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Datum

Diarienr

2022-02-02

KST 2021/339

Ert datum

Ert diarienr

2021-11-08

Ju2021/03785

Justitiedepartementet
Migrationsenheten
103 33 Stockholm

Ett förbättrat system mot arbetskraftsexploatering m.m. (SOU 2021:88)

Kammarrätten, som har uppmanats att yttra sig över rubricerat betänkande,
lämnar följande synpunkter.
Utredningen föreslår, som alternativt förslag, en ändring i
6 kap. 2 § utlänningslagen som innebär krav på att anställningen ska motsvara
minst 75 procent av en heltidstjänst och göra det möjligt för utlänningen att
uppnå goda levnadsvillkor. Kammarrätten anser att kravet på goda
levnadsvillkor är alltför oprecist i sin utformning och ger upphov till
tillämpningssvårigheter. Begreppet goda levnadsvillkor är ett etablerat begrepp
som bl.a. används i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
(1993:387) och tar då främst sikte på andra förhållanden än rent ekonomiska.
Kammarrätten ifrågasätter lämpligheten av att använda sig av motsvarande
begrepp i utlänningslagen. I författningskommentaren till det alternativa
förslaget hänvisas till delbetänkandets förslag till nytt tredje stycke i 7 kap. 7 e §
utlänningslagen (SOU 2021:5). Enligt utredningen bör den bestämmelsen, som
reglerar undantag från återkallelse, även kunna tillämpas i förhållande till de
föreslagna villkoren om anställningsgrad och goda levnadsvillkor. Om
regeringen väljer att gå vidare med det alternativa förslaget efterfrågas tydliga
förarbetsuttalanden om vad som avses med goda levnadsvillkor och under vilka
förhållanden som 7 kap. 7 e § tredje stycket utlänningslagen är tänkt att kunna
användas.
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Detta yttrande har beslutats av kammarrättsrådet Catharina Lindqvist och
adjungerande rådet Josephine Boswell. Föredragande har varit föredragande
juristen Disa Rodhe.
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