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Remissvar

Svar på remiss av betänkandet Ett förbättrat system för
arbetskraftsinvandring (SOU 2021:5) Diarienr: Ju2021/00432
Ambassaden i New Delhi har granskat remissen ur ambassadens
verksamhetsperspektiv.
Ambassaden instämmer i utredningens överväganden och förslag att
förbättra den nuvarande regleringen för arbetskraftsinvandring samtidigt
som dagens system för arbetskraftsinvandring värnas.
Ambassaden är positivt inställd till att ett tidsbegränsat uppehållstillstånd
om maximalt nio månader får beviljas en utlänning som önskar komma till
landet för att söka arbete eller undersöka förutsättningar att starta
näringsverksamhet. Det skulle kunna öka intresset för Sverige från
högkvalificerade arbetskraftsinvandrare från Indien. Ambassaden har i sitt
ansvarsområde Indien samt grannländerna Nepal, Bhutan, Sri Lanka och
Maldiverna. Ambassaden hanterar även ansökningar om uppehållstillstånd
från afghanska medborgare. Indiska arbetstagare tillhör, enligt statistik från
Migrationsverket, en av de största nationaliteterna för beviljade
förstagångsansökningar avseende arbetskraftsinvandrare. Många av dessa
arbetstagare är högkvalificerade. Migrationen från Indien är stor och
ambassaden ser en risk att även mindre seriösa arbetstagare kan komma att
försöka ansöka om ovan nämnda tidsbegränsade uppehållstillstånd. Detta
kan eventuellt leda till utökade arbetsuppgifter för ambassaden i form av
utredningar och dokumentgranskning.
Återkallelse av arbetstillstånd eller avslag på förlängningsansökningar där
smärre brister föreligger, på grund av ovisshet eller okunskap, drabbar både
företag och arbetstagare hårt och blir/kan bli ett bakslag i ambassadens
främjandearbete och negativt påverka Sverigebilden. Ambassaden har
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noterat att det finns en viss oro bland arbetstagare i Indien kring detta.
Ambassaden är därför positivt inställd till att det införs en ny bestämmelse
som reglerar under vilka förutsättningar ett arbetstillstånd får förlängas och
att en återkallelse av ett uppehållstillstånd för arbete får underlåtas vid
ringa fall eller om en återkallelse med hänsyn till omständigheterna inte
framstår som rimlig.
Ambassaden i New Delhi ser en relativt stor mängd indiska arbetstagare
(samt även studenter) i Sverige som ansökt om förlängning av sina
uppehållstillstånd men som önskar besöka Indien i angelägna ärenden.
Detta omnämns även i betänkandet där det framkommer att New Delhi
hanterar fler sådana ansökningar än övriga tillfrågade utlandsmyndigheter.
Ambassaden är positiv till att det ska vara möjligt för utlänningar, som har
ansökt om förlängning av uppehållstillstånd för arbete, att söka en Dvisering inifrån landet innan de reser till hemlandet för tillfälligt besök.
Mot bakgrund av att ambassaden hanterar en stor mängd ärenden inom
denna kategori så kommer detta innebära en minskad arbetsbelastning för
ambassaden i denna del. Förslaget kan även leda till en mer enhetlig
hantering och praxis kring D-viseringar för samtliga utlandsmyndigheter.
En tydlig kommunikation kring detta blir då viktig så att arbetstagare i
Sverige ansöker om D-visering innan de reser till sitt hemland på besök
samt att det är tydligt att det är just kategorin arbetstagare som kan använda
sig av denna möjlighet.
Ambassaden noterar att både Migrationsverket och Domstolsverket är
remissinstanser och kommer att kommentera utifrån sin expertis. Därför
kommenterar ambassaden inte den lagtekniska utformningen av föreslagna
ändringar.
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