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Remissvar på betänkandet SOU 2021:5 – Ett förbättrat system
för arbetskraftsinvandring (Dnr Ju2021/00432)
Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) har beretts möjlighet att lämna synpunkter på SOU
2021:5 Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring.
LRF är med sina ca 140 000 medlemmar Sveriges största småföretagar-organisation.
Medlemmarna är verksamma inom jordbruk, trädgårdsnäring, skogsbruk, entreprenad,
förädling, besöksnäring m.m. med landsbygden som bas. LRF är också en samlande
organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen.
Det svenska trädgårds-, jord- och skogsbruket tillför Sverige stora värden i form av
mat, växter, energi, arbetstillfällen och miljönytta och erbjuder samhället resurser för
en hållbar utveckling.
LRF värnar om ett öppet och tydligt system som tillåter arbetskraftsinvandring, ett
öppet samhälle som möjliggör för det gröna näringslivet att producera mat, råvaror,
tjänster och klimatnytta. Sektorns verksamhet är säsongsberoende. Det påverkar när
personal behövs. Som den svenska arbetsmarknadspolitiken är utformad är det svårt att
få fram personal lokalt till arbeten som pågår under några få veckor eller månader. Både
arbetsmarknadspolitik och trygghetssystem är byggda utifrån ett heltidsparadigm som
leder till att anställningar för främst kort och mellanlång säsong blir ointressanta eller
ger allvarliga konsekvenser för individens position i trygghetssystemen. Vår sektor står i
ett skarpt läge där riksdagen bestämt att matproduktionen ska öka men vi saknar ett
inflöde av personal i rätt antal, med rätt kompetens, vid rätt tid.
Med detta som bakgrund har LRF följande synpunkter på utredningens förslag:
Ny grund för uppehållstillstånd för högkvalificerade personer
LRF anser att utredningens förslag till regleringen inte är relevant eftersom talangkravet
som ställs är alldeles för högt och att kvalificerade personer knappast rekryteras på
sådant sätt att de behöver ett särskilt villkor för uppehållstillstånd för att söka arbete.
LRF ser det som orimligt att ställa krav på akademiska meriter för att undersöka
möjligheterna att starta näringsverksamhet i Sverige.
LRF avstyrker förslaget.
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Regler för uppehållstillstånd för att bedriva näringsverksamhet
Utredningen har analyserat reglerna för utlänningar att bedriva näringsverksamhet och
föreslår vissa förtydliganden. LRF anser att direktiven borde ha medgett en djupare
ansats omkring frågeställningen för att förbättra möjligheterna att bedriva
näringsverksamhet. LRF anser att förutsättningarna för att bedriva näringsverksamhet
bör hanteras i ny utredning.
Byte av grund för uppehållstillstånd
LRF tillstyrker utredningens förslag att ansökan om nytt tillstånd för arbete eller
näringsverksamhet på ny grund ska kunna sökas inifrån landet.
Förlängning av uppehållstillstånd för familjemedlemmar
LRF tillstyrker utredningens förslag att förlängning av ett tidsbegränsat
uppehållstillstånd som beviljats utlännings familjemedlem ska kunna sökas inifrån
landet.
Kompetensutvisningar
LRF tillstyrker utredningens förslag att återkallelse av uppehållstillstånd för arbete får
underlåtas vid ringa fall eller om återkallelse med hänsyn till omständigheterna inte
framstår som rimlig.
Stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden
LRF anser att Sverige ska vara attraktivt att jobba i också på en internationell
arbetsmarknad. Det behövs då en tydlighet att det råder goda arbetsvillkor och att
enskilda arbetsgivare inte förorsakar svårigheter som kan drabba både branschens och
Sveriges rykte utöver situationen för den enskilde.
Utredningen presenterar ett huvudförslag och ett alternativt förslag.
LRF avstyrker det alternativa förslaget om att anställningsavtal ska bifogas ansökan om
arbetstillstånd. Förslaget frångår vad som i övrigt gäller på svensk arbetsmarknad vid
anställning av personal och utsätter arbetsgivaren för risker och administrativa processer
om arbetstillstånd inte medges.
Utredningens huvudförslag följer däremot, vad gäller när anställningsvillkor bör
presenteras, de rutiner som arbetsgivare har att beakta gentemot den anställde sedan
lång tid tillbaka. I förslaget tillkommer att Migrationsverket kan begära in denna uppgift
från vissa arbetsgivare. LRF är positivt till att uppgiftslämnarkravet begränsas till
arbetsgivare där det finns misstanke om att villkoren inte efterlevs.
LRF tillstyrker därför utredningens huvudförslag.
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Försörjningskrav
LRF är positivt till förslaget att arbetskraftsinvandrare, innehavare av ICT-tillstånd och
spårbytare ska kunna försörja de familjemedlemmar de vill ta till Sverige.
Brottet organiserande av människosmuggling utvidgas
LRF är positivt till förslaget att oriktiga uppgifter till grund för uppehållstillstånd bör
straffbeläggs för att stävja organiserad människohandel.
Övriga åtgärderför att underlätta för arbetstagare
LRF är positivt till förslaget att utlänningar som ansökt om förlängning av
uppehållstillstånd för arbete ska kunna söka D-visering inifrån landet.
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