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REMISSVAR
Mindre eller obetydliga fel gällande villkoren för
arbetstillstånd.
Ds 2017:64
Bakgrund
Frågan om arbetskraftsinvandrarnas ställning på den svenska
arbetsmarknaden har utretts vid ett flertal tillfällen de senaste åren och
Saco har getts möjlighet att inkomma med synpunkter på en rad
utredningar och riksdagsmotioner.
I utredningen om Stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare på
arbetsmarknaden (SOU 2016:91) föreslogs att tillstånd inte bör
återkallas i de fall arbetsgivaren på eget initiativ har vidtagit åtgärd så
att förutsättningarna för arbetstillstånd är uppfyllda. Saco ansåg i sitt
remissvar till utredningen att förslaget är ett steg i rätt riktning, men att
det fortfarande är allt för snävt då underlåtelse att återkalla endast är
möjligt om arbetsgivaren självmant har rättat bristen innan
Migrationsverket har uppmärksammat bristen.
I motion 2017/18:120 Slå vakt om arbetskraftsinvandringen från
Allianspartierna var Saco positiv till att denna viktiga fråga lyfts av
Allianspartierna i form av en riksdagsmotion i syfte att påskynda
processen för att rätta till uppenbara skevheter i tillämpningen av lagen.
Däremot ansåg Saco att det finns skäl att invänta den utredning som
pågår för att frågan är mycket komplex; ändringen i lagtexten kan få
långtgående konsekvenser som är svåra att överblicka utan mer
ingående analys.
Betänkandets förslag

Sveriges akademikers
centralorganisation
Box 2206
103 15 Stockholm
Besök: Lilla Nygatan 14
Tel växel: 08-613 48 00
Fax: 08-24 77 01
E-post: kansli@saco.se
www.saco.se

Enligt utlänningslagen ska som regel ett uppehållstillstånd för arbete
återkallas bl.a. om förutsättningarna för arbetstillståndet inte längre är
uppfyllda. Undantag kan göras om arbetsgivaren avhjälper bristen utan
att Migrationsverket har vidtagit någon åtgärd.
I promemorian föreslås nu att undantag från återkallelseregeln också
ska kunna göras vid ringa fall av brister även då dessa upptäcks av
Migrationsverket eller efter det att tillståndstiden har löpt ut.
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Delarna som berör eventuella sanktioner mot arbetsgivare och
ersättning till arbetstagare kommer i uppdragets slutbetänkande den 28
februari.
Sacos ställningstaganden
Saco anser att svensk arbetsmarknad vinner på en hög rörlighet för
arbetskraften, såväl nationell som internationell. För att upprätthålla
Sverige som ett kunskaps- och innovationsintensivt land är en rörlig
arbetskraft en nyckelfaktor. En grundläggande förutsättning är dock att
de arbetskraftsinvandrare som kommer till Sverige får löner,
försäkringar och övriga villkor i enlighet med svenska kollektivavtal
eller praxis inom yrket eller branschen.
•

Saco tillstyrker utredningens förslag om utvidgning av möjligheten
göra undantag från regeln om återkallelse av arbetstillstånd vid
mindre eller obetydliga fel. Ett återkallande av arbetstillstånd är en
åtgärd som drabbar arbetstagaren mycket hårt och om det är
arbetsgivaren som har felat är det orimligt att det är arbetstagaren
som ska drabbas. Konsekvenserna av ett fel ska drabba den som
orsakat felet, i detta fallet arbetsgivaren och inte den som drabbas av
felet, arbetstagaren.

•

Saco vidhåller arbetsgivarens ansvar att ta reda på de regler och
förordningar som gäller vid alla anställningar och givetvis även vid
anställning av en utländsk arbetskraftsinvandrare i de fall då
kollektivavtal finns eller den praxis som gäller i yrket eller branschen.

Inkommit remissvar från medlemsförbundet Sveriges Ingenjörer, samt
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