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REMISSVAR (A2015/1903/A)
Genomförande av EU:s direktiv om fri rörlighet för arbetstagare
(Ds 2015:36)
I departementspromemorian föreslås en ny lag för att säkerställa att svensk rätt
uppfyller direktivets krav på skydd mot ogynnsam behandling för
unionsmedborgare som inlett klagomål eller förfaranden för att göra gällande
sin rätt till fri rörlighet för arbetstagare och likabehandling. Lagen föreslås
innehålla ett förbud mot att vidta repressalier mot den som har anmält eller
påtalat att han eller hon har hindrats i utövandet av rätten till fri rörlighet för
arbetstagare eller blivit utsatt för diskriminering på grund av nationalitet.
Vidare föreslås att Kommerskollegium får en tydligare uppgift att vara ett organ
för att främja likabehandling av arbetstagare som utövar sin rätt till fri
rörlighet. Vid behov ska myndigheten samordna att arbetstagare och deras
familjemedlemmar får tillräcklig oberoende hjälp i enlighet med direktivet.
Kommerskollegium ska även vara kontaktpunkt för samarbetet med
kontaktpunkter i andra medlemsstater i frågor som rör fri rörlighet för
arbetstagare.

Sacos ståndpunkt
Saco tillstyrker förslagen i promemorian. Saco delar bedömningen att nya
lagbestämmelser är nödvändiga för att säkerställa att arbetstagare inte utsätts
för repressalier i de fall de påtalat att de hindrats eller diskriminerats när de
utövat sin rätt till fri rörlighet som arbetstagare. Saco anser det också
lämpligast att bestämmelserna införs i en ny lag.
Saco tillstyrker även att Kommerskollegium ska vara det organ som främjar och
samordnar hjälp till arbetstagare och deras familjemedlemmar när det gäller fri
rörlighet och att det är kontaktpunkt för andra medlemsstaters motsvarande
kontaktpunkter. Som framgår av promemorian ska Kommerskollegium redan
idag verka för fri rörlighet för personer på den inre marknaden, och det har
ansvar för nätverket Solvit, som ska ge stöd till enskilda och företag när de
stöter på problem för den fria rörligheten på den inre marknaden. Saco anser
därför att det är naturligt att Kommerskollegiums uppdrag förtydligas med de
uppgifter som anges i direktivet, även om det i och för sig också finns andra
myndigheter som är involverade i arbetstagares fria rörlighet och som kan
behöva kontaktas när arbetstagare kommer till Sverige. Saco förutsätter att
Kommerskollegium hänvisar till dessa vid behov.
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Som Sveriges läkarförbund anför i sitt yttrande behöver kunskapen om
likabehandlingsreglerna öka, och vi ser gärna att arbetsmarknadens parter ges
tillfälle att delta i en dialog om hur detta ska gå till.
Saco bilägger yttrande från Sveriges Läkarförbund.
Med vänlig hälsning
Sveriges akademikers centralorganisation
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