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Sammanfattning
För ambassadens vidkommande så kan det nämnas att ambassaden
sällan kommer i kontakt med arbetstagare som söker tillstånd för att
arbeta i Sverige, då ansökningarna oftast ges in elektroniskt. Fram till
slutet av augusti 2017 så hade under året endast omkring 30 personer
kommit till ambassaden och där sökt tillstånd för arbete eller som
anhörig till arbetstagare i Sverige.
Ambassaden kommer främst påverkas genom att den kan komma att
ses som kontaktpunkt för eventuella sökanden som vänder sig till
ambassaden med sina frågor kring uppehålls- och arbetstillstånd. Det
som kommer vara enskilt viktigast för ambassaden är att tydlig
information, kring vilka arbeten som kan definieras som
säsongsarbeten, kommer ut till utlandsmyndigheterna i god tid innan
den 1 december 2017. Även tydliga direktiv kring vad som anses vara
en bostad med lämplig standard behöver kommuniceras innan
lagändringarna träder i kraft.
Ambassaden ser en risk i att om stipulerade handläggningstider inte
hålls kan mängden frågor till utlandsmyndigheten öka.
I övrigt så ser inte ambassaden att den kommer att påverkas i någon
större utsträckning, och förslagen följer i mångt och mycket gällande
rätt.
Ambassadens kommentarer rörande genomförandet av
säsongsanställningsdirektivet
Kapitel 1 Författningsförslag
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1.9 Angående ifyllande av viseringsmärke så ska det märkas med
säsongsarbete vilket bör vara något som triggas automatiskt så att
ambassadpersonal inte behöver ändra och manuellt skriva in för varje
enskilt viseringsmärke.
Kapitel 2 Ärendet, 3 Säsongsanställningsdirektivet, 4
Huvuddragen i nuvarande ordning avseende tillstånd för
säsongsarbete. Inget övrigt att kommentera.
Kapitel 5 Förhållandet till reglerna om arbetskraftsinvandring,
kapitel 6 Personkategorier som undantas.
Inga kommentarer.
Kapitel 7 Villkor för tillstånd för säsongsarbete.
Det ska upprättas en förteckning över sysselsättningsområden som
innehåller säsongsbunden verksamhet. Listan ska utarbetas
tillsammans med arbetsmarknadens parter. Ambassaden ser att listan
kommer vara ett instrument för att enkelt kunna se vilket arbete som
är att betrakta som säsongsarbete eller ej. Det är viktigt att denna
information i god tid kommuniceras till utlandsmyndigheterna för att
underlätta hantering av inkommande förfrågningar.
Kapitel 8 Grunder för avslag, återkallelse och förlängning.
Inget att anmärka på, tydliga grunder.
Kapitel 9 Handläggning av ärenden om tillstånd för
säsongsarbete.
Enda synpunkten gäller den stipulerade handläggningstiden om 90
dagar. Då Migrationsverket redan är hårt belastat och har problem att
leverera beslut inom tänkta handläggningstider så finns en risk att
utlandsmyndigheten kommer få frågor kring handläggning samt frågor
om det finns möjlighet att ges annat tillstånd för inresa.
Kapitel 10 Nationella tillstånd, kapitel 11 Förenklade
klagomålsförfaranden, kapitel 12 Rättigheter som följer av ett
tillstånd för säsongsarbete, kapitel 13 Rätt till likabehandling.
Frågorna tillgodoses genom gällande rätt, inga synpunkter från
ambassadens håll.
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Kapitel 14 Kontrollverksamhet.
Inget att kommentera.
Kapitel 15 Sanktioner mot arbetsgivare.
Bra då det poängterar arbetsgivarens ansvar gentemot arbetstagaren,
inga övriga synpunkter.
Kapitel 16 Direktåtkomst, kapitel 17 Skyldighet för schweiziska
medborgare att lämna fingeravtryck, kapitel 18 Ikraftträdandeoch övergångsbestämmelser, kapitel 19 Kostnader och andra
konsekvenser, kapitel 20 Författningskommentar.
Ingen kommentar från ambassadens sida.
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