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Yttrande över departementspromemorian Genomförande av EU:s
direktiv om fri rörlighet for arbetstagare (Ds 2015:36) I
Jönköpings kommun ställer sig positiv till promemorians inriktning för att underlätta en enhetlig tillämpning och efterlevnad av rätten till fri rörlighet för arbetstagare samt likabehandling när denna rätt utövas. Rätten att fritt röra sig mellan
medlemsländerna i syfte att arbeta utgör en ursprunglig och grundläggande rättighet inom unionen och det är därför viktigt med åtgärder som kan underlätta utövandet av dessa rättigheter. Nedan presenteras Jönköpings kommuns inställning
till promemorians innehåll.
Tillgång till rättsliga förfaranden
Jönköpings kommun delar bedömningen att direktivets bestämmelser om krav på
tillgång till rättsliga förfaranden tillgodoses genom gällande rätt. Några ytterligare
åtgärder är därför inte nödvändiga.
Organisationers medverkan i rättsliga förfaranden
Jönköpings kommun instämmer bedömningen att direktivets krav om att föreningar, organisationer eller andra juridiska personer ska ha möjlighet att medverka
i rättsliga eller administrativa förfaranden tillgodoses genom gällande rätt.
Organ för att främja likabehandling
Promemorians bedömning att Kommerskollegiums nuvarande uppdrag ligger väl i
linje med direktivets krav i fråga om organ som ska främja analysera, övervaka
och stödja likabehandling delas av Jönköpings kommun. Kommunen delar också
uppfattningen om att Kommerskollegiums nuvarande uppdrag behöver förtydligas
och utökas för att bättre överensstämma med direktivets krav.
Skydd mot ogynnsam behandling
Promemorian föreslår att en ny lag införs för att säkerställa att svensk rätt uppfyller direktivets krav på skydd för ogynnsam behandling för den som inlett
klagomål eller förfaranden för att göra gällande sin rätt till fri rörlighet och likabehandling. Jönköpings kommun delar denna uppfattning och anser att det är
bättre än att utvidga diskrimineringslagens tillämpningsområde.
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