag. kravDettaförauktorisering/registrering

inomorganisationer, ochfackligaockså framförts flera ävensom av
legitimationsför-någon formförbranschen finns intresseett av

gångdeutfomias såför detta börfarande. Formema att en
upprätthålla godochföretagarehålla undan oseriösabidrar till att

arbetsmarknadsetik.
liknandeellerlegitimationregistrering,på auktorisering,Krav

detfall krävsbranscher. vissaandra Iredan i fleraförekommer
fallfastighetsmäklare. andraoch Iadvokaterenligt lag, försom

Såvälbranschen.överenskommelse inomfrivilligbygger den på en
bra, förauktorisation kan fungerafrivilliglagstadgad attmensom
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den frivilliga formen skall ha verklig effekt krävs givetvis denatt
har sådan det i praktiken blir svårt för enskiltstatus, att etten
företag klara sig den. Detta kräver starkatt bransch-utan en
organisation, auktoritet erkänns den absoluta merpartenvars av
företag inom branschen.

6.3.1 Branschråd eller statlig nämnd

Inom uthymingsbranschen finns, tidigare bransch-nämnts,som en
organisation, SPUR. SPUR har de åren sigsenaste engagerat
mycket för bygga goda spelregler inom uthymingsbran-att upp
schen, bland det tidigare nämnda etiska rådet,annat genom genom
infonnationsmaterial olika slag, seminarieverksamhet medav mera.
SPUR håller också bygga kansli för kunnaatt ett eget attupp
intensifiera bland informations- och utbildningsverksamheten.annat

SPUR har emellertid endast medlemsföretag,20 de totaltav ca
410 företag med anställda finns i branschen. Medlemsföretagensom
hör alla till de i branschen, och tillsammans de förstörsta svarar
betydligt hälften de anställda. Antalet medlemmarän tordemer av
dessutom komma de åren, särskiltväxa närmasteatt som man avser

förändra stadgarna och bland slopa det hittillsvarandeatt annat
kravet på medlemskap i HAO, något för vissa företag settssom

hinder för med SPUR.iett attsom
Det dock osäkert organisationen i dag har den auktoritetom som

krävs för bära frivilligt auktorisationsförfarandeatt ettensam upp
på branschnivå. Motiven för auktorisationsförfarande inomett
uthymingsbranschen skiljer sig dessutom något från de andra
branscher där auktorisation/legitimation förekommer. förMotiven
auktorisering fastighetsmäklare, bilverkstäder har ietc storav
utsträckning med relationen till kunden: syftetgöraatt är att

god affärsmoral. Problemen inom uthymingsbranschengarantera
handlar emellertid i mycket personalens situation, ochom om
auktorisationsförfarandet skall den åsyftade effekten, måste det
bidra till såväl affärsmässig arbetsmarknadsmässigt god etik.som
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auktoriseringenförönskvärt, detdetDet gör att svararorgan som
arbetsmarknadensförbestår parter.representanteräven av

branschauktorisation.renodladtalarDetta emotsammantaget en
och detde erfarenheteranvända sigönskvärtSamtidigt detär att av

inom SPUR. Detframtid finnsbranschensför somengagemang
auktorisationförhitta formersvårthuvudtorde attöver taget vara

SPUR.medverkansyftena aktivönskadefyller de utan avsom
modellnämnd, efterstatligUtredningens slutsats är att aven

förbör1029SFS 1995:400,Fastighetsmäklamämnden ensvara
villkor fördärpersonaluthymingsföretag,registrering somav
vad gällervillkoruppfyller vissagälla företagetregistrering bör att
affärsetik.anställningsförhållanden ochekonomi, redovisning,
möjligtdetarbetsformer,utvecklanämnd bör attgörDenna som

förslagUtredningensSPUR.inomanvända sig kompetensenav
registrering.förFonnemanedan i avsnittet 6.4redovisas

registreringskravetomfattasskallVilka6.3.2 av

registrerings-omfattasanställda börmeduthymingsföretagAlla av
uthymingsföretag.personalkooperativagällerkravet. Detsamma

verksamhetbetecknar sini dagflesta företag,De somsom
många inteenmansföretag,emellertidpersonaluthyming, är varav

personaluthymingpå heltid. Begreppet ärsinsysselsätter ägareens
älv,endasthyrspersonalden ägarenofta oegentligt; ärutsom
vidundersökningennämndaden tidigaredet. Ioch ibland inte ens

tillfrågade,företag, 424visade sig 155Socialforskningsinstitutet av
fömiedlingellerpersonaluthymingmed sigsysslainte avvare

benämningar.sådanaunderarbetskraft, de listatstrots att
personaluthymingsföretagkallar sig ärenmansföretagDe som

företagarenoch vadbokföringsbyråer, gör ärskrivbyråer ellerofta
eller privat-företagandrauppdraghuvudsaki emotatt ta -

förekommaockså kandetlokal, atti även ompersoner egen-
kund.någonextrapersonal hosinhopptillfälligt görägaren ett som

telefonkatalogeniföretag,stickprovsundersökningEn somav
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återfinns under rubriken personaluthyming skrivbyråerresp.
visar det oberoende rubrikatt kan handla företag medav om

verksamhet, där benämningentyp helt enkeltsamma avgjortsav av
vad innehavaren råkar föredra.

Det förefaller denna bakgrund inte meningsfulltmot krävaatt
registrering för enmansföretagen.även De sysslar inte med
personaluthyming i egentlig mening, och krav registreringett
skulle i praktiken ändå bli fråga frivilligt åtagande frånetten om

sida, eftersomägarens det denneär sin beteckning påsom genom
företaget företaget skall fallaavgör under registreringskravetom
eller inte.

Att kräva auktorisation samtliga skrivbyråer, bokföringsbyråerav
drivs ensamföretagetc heller inte rimligt.är Det finnssom som

inga sakliga motiv behandla just enmansföretagareatt arbetarsom
med utskrifter och dokumenthantering annorlunda andraän en-
mansföretagare inom tjänstesektom. Många företag, produktvars
i själva verket arbetskraft, skulleär medägarens lika eller likastor
liten kunna kalla sig personaluthymingsföretag.rätt Några exempel

frilansjoumalisterär olika medieföretag,gör ochreportagesom
de många datakonsulenter, arbetar med dataservice, systemut-som
veckling olika kundföretag, ofta i kundföretagetsetc lokalernog
och med asisstens kundföretagets personal.av

Utredningens förslag alltså enbart uthymingsföretagär medatt
anställda inklusive personalkooperativ skall omfattas kravetav- -
på registrering. Om flera enrnansföretagare samverkar, till exempel

bokningscentral, bör dock kravet registre-genom en gemensam
ring gälla för samtliga de ingående företagen. Detta nödvändigtär
för hindra registreringskravet kringgåsatt att störreatt ettgenom
företag delar sig på antal ensamföretag, sedanettupp som
samverkar på det i praktiken fortfarande handlarett sätt gör attsom

företag.ett gemensamtom
Utredningen medveten det finnsär denatt överom en oro

utveckling kan följa möjligheten hyra sig själv,attsom utav s a s
huvud ligger i ökningenöver antalet enmansföretagtagetsom av

inom tjänstesektom. Många risk detta kan innebära blattser en a
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kringgås.arbetsrättslagstiftningenochnedåt lönerna atten press
personaluthyming. DenfrågaemellertidDetta änär annanen

näringsfrihetslagstiftningenenligtönskar harså rätt startaattsom
avtalträffalagstiftningendeföretag och inom angerramar som

villkoren föruppdragsgivareellerandra företagmed ettom
för arbetsmarknadensfår effektermån dettauppdrag. den sätt attI

arbets-mellanskall lösasprimärt någotdetfungera i övrigt är som
de olika formerlösningarExempel sådanamarknadens ärparter.

artistsek-mediesektom ochfinns inomk frilansavtal, asomav s
tom.

registeringför6.4 Formerna

efterstatlig nämnd inrättasalltsåförslagUtredningens är att enen
beståNämnden börFastighetsmäklamämnden.modell avav

förbranschen,förledamöter,sammanlagt nio trerepresentantertre
fackligaoch två från dearbetsgivarsidanfrånarbetsmarknaden en

haböroberoende jurister,ochorganisationerna tre varav en
deblandordförandeNämndenserfarenhet arbetsrätt. treutsesav

juristema.
Utgångspunktennämnd.kan tyckasledamöterNio storvara en

och arbets-branschenönskanhar varitvårt förslagför att geen
tankemedlika villkor,representationmarknadens parter en

tillhänför sigdagdiskussionspunktema iså delstoratt aven
dåVi hararbetsrättsliga frågorna.och desituationpersonalens

arbetsmarknadensförsvårt underfunnit det representantertreatt
skall habranschenföljeroch detta treävenattparter, represen-av

ledamöterföreslås beståjuristerAtt treäventanter. avgruppen
ingetsådansammansättning börnämndensberor attatt vara

tillförsäkradsammansättningnämndensblock redan är engenom
branschensskulleoberoende ledamotmajoritet. Med endast en

alltidarbetsgivarsidansmedföreträdare tillsammans representant
ingaledamöter finnsoberoendebilda majoritet; medkunna tre

majoritetskonstellationer.givna
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Nämnden bör samverka med branschorganisationen SPUR, som
också engagerad i arbeteär med etiska regler för uthymings-ett
branschen. Enligt utredningens uppfattning kan skapaett sätt att
sådan samverkan koppla ihop fråganatt nämndensvara om
sammansättning med frågan kansligöromålen skall ligga.om var

Det vanliga kansligöromålen hosär statligatt nämnd skötsen
till nämnden knutet kansli,ett antingen nämndensav är egetsom

eller ställs till förfogande avtal med myndig-som genom en annan
het. Med tanke på uthymingsbranschen totaltatt ganska litenärsett
förefaller det inte sannolikt nämndens arbete skulle underlagatt ge
för kansli heltid. ekonomisktDen rimligaett eget konstruktionen

därför avtal inköpär kanslitjänster frånett håll.annatom av
Utredningen föreslår här kansligöromålen särskiltatt ettgenom

avtal sköts branschorganisationen SPUR. Uthymingsbranschenav
vi flera gånger konstateratär tjänsteföretag,typsom en ny av vars

arbetssätt inte följer etablerade Det krävs därför kunskapmönster.
just denna branschs struktur och arbetssätt för god beredningom en
ärendena. Denna kompetens finns hos SPUR, medan det kanav

svårigheter för statlig myndighet skaffa sig den,vara atten
eftersom det inte handlar tjänst heltid.ens om en

Att nämndens kansli förläggs hos branschorganisationen kan
naturligtvis upphov till misstanken de etablerade företagenattge
kan använda detta för hejda etableringen konkurrenter.att av nya
Med den sammansättning nämnden föreslagits få bör dock denna
risk kunna uteslutas.

Nämndens beslut föreslås kunna överklagas till allmän för-
valtningsdomstol.

6.5 forKrav registrering
Personaluthyrning regleras i dag i lagen 1993:400 arbetsför-om
medling och uthyrning personal. Utredningen föreslår deattav
avsnitt lageni handlar personaluthyming bryts lagenutsom om ur
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registreringbestämmelsernaföreslagnasammanförs med deoch om
Personaluthyrningpersonaluthyming.särskild lag, lagentill omen

arbetsförrnedlande verksamheter,uppståtthar visserligen menur
tjänsteföretagsarnhet,formutvecklas tillhåller separatatt aven

lagstiftningen ha kvarändamålsenligt ioch det därför inte attär
krävskonsekvens dettaarbetsförmedling. Somkopplingen till en av

arbetsfönnedling.enbartockså lag omen ny
konsekvensändringarmed deförfattningsförslag,Utredningens

in-återfinns iarbetsfönnedlingslag,nuvarandeföljer försom
betänkande.till dettaledningen

kravoch allmännaDefinitioner

författningsförslagetdefinieras ipersonaluthymingsföretagSom
till företaget försärskild avgiftanställdaföretag, mot annanvars

verksamhetdenneshör tillutför arbete,arbetsgivares räkning som
markerardefinitionarbetsledning. Dennastår under dennesoch som

entreprenader.personal ochinhymingmellanskillnaden av
uppmjukadevissa depåpeka,Utredningen vill här entrepre-att av

tordedefinitionföregående, med dennadetbeskrivits inader, som
och börpersonaluthymingbeteckningenunderkomma hamnaatt -

praktiken handlarentreprenaden ifalldet i alla de närgöra om
inlånandeunder detutförsmedan arbetetskaffa fram folk,att

ledning.företagets
kravarbetsrättsligavissabestämmelserna slår fastinledandeDe

personalfastläggsuthymingsföretagen. I 2 l§ näratt upp-
bestämmelsernauthymingsföretag,förgånger har arbeterepade är

handlardettillämpliga,visstidsanställning inteLASi utan omom
enligtdock träffaskanavvikelseAvtaltillsvidareanställning. om

LAS..bestämmelserna i 2 §
skyldigarbetsgivareninformationden atthandlar är2 2§ om

Starkakundföretag.arbete hosföre varjeden anställde ettge
håll.fackligtfrånframförtsbestämmelse harsådanönskemål på en

Övriga nuvarandeöverförda frånden föreslagna 2i § ärmoment
arbetsfönnedlingslag.

för registrering:kravenparagrafen preciserasden fjärdeI
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Ägare/huvudägare personaluthymingsföretag får inteett° av vara
försatt i konkkurs, inte underkastad näringsförbud och intevara

dömd för ekonomiska brott den femårsperiodensenastevara

företaget skall ha tillräcklig kapitalbas för sin verksamheten

bokföring, skatte- och avgiftsredovisning skall skötas enligt god-
redovisningssed

företaget skall följa god arbetsmarknadsetik-

företaget skall i sin försäljning följa god affärsetik-

Kravet tillräcklig kapitalbas har modell den tyska lagstift-som
Ärningen, ställer sådant krav. företaget aktiebolag börettsom

resurskravet uppfyllt i och med detta.anses

Normeringens roll

De sista punkterna normerande dvs de handlartre är art, attav om
företagen skall följa vissa existerande spelregler. Inom en ny
bransch, håller utveckla sina detatt mönster, ärsom egna av
betydelse uppmärksamhet inte bara deägnaratt yttreman
formerna också de etiska Erfarenheter från andrautan normerna,
branscher och från andra länder tyder på, oklara regler elleratt om
osunda tillåts utvecklas i expansionsskedet det svårtmönster är att
komma till med dem i skede.rätta ett senare

Även i andra branscher, där krav registrering eller liknande
förekommer, finns exempel på liknande krav normerande art:av av
fastighetsmäklare krävs de följer fastighetsmäklarsed,godatt av
advokater de kända för redbarhet och bedöms lämpligaäratt att

advokatverksamhet. I propostionen 1983/84: 16 denutöva om
ursprungliga fastighetsmäklarlagen skrev dåvarande departements-
chefen begreppet fastighetsmäklarsedgod det olämpligtattom var

låsa fast mäklarpliktema detaljreglera dem i lag; detatt attgenom
låg värde i dessa kunde utvecklas och förändras tiden.ett att över
I 1994/95:14 den fastighetsmäklarlagen anfördeprop. om nya
departementschefen likaså begreppet god mäklarsed skallatt som
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medenlighetpraxis.preciseras i Iutvecklas ochhittills närmare
godsammanfattasvad kanbör somsomresonemangsamma
olikamellansamspelutvecklaspersonaluthymingssed ettgenom
ochavtalträffadebedömningar,nämndensbranschåtgärder,

i övrigt.arbetsmarknadenutvecklingen

frågorAdministrativa

täckerregistreringsavgiftskalllagförslagetEnligt uttas somen
Avgiften bör,administrationen.nödvändigaför denkostnaderna
fastställasfastighetsmäklamämnden,försätt avsomsamma

regeringen.
de företagtillsynlagförslagethar enligtNämnden överutövaatt

företagnågotvid handentillsyndennaregistreras. Om attgersom
registreringenkanför registreringvillkorenuppfyllerlängreinte

rättelse.möjlighet vidtadock förstböråterkallas. Företaget attges
förvaltningsdom-allmänöverklagas tillfårnämndenBeslut av

tillöverklagandeförbör krävasprövningstillståndstol, men
kammarrätten.

för denföreskriver i dag böterarbetsförrnedlingslaggällandeNu
uthyrningellerarbetsförmedlingverksamhet- dvsbedriver avsom

föreslårUtredningenlagen.strid medarbetskraft i samma-
personaluthymings-driverregistreringdensanktion för ettutansom

företag.
förslaget.borttagen ilagnuvarandebestämmelse i ärEn

arbetstagare,föreskriver i 4 2§Arbetsförrnedlingslagen att somen
uthymings-och gått tillanställningfrån tidigaresig ettsagt enupp

tidigastförräntidigare arbetsgivaretill sinfår bokasinteföretag, ut
bakomupphört. Motivetdäranställningendetmånader efter attsex

föregick lagenutredningenligt denbestämmelsedenna är att som
uthymingsföre-rekryteringsverksamhet frånolämplighindraatt

sida.tagets
förskälfinns någradet intehållPå fackligt attmenar man

arbetsgivare;bytaarbetstagaresinskränkning idenna rätt att omen
gälla samtligaskall denmarknadsekonomidet skall parter.vara

utgår.bestämelsedennaföreslårUtredningen att
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Konsekvenser avregleringenav av

arbetsfönnedlingsmonopolet

Beslut vid regeringssammanträde den juli11 1996

Sammanfattning uppdragetav

En särskild utredare tillkallas med uppgift utvärdera ochatt
analysera effekter konsekvenseroch avregleringenav av
arbetsförmedlingsmonopolet.

Avregleringen arbetsförmedlingsmonopoletav

En lag privat arbetsförmedling och uthyrning arbetskraftom av
1991:746 trädde krafti den januari1 1992. Lagen innebar vissa
uppmjukningar i förhållande till 1935 års arbetsfömiedlingslag
främst det gällde möjligheterna bedriva uthyrningnär att av
arbetskraft och förmedling arbetskraft i företags- ellerav
verksledande ställning. verksamheterDessa dock fortfarandevar
omgärdade antal begränsningar. s.k.Detett stortav
arbetsförmedlingsmonopolet påverkades inte, vilket innebar att
privat arbetsförmedling ersättning med den lagenävenmot nya var

i princip förbjuden verksamhet.en
Ipropositionen småföretagarpolitik prop. 1991/92:51om en ny



i
i82 Bilaga Kommittédirektiv1 1995:58SOU-

i
arbetsför-anmälde tiden avskaffaregeringen attatt nu var mogen

medlingsmonopolet och ILO-konventionen nr 96sägaatt omupp
konvention låg tillavgiftskrävande arbetsförmedlingsbyråer. Denna

lagstiftningen och innebär arbets-grund för den svenska privatatt
vinstsyfte. Vidare uttaladefönnedling får bedrivas i regeringeninte

uppgift föreslåutredning borde tillsättas med attatt en av-en
arbetsförmedlingsmonopolet och behandla fråganreglering omav

uthyrning arbetskraft.av
föreslog därefter proposition 1991/92:89 SverigeRegeringen i att

Riksdagen beslötskulle ILO-konventionen 96. vårensäga upp nr
rskr.enlighet med förslaget bet. 1991/92:AU10,1992 i

sade därefter konventionen.1991/92:174 och regeringen upp
uppgifttillkallades särskild utredare medVåren 1992 atten

arbetsförmedlingsmonopolet.lämna förslag till avreglering Ien av
utredaren betänkandet Privatavlämnadebörjan november 1992av

arbetskraft 1992:116.förmedling och uthyrning SOUav
1993grundval betänkandet avlämnade regeringen vårenPå av

arbetsförrnedlingsmo-1992/93:218 avregleringpropositionen avom
privatinnehöll förslag till lagnopolet. Propositionen en ny om

arbetskraft. Riksdagenarbetsförmedling och uthyrning antogav
1 SFSförslaget och lagen trädde i kraft den juli 1993och

upphörde gälla.samtidigt års lag1993:440, 1991 attsom
förbudetlag avskaffades det dåvarande1993 årsGenom attmot

gällersåvittbedriva arbetsförmedling ersättning,privat mot utom
förarbetsförmedlingför Frågorarbetsförmedling sjömän. om

ratificeratsregleras i ILO-konventionen 9sjömän avnr som
elftevidrevideras ILO:skommerSverige. Konventionen att

Arbetsmark-tillståndpåsjöfarts-session i oktober 1996. Kravet av
arbetsförmedlingnadsstyrelsen få bedriva viss privatAMS att

dettatillsynsfunktioner. följdliksom Somslopades, AMS aven
vitesföreläggande ellermedupphävdes möjligheter ingripaAMS att

syfteverksamhet stred lagen. Ivitesförbud attmot motsom
villkorlikaverksamhet och skapa konkurrens påförhindra oseriös

arbetssökandeförbud betaltinfördes straffsanktionerat att taett av
eller arbetstagare.
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När det gäller uthyrning arbetskraft infördes vissa lättnaderav
i uthymingsföretagens verksamhet. Den tidigare begränsningen
avskaffades enskild arbetstagareatt fick hyras eller fören inut en
sammanhängande tid högst fyra månader, liksom begräns-av
ningarna förhållandei till lagen 1982:80 anställningsskydd närom
det gäller möjligheten träffa avtalatt tidsbegränsade anställ-om
ningar. Vidare avskaffades alla krav i förhållande till beställaren,
bl.a. kravet beställare fickatt anlita uthyrd arbetskraft endasten om
det föranleddes tillfälligt behov arbetskraft.extraav av

I propositionen anförde departementschefen det fanns godaatt
skäl följa utvecklingenatt efter avregleringen och följaatt upp
reformen efter år. Av de frågor,tre särskilt borde beaktas vidsom

uppföljning, kunde enligt departementschefenen nämnas av-
regleringens effekter på den offentliga arbetsförmedlingen och
informationen lediga platser. Vidare borde effekterna för särskiltom
utsatta uthymingen arbetskraftsamt analyseras.grupper av

I samband med riksdagsbehandlingen propositionen uttaladeav
arbetsmarknadsutskottet bet. 1992/93:AUl6 de seriösaatt
uthymingsföretagens verksamhet inte borde inskränkas änmer
nödvändigt. Utskottet ville dock framhålla det med hänsyn tillatt
den korta tid uthymingsverksamheten hade varit tillåten kundesom

svårt sig någonatt göra säker bild vilkavara restriktioner förav
verksamheten verkli sakligt motiverade.är Enligt utskottetssom gen
mening borde därför utvärdering och analys avregleringensen av
effekter inbegripaäven den berörda frågan. detI sammanhangetnu
borde också övervägas straffrättsliga sanktioner detärom mest
ändamålsenliga vid överträdelse regler denna karaktär.av av

Utvecklingen efter den 1 juli 1993

Fortsatt liberalisering i många länder-

Den internationella utvecklingen går tydligt avregleramot att
arbetsförmedlingsverksamhet och tillåta förmedlingatt tillfälligav
arbetskraft. Andra EU-länder Sverige därän lagstiftningen har
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FinlandÖsterrike, Storbritannien,Frankrike,Tyskland,ändrats är
med Sverigelikhethar i sagtFinlandTyskland ochoch Spanien.

96.ILO-konventionen nrupp
nrILO-konventionen1995beslutade vårenstyrelse attILO:s

skallarbetsfönnedlingar,avgiftskrävandebehandlar96, som
Konventionenarbetskonferens.årsvid 1997 avrevideras anses

strävandenamedöverensstämmelse attstå iinteländermånga
tillåtaarbetsförmedlingen attoffentligadeneffektivisera genom

konkurrens. . stark.fortfarandedockställningfönnedlingens äroffentligaDen
arbetesökerEU-ländemaiarbetslösadenågraBara procent av

förmedling.privatvia

branschväxandestarktEn-
omfattadeuthyrningsbranschenochrekryterings-svenskaDen

500-700företag,500knappt 1 enmans-1995 varhösten varav
renodladägnade sigmycketdetföretagenföretag. Av somvar

personaluthymingsföretagendeFleraarbetsförmedling. storaav
altemati-fannsVidarerekryteringsservice.dock ocksåägnade sig
fackligaorganiseradesplatsfönnedlingformer avsomavva

organisationer.
arbetar000-6 0005handenvid attBedömningar personerger
finnsoch detsnabbmycketTillväxtendag. äriuthymingsföretagi

spridningssätt.branschenspåverkan iinternationelltydligen
multinationella företagnumerärtdominerarföretagNationella men

inbrytningar.starkagör
sekretera-inriktad påuthyrningsbranschen varitTraditionellt har

förekommandedefortfarande är mestyrkentelefonister,och somre
börjarverksamhetsområdenochyrkesgrupperbranschen. Nyainom

ekonomeryrkesgrupperväxande ärStarktgällande.sigdock göra
kan väntastekniker. Nyaandraochdatatekniker somgruppersamt

sjukvårdspersonal,åren montörer,de ärundertillkomma närmaste
intemservice-andraochvaktmästare typerbutikspersonal, av

personal.
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komplement till den offentliga arbetsförmedlingenEtt-

Den parlamentariska enigheten kvarstår den offentliga arbetsför-om
medlingens ställning. skall framtidenDen i anslagsfinans-även vara
ierad, heltäckande och avgiftsfri. det bl.a.Detta nyligengavs
uttryck för den arbetsmarknadspolitiskai kommitténs slutbe-
tänkande SOU 1996:34. Kommittén menade dock det viktigtäratt

eftersträva samarbete mellan den offentliga arbetsfor-att ett gott
medlingen och alternativa formedlingsformer. kan bidra tillDetta

öka den offentliga arbetsförmedlingens effektivitet.att
På uppdrag kommittén har uppföljning gjortsav en av av-

regleringen arbetsförrnedlingsmonopolet. Enligt kommitténav
föranleder uppföljningen lagändringar.inga

Regeringen har i proposition l995/96:222 ställt bakomsig
kommitténs uttalanden den offentliga arbetsförmedlingensom
ställning. Sverige bundet tillämpa ILO-konventionen nrär även att
88 den offentliga arbetsförmedlingen.om

Uppdraget

Utredaren skall analysera och utvärdera effekterna och konsekven-
1993 års lag arbetsförmedling och uthyrningprivatserna av om av

arbetskraft.

Avregleringen arbetsförmedlingsmonopoletav

Ett huvudsyftena bakom lagenden öka den offentligaattav nya var
arbetsförmedlingens effektivitet den for konkur-utsättaattgenom

vad gäller den platsfönnedlande funktionen. Utredarenrentrens
skall därför analysera avregleringens effekter offentligapå den
förmedlingen och eventuella skillnader effektiviteti mellan privat

offentligoch fönnedling. Samverkan mellan den offentliga förmed-
lingen och de privata förmedlingama skall belysas vad gällerex.
tillgången till information lediga platser.om

Utredaren skall kartlägga omfattningen den rekryteringav som
sker privata arbetsförmedlingar och på grundval dettagenom av
bedöma effekterna på arbetsmarknadens funktionssätt.
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vadlagendeneffekternabedömautredarenskallVidare nyaav
särskiltgäller utsatta grupper.

uthyrningsverksamhetenAvregleringen av

arbetsmarknadenpåeffekternaanalyseraskall avUtredaren
tillväxt.snabbauthymingsbranschens

skärptbehovfinnsdetbedömaskall b1.a.Utredaren avom
falletsåochuthymingsverksamhetema ärgällervadlagstiftning om

utredarenskallVidarelagen.ändringarnödvändigaföreslå av
vidändamålsenligadesanktioner mestvilka ärbedöma som

föreslås.kan kommaregler attdeöverträdelse somav

Tidsplan m.m.

arbetsmarknadensmed parter.samrådaarbetetunderskallUtredaren
kommittédirektivregeringensinnehållet ibeaktaskallUtredaren

redovisningutredaresärskildaochkommittéer avtill samtliga om
pröva1992:50,dir. attkonsekvenserregionalpolitiska om

jämställd-deredovisa1994:23,dir.åtaganden attoffentliga om
1994:124.dir.förslagsinakonsekvensernahetspolitiska av

decemberden 31slutförtskall senastUtredningsarbetet vara
1996.

Arbetsmarknadsdepartementet
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