Regeringsbeslut

3

2017-10-19
A2017/01962/ARM
A2017/00185/ARM

Arbetsmarknadsdepartementet

Se bilaga 1
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Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket,
Försäkringskassan, Kommerskollegium, Migrationsverket, Skatteverket,
Svenska institutet och Tillväxtverket att, utifrån sina respektive uppdrag,
medverka till att information om olika regelverk och annan relevant
information om den svenska arbetsmarknaden finns samlad i ett överskådligt
och lättillgängligt digitalt format för utländska arbetstagare, arbetsgivare och
egenföretagare som verkar eller avser att verka i Sverige.
Informationen ska finnas tillgänglig på svenska och engelska. Myndigheterna
ska bedöma behovet av även annan information än den som de själva
ansvarar för samt behovet av att informationen också finns tillgänglig på
andra språk. Utifrån behoven kan informationen byggas ut successivt, och
fler myndigheter involveras i arbetet.
Uppdraget innebär att en särskild portalsida ska skapas, som länkar till andra
relevanta webbplatser. Portalsidan kan vara en undersida till Svenska
institutets hemsida sweden.se, eller ha en annan webbadress som gör det
enkelt för målgrupperna att finna den. Många myndigheter har redan
webbinformation riktad till de aktuella målgrupperna och det finns i viss
mån också myndighetsgemensam information. I syfte att undvika onödig
dubblering och att säkerställa synergieffekter och en kostnadseffektiv
användning av myndigheters resurser, behöver annan närliggande
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webbinformation och pågående initiativ som syftar till att tillgängliggöra
information om svenska regler beaktas.
Svenska institutet ska leda och samordna uppdraget. Myndigheten ska vara
huvudansvarig för att portalsidan är relevant och användarvänlig. Övriga
myndigheter ska bidra med och kvalitetsgranska information, utifrån sina
respektive uppdrag, och samarbeta med Svenska institutet för att säkerställa
att portalsidan är korrekt och aktuell. Länkar från de svenska utlandsmyndigheternas hemsidor på Swedenabroad.se ska också finnas. För att säkerställa
att portalsidan möter de behov som finns och att informationen hålls aktuell
och relevant ska arbetet med att bygga upp, utveckla och underhålla
informationen ske i samråd med andra relevanta aktörer, exempelvis även
andra myndigheter som har i uppgift att tillhandahålla information till
utländska aktörer och arbetsmarknadens parter.
Svenska institutet ska senast den 28 februari 2018 till Regeringskansliet
(Arbetsmarknadsdepartementet, med kopia till Finansdepartementet,
Justitiedepartementet, Näringsdepartementet, Socialdepartementet och
Utrikesdepartementet) föreslå upplägg för fortsatt myndighetssamverkan och
lämna en uppskattning av budget för att göra verksamheten permanent.
Senast den 1 augusti 2018 ska en första version av portalsidan vara
publicerad. Senast den 1 januari 2019 ska Svenska institutet till
Regeringskansliet (samma departement som ovan) redovisa relevant
besöksstatistik för portalsidan.
Svenska institutet får för uppdragets genomförande använda högst 2 000 000
kronor för detta ändamål under 2018, under förutsättning att riksdagen
beviljar medel för ändamålet. Kostnaderna för 2018 ska belasta
utgiftsområde 5, anslaget 1:9 Svenska institutet. Medlen kan användas för
kostnader för t.ex. personal, myndighetssamverkan, översättningar,
framtagande av ny information och sådana behovsanalyser som
myndigheterna har påtalat att det finns behov av.
Skälen för regeringens beslut

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. Likaså behöver de
annan relevant information om den svenska arbetsmarknaden. Samlad
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information kan också vara till hjälp för svenska arbetsgivare som anlitar
eller avser att anlita utländsk arbetskraft.
Regeringsuppdraget riktas till de åtta myndigheter som har kompetens och
ansvarar för information som i ett första skede bedöms vara viktigast för
utländska aktörer att kunna ta del av. Även kompetens från andra
myndigheter än dessa åtta blir relevant vid en successiv utbyggnad av
informationen och på sikt kan informationen vara lämplig att tillgängliggöra
även i annan digital form än en portalsida, inom given budget.
Bakgrund

Regeringen gav i januari 2016 tolv myndigheter i uppdrag att analysera och
lämna ett gemensamt förslag kring 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
(A2016/00159/ARM). Uppdraget återrapporterades i januari 2017
(A/2017/00185/ARM).
Uppdraget var 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. Samlad
information från olika myndigheter gör 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 låg 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, uppehålls- eller arbetstillstånd.
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På regeringens vägnar

Ylva Johansson

Jonna Jonsson

Kopia till
Statsrådsberedningen/EU, SAM
Justitiedepartementet/EMA, SIM
Utrikesdepartementet/EI, FH, HI
Socialdepartementet/SF
Finansdepartementet/BA, OU, SKA
Näringsdepartementet/FF, PBB, SUN
Arbetsmarknadsdepartementet, A
Business Sweden
Konkurrensverket
Medlingsinstitutet
Upphandlingsmyndigheten
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