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Arbetsmiljöverket
Lindhagensgatan 133
112 79 Stockholm

Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag om webbaserad information till utländska arbetstagare,
arbetsgivare och egenföretagare som verkar eller avser att verka i Sverige

Regeringens beslut
Regeringen uppdrar åt Arbetsmiljöverket, Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, Kommerskollegium, Konkurrensverket,
Medlingsinstitutet, Migrationsverket, Skatteverket, Svenska institutet,
Sveriges export- och investeringsråd (Business Sweden), Tillväxtverket
och Upphandlingsmyndigheten att, utifrån sina respektive uppdrag,
analysera och lämna ett gemensamt förslag hur webbaserad information
till utländska arbetstagare, arbetsgivare och egenföretagare som verkar
eller avser att verka i Sverige kan samordnas och utformas på ett
lättillgängligt sätt.
Information som ska beaktas i uppdraget är regelverk om arbetsrätt och
arbetsmiljö, migration, skatterätt, socialförsäkringssystemet,
upphandling, utstationering och eventuell annan information de
deltagande myndigheterna finner relevant. Även övergripande
information om den svenska arbetsmarknadsmodellen och om den
svenska arbetsmarknaden är relevant.
Arbetsmiljöverket ska leda, samordna och återrapportera uppdraget.
Arbetet ska så långt som möjligt utgå ifrån att ta tillvara på redan
upparbetade informationskanaler eller system, material, samarbeten och
erfarenheter hos och mellan de deltagande myndigheterna. Under arbetet
bör även samråd med andra relevanta myndigheter, arbetsmarknadens
parter och andra aktörer ske.
Arbetsmiljöverket ska senast den 31 januari 2017 lämna en slutrapport
till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet med kopia till
Finansdepartementet, Justitiedepartementet, Näringsdepartementet,
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Socialdepartementet och Utrikesdepartementet). Återrapporteringen ska
innehålla:








Kortfattad redogörelse av redan nu existerande webbaserad
information med relevans för uppdragets syfte och mål.
Kortfattad redogörelse av övriga Nordiska länders webbaserade
informationslösningar för målgrupperna.
Förslag på hur redan existerande och ny webbaserad information kan
samordnas. Det kan exempelvis ske genom utökning av redan
befintliga webbsidor/-portaler eller genom att en ny skapas.
Rationaliseringsmöjligheter till följd av samordningen ska belysas.
Förslag på vilken eller vilka myndigheter som bör ansvara för ett
eventuellt fortsatt arbete med att samordna, förvalta och uppdatera
den webbaserade informationen.
Administrativa konsekvenser avseende både kostnads- och
resursberäkningar för förslagen för respektive myndighet som ingår i
förslagen. Förslag som lämnas ska kunna omhändertas inom ramen
för befintliga ekonomiska och personella resurser, varför det även ska
redogöras för de omprioriteringar som myndigheterna kan behöva
vidta till följd av förslaget.

Bakgrund
Utländska arbetstagare, arbetsgivare och egenföretagare behöver på ett
enkelt sätt kunna hitta samlad information om de olika regelverk som
gäller när man arbetar i eller vill skicka arbetstagare till Sverige och annan
relevant information om den svenska arbetsmarknaden. Samlad
information kan också vara till hjälp för svenska arbetsgivare som anlitar
eller avser att anlita utländsk arbetskraft.
Uppdraget är en del i regeringens arbete för att svenska löner och villkor
ska gälla för alla som arbetar i Sverige och för att hindra företag från att
uppnå konkurrensfördelar genom att bryta mot befintliga regelverk .
Genom att samla webbaserad information från olika myndigheter blir det
också enklare för utländska arbetstagare att känna till och hävda sina
rättigheter. För utländska arbetsgivare och egenföretagare blir det
enklare att planera och genomföra verksamhet i Sverige.
Uppdraget ligger också i linje med Sveriges exportstrategi, som även
inkluderar investeringsfrämjande. Svenska exportföretag behöver både
kunna bjuda in potentiella kunder, agenter, leverantörer eller
affärspartners till Sverige samt få särskilda specialisttjänster utförda inom
landet. Utländska företag som överväger att etablera sig i Sverige behöver
på ett enkelt sätt finna information om bland annat viseringar, uppehållseller arbetstillstånd.
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På regeringens vägnar
Ylva Johansson
Hannes Kantelius
Kopia till:
Finansdepartementet/BA
Justitiedepartementet/SIM/EMA
Näringsdepartementet/FF/SUN
Socialdepartementet/SF
Utrikesdepartementet/FIM/IH
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Kommerskollegium
Konkurrensverket
Medlingsinstitutet
Migrationsverket
Skatteverket
Svenska institutet
Sveriges export- och investeringsråd
Tillväxtverket
Upphandlingsmyndigheten

