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Genomförande av direktivet om
sanktioner mot arbetsgivare

Förslag till riksdagsbeslut
1.

2.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i
motionen om att regeringen bör återkomma med lagförslag om att
avkriminalisera papperslösa som försörjer sig genom att arbeta.
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i
motionen om att regeringen bör återkomma med lagförslag om att
papperslösa som försörjer sig genom att arbeta ska kunna få skadestånd
för kränkande behandling.

Motivering
I proposition 2012/13:125 Genomförande av direktivet om sanktioner mot
arbetsgivare föreslår regeringen att arbetsgivare som utnyttjar papperslösa ska
kunna ställas till svars för detta oavsett om det skett med eller utan uppsåt. I
propositionen föreslår regeringen att dessa arbetsgivare ska kunna bestraffas
genom att de 1) får betala en straffavgift, 2) mister rätten till alla offentliga
stöd, bidrag och förmåner under fem år och 3) får betala tillbaka offentliga
stöd, bidrag och förmåner som de fått upp till tolv månader före det att brottet
kom till polisens kännedom. I propositionen föreslår regeringen också att de
papperslösa ska 1) ha rätt till lön och annan ersättning för utfört arbete och 2)
ha rätt till tre månaders lön för heltidsarbete, motsvarande den minimilön som
följer av kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen, i de fall
arbetsgivare och arbetstagare inte är överens. I propositionen föreslår
regeringen vidare att en papperslös som samarbetat med brottsutredande
myndigheter och därför fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd under den tid
brottet utreds ska 1) kunna få ytterligare ett tidsbegränsat uppehållstillstånd
för att underlätta för hen att få ersättning för utfört arbete och 2) ha rätt till
vård i samma omfattning som under det tidigare tidsbegränsade
uppehållstillståndet och möjlighet att försörja sig genom arbete. Slutligen
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föreslår regeringen i propositionen att uppdragsgivare och uppdragsgivare i
tidigare led vid ett entreprenörsförhållande under vissa förhållanden ska 1)
vara subsidiärt ansvariga för lön och annan ersättning till de papperslösa
anställda som dessa underentreprenörer har och 2) kunna påföras en särskild
avgift.
Vänsterpartiet välkomnar propositionens förslag om att arbetsgivare som
utnyttjar papperslösa ska kunna straffas för detta. Däremot saknar vi förslag
om att avkriminalisera papperslösa som försörjer sig genom att arbeta och om
att ge dem rätt till skadestånd för kränkande behandling. Vi menar att
arbetsgivarna bör bära hela straffansvaret för själva anställningen. Det skulle
förbättra papperslösas möjligheter att kräva löner och arbetsvillkor i enlighet
med lagar och avtal och att utnyttja rätten att få skadestånd och ersättning.
Regeringen bör återkomma med lagförslag om att avkriminalisera
papperslösa som försörjer sig genom att arbeta. Detta bör riksdagen som sin
mening ge regeringen till känna.
Regeringen bör återkomma med lagförslag om att papperslösa som
försörjer sig genom att arbeta ska kunna få skadestånd för kränkande
behandling. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.
Stockholm den 2 maj 2013
Christina Höj Larsen (V)
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