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Yttrande över departementspromemorian Genomförande av EU:s
direktiv om fri rörlighet för arbetstagare (Ds 2015:36)
(A2015/1903/A)
Riksdagens ombudsmän (JO) har beretts tillfälle att lämna synpunkter på
departementspromemorian Genomförande av EU:s direktiv om fri rörlighet för
arbetstagare (Ds 2015:36). Jag vill med anledning av detta kommentera förslaget
till lag om skydd mot repressalier för den som utövar rätten till fri rörlighet för
arbetstagare.
Efter en genomgång av den svenska lagstiftningen konstateras det i promemorian
att många av de situationer som direktivet avser att skydda emot omfattas av
diskrimineringslagen och andra bestämmelser i svensk rätt. Befintlig lagstiftning
kan enligt bedömningen i promemorian därför anses tillräcklig för att
åstadkomma det skydd mot ogynnsam behandling som direktivet kräver. Enligt
promemorian skulle det dock kunna hävdas att befintliga bestämmelser inte
innebär att det finns ett tillräckligt skydd mot ogynnsam behandling.
Det föreslås därför att en ny lag ska införas som innehåller ett förbud mot
repressalier för den som inlett klagomål eller förfaranden för att göra gällande sin
rätt till fri rörlighet och likabehandling. Förbudet har utformats med ledning av
bestämmelserna om förbud mot repressalier i 12 kap. 18 och 19 §§ diskrimineringslagen (2008:567). Den som bryter mot diskrimineringslagens förbud mot
repressalier ska enligt 5 kap. 1 § samma lag betala diskrimineringsersättning för
den kränkning som överträdelsen innebär. Ersättningen ska betalas till den som
kränkts av överträdelsen. Även i tidigare diskrimineringslagar fanns en särskild
bestämmelse om rätt till skadestånd vid överträdelser av repressalieförbudet, se
bl.a. 18 § i den tidigare lagen (1990:130) om åtgärder mot diskriminering i
arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.
Någon motsvarande sanktion föreslås inte i den nya lagen. Av promemorian
framgår inte varför man valt att inte sanktionera överträdelser av repressalieförbudet.
På det underlag som presenterats är det svårt att se både vilket tillämpningsområde det föreslagna repressalieförbudet kommer att få och vilket värde det
kommer att ha för den enskilde. Jag är mot den bakgrunden tveksam till om
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förslaget bör genomföras i dess nuvarande utformning.

Cecilia Renfors

Lina Forzelius
föredragande
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