Promemoria

Justitiedepartementet

Mindre eller obetydliga fel gällande villkoren för arbetstillstånd

Uppdraget

En utredare ges i uppdrag att lämna förslag på författningsändringar som
säkerställer att arbetskraftsinvandrare inte utvisas på grund av att
arbetsgivare utan uppsåt begått mindre eller obetydliga fel gällande villkoren
för arbetstillstånd, även om felet upptäcks efter det att tillståndstiden löpt ut
eller om Migrationsverket uppmärksammat det. I uppdraget ingår bl.a. att
lämna förslag på vad som ska anses utgöra mindre eller obetydliga fel.
Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2017.

Bakgrund
Regeringen beslutade den 2 juli 2015 att tillkalla en särskild utredare med
uppdrag att överväga åtgärder för att stärka arbetskraftsinvandrares ställning
på arbetsmarknaden (dir. 2015:75). Utredningen har i sitt betänkande Stärkt
ställning för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden (SOU 2016:91)
lämnat ett förslag som innebär att ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för
arbete inte bör återkallas om arbetsgivaren på eget initiativ har vidtagit åtgärd
som leder till att förutsättningarna för arbetstillståndet är uppfyllda. Förslaget
är ett avsteg från gällande regler som i 7 kap. 7 e § första stycket 1 UtlL
fastslår obligatorisk återkallelse när förutsättningarna för arbetstillstånd av
något annat skäl än att anställningen har upphört inte längre är uppfyllda.
Utredaren konstaterar att regeringen i förarbetena till bestämmelsen ansåg att
vikten av att värna det svenska systemet för arbetskraftsinvandring vägde
tyngre än de konsekvenser som en återkallelse kunde få i det enskilda fallet,

varför det inte borde finnas utrymme för en diskretionär prövning angående
återkallelse (prop. 2013/14:227, s. 18). Utredaren instämmer i tidigare
förarbetsuttalanden men menar samtidigt att det kan förekomma situationer
där både arbetskraftsinvandraren och arbetsgivaren är angelägna om fortsatt
anställning, trots att det har förekommit brister i villkoren. Exempel på detta
kan vara att arbetsgivaren felaktigt trott att korrekt försäkring för
arbetskraftsinvandraren har tecknats eller tagit fel datum för inbetalning av
försäkringspremie, att lönen har varit för låg på grund av systemfel hos
arbetsgivaren vid löneutbetalning eller att giltig frånvaro för
arbetskraftsinvandraren inte har registrerats vilket föranlett lägre utbetald lön
utan närmare förklaring. Utredaren ansåg det orimligt att ett tidsbegränsat
uppehållstillstånd ofrånkomligen ska återkallas i dessa fall utan att
arbetsgivaren på eget initiativ ges möjlighet att åtgärda bristerna då detta får
långtgående konsekvenser för arbetskraftsinvandraren som förutom att
förlora sin inkomstkälla även kan tvingas att lämna landet.

Behovet av en utredning
En väl fungerande arbetskraftsinvandring som underlättar för arbetsgivare
som har behov av att rekrytera arbetskraft från länder utanför EES-området
och för tredjelandsmedborgare som vill komma till Sverige för att arbeta
bidrar till ökat välstånd och tillväxt i Sverige samt möjliggör för individer att
utvecklas och få en bättre livssituation. Det är samtidigt viktigt att förhindra
att arbetskraftsinvandrare som kommer till Sverige utnyttjas.
Proportionaliteten mellan ouppsåtliga mindre eller obetydliga fel och de
konsekvenser dessa kan ge behöver stärkas.
Förslaget som lämnas i betänkandet Stärkt ställning för
arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden (SOU 2016:91) innebär en
möjlighet att underlåta återkallelse när arbetsgivaren på eget initiativ har
vidtagit rättelse. Regeringen menar emellertid att även seriösa arbetsgivare
ibland blir medvetna om att villkoren inte varit uppfyllda först efter
uppmärksammande från Migrationsverket. Arbetsgivaren kan till exempel ha
haft ambitionen att uppfylla ett kollektivavtal men missat någon enskild del.
Det bör därför även finnas en möjlighet att underlåta återkallelse då
Migrationsverket upptäcker att arbetsgivaren begått mindre eller obetydliga
fel. Regeringen anser att en sådan möjlighet måste finnas då det annars får
långtgående och oproportionerligt negativa konsekvenser för
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arbetskraftsinvandraren som förutom att förlora sin inkomstkälla även kan
tvingas att lämna landet.

Närmare om uppdraget
Utredaren ska lämna förslag på författningsändringar som säkerställer att
arbetskraftsinvandrare inte utvisas på grund av att arbetsgivare utan uppsåt
begått mindre eller obetydliga fel gällande villkoren för arbetstillstånd, även
om felet upptäcks efter det att tillståndstiden löpt ut eller om
Migrationsverket uppmärksammat det. Den prövning som görs i samband
med återkallelse har enligt praxis också betydelse vid prövning av förlängt
arbetstillstånd eller permanent uppehållstillstånd. Möjligheten att självmant
avhjälpa brist då Migrationsverket uppmärksammat mindre eller obetydliga
fel bör därför även gälla i dessa situationer. En förutsättning för att ett
gällande tillstånd inte ska återkallas är att arbetsgivaren avhjälpt tidigare
brister. Arbetsgivaren kan avhjälpa brister genom att till exempel rätta
felaktiga registeruppgifter om giltig frånvaro, teckna en nödvändig försäkring
eller genom att retroaktivt betala den lön som arbetskraftsinvandraren skulle
ha fått. Utredaren ska beakta förslaget om att underlåta återkallelse när
arbetsgivaren självmant har avhjälpt brist som lämnats i betänkandet Stärkt
ställning för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden SOU 2016:91.
Utredaren ska lämna förslag på vad som ska anses utgöra mindre eller
obetydliga fel. Utredaren bör även här beakta de exempel som anförs i
betänkandet Stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden
(SOU 2016:91).
Utredaren ska lämna förslag som innebär att det finns en möjlighet att
underlåta återkallelse av arbetstillstånd för arbetstagare om en tidigare
arbetsgivare begått mindre eller obetydliga fel.
Utredaren ska vidare överväga lämpligheten av, och vid behov lämna förslag
på, sanktioner mot arbetsgivare och/eller ersättning till arbetstagare för det
lidande och de kostnader som ett indraget tillstånd lett till. Sanktioner eller
krav på ersättning skulle kunna aktualiseras för arbetsgivare som vid
Migrationsverkets kontroll eller vid hanteringen av förlängningsansökan av
arbetstillstånd/ansökan om permanent uppehållstillstånd informeras om
tidigare brister i villkoren. Utgångspunkten för utredarens överväganden
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härvidlag bör vara att stärka arbetsgivares incitament att självmant avhjälpa
eventuella brister innan en ansökan om förlängt arbetstillstånd lämnas till
Migrationsverket samtidigt som systemet i dess helhet ska säkerställa att
arbetsgivare som har viljan att följa regelverket fortsatt ska ha goda
möjligheter att anställa utländsk arbetskraft.
Utredaren ska beakta pågående arbete gällande genomförandet i svensk rätt
av direktiv 2014/36/EU av den 26 februari 2014 om villkor för
tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning
(säsongsanställningsdirektivet) samt direktiv 2014/66/EU av den 15 maj
2014 om villkor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom
ramen för företagsintern förflyttning av personal (ICT-direktivet).
Utredaren ska bedöma och redovisa vilka offentligfinansiella,
samhällsekonomiska och övriga konsekvenser de föreslagna ändringarna
bedöms få. Om förslagen förväntas leda till kostnadsökningar för exempelvis
Migrationsverket, ska utredaren föreslå hur dessa ska finansieras.
Utredaren ska samråda med relevanta myndigheter, däribland
Migrationsverket, samt inhämta synpunkter från arbetsmarknadens parter
och andra relevanta företrädare på arbetsmarknaden.
Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2017.
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