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Arbetsmarknadsdepartementet
103 33 Stockholm

REMISSVAR (A2011/3459/A)
Vissa förenklingar i det arbetsmarknadspolitiska regelverket m.m.
(Ds 2011:31)
Saco har tagit del av promemorian Vissa förenklingar i det
arbetsmarknadspolitiska regelverket m.m. (Ds 2011:31) och tillstyrker förslagen
i promemorian.
De lagtekniska ändringar som föreslås i de arbetsmarknadspolitiska
regelverken är bra och gör det sannolikt lättare att anpassa systemen vid behov.
Saco har inte heller några invändningar mot att ta bort nämndemäns
medverkan i kammarrätt när det gäller mål enligt lagen om
arbetslöshetsförsäkring eller lagen om arbetslöshetskassor.
Vidare kan Saco tillstyrka att lagen om byggnadstillstånd m.m. med tillhörande
förordning och cirkulär upphävs. Förutom att regleringen i stora delar är
obsolet, torde den inte heller vara helt förenlig med EU:s tjänstedirektiv.
Vad gäller kommuners möjligheter att samverka i fråga om samhällsorientering
för nyanlända invandrare, ställer sig Saco också positivt till att kommuner ska
kunna upphandla samhällsorientering av varandra.
Slutligen tillstyrker Saco att diskrimineringslagen ändras så att man tar bort
undantaget från förbudet mot diskriminering som har samband med kön vid
tillhandahållande av försäkringstjänster. Som promemorian uppmärksammar,
har könsneutralitet redan införts beträffande kollektivavtalade tjänstepensionsförsäkringar. Det är angeläget att det samma gäller privata försäkringar. Som
promemorian pekar på skulle det i annat fall kunna leda till oönskade effekter
som att män flyr kollektivavtalade försäkringar. Att ta bort undantaget
förenklar också tillämpningen eftersom det annars uppkommer tolkningssvårigheter i förhållande till EU-domstolens dom. Förslaget bidrar till ökad
villkorslikhet mellan olika tjänstepensionsförsäkringar. Det är inte minst viktigt
ur ett kundperspektiv att reglerna blir mer lika och att inte försäkringsbolagen
gör olika tolkningar.
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Införandet av ett förbud kommer dock att leda till stora förändringar och det
finns risk för att alternativa beräkningsgrunder drabbar andra grupper på fel
sätt. Vi vill därför understryka att konsekvenserna av ändringen måste följas
upp.
Det är också viktigt att ha en övergångsbestämmelse som den föreslagna, som
innebär att de nya reglerna ska tillämpas endast på nya avtal och avtal som
förnyas efter ikraftträdandet.
Svar från Jusek finns bilagt detta remissvar.
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