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REMISSVAR (U2014/2885/UH) 

Yrkeskvalifikationsdirektivet – ett samlat 
genomförande (SOU 2014:19) 

Saco har beretts tillfälle att lämna synpunkter på betänkandet ”Yrkes-

kvalifikationsdirektivet – ett samlat genomförande”, SOU 2014:19 av 

Utredningen om genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikations-

direktivet. 

Utredningen lägger i betänkandet fram förslag till hur det moderniserade 

yrkeskvalifikationsdirektivet (2013/55/EU) ska implementeras i svensk 

lagstiftning. Det ska ske genom en ny horisontell lag, som ersätter 

bestämmelserna hittills i varje berörd sektorsförfattning, undantaget 

sektorsspecifika regler. Berörda myndigheters skyldigheter förtydligas, och 

universitets- och högskolerådets får en samlande roll som rådgivnings-

centrum och nationell samordnare. Utredningen föreslår att ytterligare ett 

trettiotal yrken (utöver de 85 tidigare anmälda) betraktas som reglerade i 

enlighet med direktivet. Det föreslås också att de myndigheter som 

kontrollerar vilka som får tillträde till yrket i Sverige också fortsättningsvis 

ska utgöra behöriga myndigheter, dvs. handlägga erkännande av 

yrkeskvalifikationer från EU. 

Betänkandet är omfattande och berör ett antal professioner specifikt. Saco 

väljer att lämna synpunkter endast i de delar som är av mer övergripande 

intresse för akademikeryrkena, och bilägger förbundens egna remissvar i 

avsikt att de ska beaktas i lika hög grad som om de vore remissinstanser i 

egen rätt. 

Inledningsvis vill Saco framhålla att vi välkomnar det moderniserade 

yrkeskvalifikationsdirektivet och dess ambition att underlätta den fria 

rörligheten inom EU. Den fria rörligheten är en av de stora vinsterna med 

EU, och att underlätta erkännandet av yrkeskvalifikationer är en viktig del i 

att stimulera rörligheten och därmed öka tillväxt och sysselsättning i hela 

Europa. Förutom att berika den svenska arbetsmarknaden med nya 

impulser och erfarenheter, innebär direktivet också ökade möjligheter för 

svenska akademiker att arbeta utomlands. Få länder har så få reglerade 

yrken som Sverige, och vi ser mycket positivt också på ambitionen att 

minska det totala antalet reglerade yrken inom EU. Samtidigt är det rimligt 
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att svensk reglering av yrken som redan har hunnit långt i den processen 

förhåller sig till implementeringen av direktivet.  

Saco vill dock påpeka att processen vid framförhandlandet av direktivet och 

i det svenska implementeringsarbetet inte varit tillfredställande ur ett 

professionsperspektiv. Relevanta yrkesgrupper har inte involverats i 

tillräcklig utsträckning vare sig under förhandlingarna i Bryssel eller i 

genomförandeutredningens arbete. Sacos medlemsgrupper är organiserade 

via sina professioner, och medlemsförbunden har betydande kompetens 

och resurser avsatta att bevaka professionsfrågor. De hade kunnat bidra 

med mycket kunskap tidigare i processen. Det är också anmärkningsvärt, 

på gränsen till obegripligt, att förbund som organiserar uppemot 90% av 

berörda professionsaktiva (t.ex. Sveriges Läkarförbund, Sveriges 

Veterinärförbund, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Tandläkarförbund, 

Sveriges Arkitekter, SRAT, Naturvetarna, Sveriges Farmaceuter, Sveriges 

Ingenjörer och Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter) inte är egna 

remissinstanser, samtidigt som avsevärt mindre representativa 

professionsorganisationer är det.  

När det gäller utredningens förslag är Saco i stora delar positiv. Att samla 

kompetensen och ge Universitets- och högskolerådet en samordnande roll 

(kap 8.1.) framstår som en god grund för att få en enhetlig och korrekt 

tillämpning av direktivet. Svensk förvaltningsstruktur är i ett europeiskt 

perspektiv decentraliserad, med stort utrymme för självständiga 

myndigheter att administrera den praktiska tillämpningen av regelverket 

utifrån ramar fastställda av regeringen. Det är rimligt att även i detta fall 

följa den svenska förvaltningstraditionen. 

Saco välkomnar också förslaget att samla regelverket i en ny horisontell lag 

(kap 8.2). Det blir tydligare och ökar möjligheterna till en enhetlig 

hantering av frågorna.  

I sitt remissvar år 2012 över Grönboken om yrkeskvalifikationsdirektivet 

avvisade Saco idén om att införa andra kvalifikationskrav vid tillfällig 

rörlighet än vid permanent etablering. Vi tvingas nu konstatera att det 

antagna moderniserade direktivet ändå innebär mindre möjligheter till 

kontroll av kvalifikationer vid tillfällig yrkesutövning än vid etablering (kap 

8.4). Vi finner det dock högst otillfredsställande att ”tillfällig etablering” 

inte definieras närmare än att det exemplifieras med praktik eller vikariat. 

Man kan t.ex. ifrågasätta om alla vikariat och praktiktjänstgöringar 

verkligen kan betraktas som tillfälliga oavsett längd. Det är också oklart om 

det finns begränsningar i antal tillfälliga etableringar, eller om det t.ex. är 

möjligt att stapla visstidsanställningar. Det framgår inte heller vad som 

gäller om en yrkesutövare i slutet av ett vikariat erbjuds tillsvidare-

anställning. Det hade varit önskvärt att utredningen närmare hade utrett 

möjligheterna att definiera ”tillfällig etablering”.  
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Saco är tveksamt till om yrkeskort i praktiken kommer att kunna realiseras. 

Oaktat detta framstår det som välbetänkt att ändå förbereda för eventuellt 

kommande rättsakter angående yrkeskorten (kap 8.6)  

 

Som framgår ovan tillstyrker Saco att Universitets- och högskolerådet ska 

utgöra kontaktpunkt/rådgivningscentrum för yrkeskvalifikationsdirektivet. 

Däremot är det, trots utredningens motsatta ambition, svårt att uttyda hur 

rådgivningscentrumets roll skiljer sig från tillväxtverkets roll som 

kontaktcentrum för tjänstedirektivet i skärningspunkten mellan de två 

direktiven (kap 9.4). Utan att föreslå någon lösning påpekar utredningen 

att målgrupperna för tillväxtverkets kontaktpunkt kan komma att förändras 

och att det kan bli svårt för framförallt privatpersoner att förstå vart de ska 

vända sig. Ur ett användarperspektiv är detta otillräckligt. Även om 

ansvarsfördelningen är tydlig för myndigheterna i fråga, så torde knappast 

den som söker information om möjligheterna att etablera sig i Sverige 

inleda med att fråga sig vilket EU-direktiv som är tillämpligt. Det vore 

därför önskvärt att myndigheterna också explicit åläggs att anpassa 

informationen till olika målgrupper, och tydligt hänvisa till den information 

som finns hos andra myndigheter. 

I sammanhanget vill Saco också påminna om att medlemsstaterna enligt 

direktiv 2014/54 om åtgärder för att underlätta den fria rörligheten också 

ska utse kontaktpunkt för att ge råd och hjälp till privatpersoner som vill 

utnyttja den fria rörligheten för arbetstagare. Det vore önskvärt att 

Universitets- och högskolerådet i egenskap av kontaktpunkt för 

yrkeskvalifikationsdirektivet också ålades denna uppgift, så att migranter 

har en enda, tydlig ingång i Sverige. Om någon annan myndighet ska bli 

kontaktpunkt i enlighet med direktiv 2014/54 krävs annars att denna har 

ett mycket nära samarbete med Universitets- och högskolerådet. 

Saco uppskattar det moderniserade direktivets betoning av fortbildning, 

särskilt som utvecklingen i Sverige i detta avseende inte varit särskilt positiv 

de senaste åren. Utredningen föreslår (kap 10.2) att Socialstyrelsen och 

Jordbruksverket ska bemyndigas att meddela föreskrifter som säkerställer 

att bl.a. apotekare, läkare, tandläkare och veterinärer uppmuntras att hålla 

sig uppdaterade om utvecklingen inom yrket. Utredningen hänvisar i sitt 

övervägande till avsaknaden av tydliga regler på området i kollektivavtal. 

Det konstateras samtidigt att kompetensutvecklingsregler finns i 

kollektivavtalen för arkitekter, som däremot inte är ett reglerat yrke i 

Sverige. Det är inte osannolikt att arbetsgivarna har ett större intresse av att 

reglera kompetensfrågor när yrket är oreglerat, och att yrkesregleringen 

alltså delvis skulle kunna förklara bristen i de aktuella kollektivavtalen. Det 

förefaller däremot märkligt att, som utredningen föreslår, lägga 

fortbildningsansvaret på den enskilde. Saco kräver att föreskrifterna istället 

riktar sig till arbetsgivarna för att säkerställa att de aktuella yrkesgrupperna 

erbjuds nödvändig kompetensutveckling inom yrket. Saco anser det också 
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otillräckligt att föreskrifterna endast gäller dem med automatiskt 

erkännande, och menar att de borde gälla samtliga legitimationsyrken.  

Det är otillfredsställande att delar av direktivet, bl.a. införandet av 

yrkeskort och gemensamma utbildningsramar, kommer att genomföras i 

form av kommissionsbeslut (delegerade akter). Det är därför angeläget att 

representanter för arbetsmarknadens parter ges möjligheter att delta i det 

fortsatta arbetet i största möjliga utsträckning. Relevanta fackföreningar 

måste sitta med i alla relevanta referensgrupper. Till exempel bör inte bara 

berörda myndigheter och Kommerskollegium finnas med i det Råd för 

reglerade yrken som föreslås inrättas (kap 11.8), utan även berörda 

företrädare för professionerna. Det kan också diskuteras om det är lämpligt 

att bara reglerade yrken ska ingå, eftersom direktivet i förlängningen kan få 

konsekvenser för alla yrkesgrupper. 

Med vänlig hälsning 

Sveriges akademikers centralorganisation 
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