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Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Plats och tid

Kommunhuset,Lokal Olofström

Beslutande

(S)
(S)
(S)
(V)
(C)

Övriga deltagande

2015-09-01

08:30-11:50

Sara Rudolfsson
Kjell-Åke Karlsson
Anita Skarphagen ersätter Kaj Joelsson
Morgan Bengtsson
Rolf Jönsson
Iréne Robertsson, kommunchef §§ 147-149
Ann-Sofie Belec, sekr.
Mikael Särnevång, inköpssamordn. § 140
Karl Andrae, ekonomichef § 141
Lena J. Hellgren, planarkitekt §§ 142-145
Ann-Christin Svensson, planarkitekt §§ 142-145
Anders Emgård, samhällsutv.chef §§ 142-145
Sven Olofsson, teknisk chef §§ 142-146
Daniel Ottosson, teknisk samordnare §§ 144-145

Utses att justera

Rolf Jönsson (C)

Paragraf 140-153

Justeringens plats och tid
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Ann-Sofie Belec
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Sara Rudolfsson

Justerande
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Rolf Jönsson
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Kommunstyrelsens
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KSAU § 149/2015

KS 2015/911

Remissyttrande – Fri rörlighet för arbetstagare Ds 2015:36

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:
Olofströms kommun avstår från att yttra sig över promemorian avseende fri
rörlighet för arbetstagare.

Sammanfattning
Promemorian innehåller förslag på genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/54/EU för att underlätta arbetstagares rättigheter när det gäller den fria rörligheten. Det handlar om rättigheter i
praktiken och om att det ska finnas något organ i vart EU-land med
uppgift att främja likabehandling och stödja unionsmedborgare som utöver sin rätt till fri rörlighet samt information och dialog.
Rätten till likabehandling och fri rörlighet gäller redan nu. Samma när
det gäller stöd och arbete för att främja den fria rörligheten där en stor
del ligger hos Kommerskollegium men som dock kommer att få en ökad
arbetsbelastning.
Skäl till det föreslagna beslutet
De åtgärder som krävs för att uppfylla direktivet innebär inte någon direkt påverkan eller åtagande för kommunen. Förslaget är därför att
kommunen avstår att yttra sig över promemorian.

_____
Delges: Arbetsmarknadsdepartementet
Kommunchef I.Robertsson
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