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Saco har fått möjlighet att yttra sig över Europeiska 
kommissionens förslag till direktiv om varaktigt bosatta 
tredjelandsmedborgares ställning (COM (2022) 650 final). 

Saco väljer att enbart lämna några övergripande synpunkter på 
förslaget. 

 

Övergripande kommentar 

Saco välkomnar förslagets syfte att attrahera kompetens och 
talang till EU. Sveriges roll som kunskapsnation är beroende av 
högutbildad arbetskraft. Genom att underlätta tillträdet till den 
svenska arbetsmarknaden kan attraktiviteten att arbeta, investera 
och forska i Sverige öka bland högkvalificerade utländska 
medborgare. Det är viktigt för Sveriges konkurrenskraft och 
kompetensförsörjning. Sverige ska utgöra ett attraktivt val för 
arbetskraftsinvandrare genom goda och förutsägbara 
anställningsvillkor på arbetsmarknaden. Men det förutsätter att 
system för arbetskraftsinvandring är transparent och förutsägbart 
och inte missbrukas. Ingen ska riskeras att utnyttjas. 
Arbetskraftsinvandring ska bidra till att möta företagens behov av 
kvalificerad arbetskraft utan att leda till lönedumpning eller att 
arbetskraftsinvandrare utnyttjas. Det är viktigt att direktivet 
respekterar medlemsstaternas olika arbetsmarknadsmodeller och 
arbetsmarknadens parters autonomi. Saco uppmanar regeringen 
att noga analysera hur förslagets bestämmelser förhåller sig till 
den svenska arbetsmarknadsmodellen. 

 

I likhet med vad SULF anför i sitt remissvar, är Saco positiva till 
förslaget att tillåta tredjelandsmedborgare att kumulera 
bosättningsperioder i olika medlemsstater (artikel 4). Likaså 
avsikten att i förslaget klargöra att alla perioder av bosättning som 
innehavare av en visering för längre vistelse eller ett 
uppehållstillstånd har, bör beaktas fullt ut när ställning som 
varaktigt bosatt i EU begärs. Det skulle exempelvis göra det 
möjligt för den som studerat i Sverige och därefter påbörjat en 
karriär inom akademin att ansöka om status som varaktigt bosatt 
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tidigare än idag. Det är dock viktigt att klargöra dels vilka typer av 
uppehållstillstånd som räknas in i kvalifikationstiden, dels vid 
vilken tidpunkt kravet på laglig vistelse under ett visst antal år 
anses vara uppfyllt, för att ge en tredjelandsmedborgare rätt att 
ansöka om status som varaktigt bosatt. 

 

Saco välkomnar också förslaget om kortare handläggningstider 
och vill samtidigt framhålla att det är viktigt att Migrationsverket 
får de resurser som krävs för att förkorta sina handläggningstider. 
Idag ser vi att handläggningstiderna är långa och kan vara ökande 
även för till synes okomplicerade ärenden. Det kan här noteras att 
JO1 under 2021 riktat kritik mot Migrationsverket för detta, men 
också att de tidigare uttalat att det ytterst är en fråga för riksdag 
och regering att se till att Migrationsverket har de resurser som 
krävs för att fatta beslut i rimlig tid.  

 

SULF anför i sitt remissvar att de långa handläggningstiderna kan 
innebära problem eftersom det kan komma att påverka huruvida 
tredjelandsmedborgaren ska anses ha en vistelse på laglig grund 
eller inte. Långa handläggningstider kan således påverka 
tredjelandsmedborgarens möjlighet att beviljas status som 
varaktigt bosatt negativt. 

 

Saco bilägger remissvar från Sacoförbundet Sveriges 
universitetslärare och forskare, SULF. 

 

Med vänlig hälsning 

Sveriges akademikers centralorganisation 
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1 https://www.jo.se/sv/Om-JO/Press1/Presskatalog/Langa-
handlaggningstider-hos-Migrationsverket/ 


