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Sammanfattning

Förvaltningsrätten har, utifrån de aspekter som domstolen har att beakta,
inget att invända mot förslaget i delbetänkandet. Förvaltningsrätten har
dock följande synpunkter på förslaget.
Uppehållstillstånd för att bedriva näringsverksamhet

Enligt förslaget till 5 kap. 10 a § utlänningslagen (2005:716) får ett
tidsbegränsat uppehållstillstånd beviljas en utlänning som önskar vistas
här i landet för att bedriva näringsverksamhet om han eller hon har
förmåga att bedriva den aktuella verksamheten och kan försörja sig.
Enligt förslaget till ny bestämmelse i kap 4 utlänningsförordningen
(2006:97) § 6 a får uppehållstillstånd för att bedriva näringsverksamhet
enligt 10 a § utlänningslagen beviljas en utlänning om vissa angivna
förutsättningar är uppfyllda. Innebär det förhållandet att om dessa
förutsättningar uppfylls att den sökande även uppfyller kravet på att
kunna försörja sig? Förvaltningsrätten anser att ett klargörande vore
önskvärt i detta avseende.
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Skyldighet att skicka in uppgifter om anställningsvillkoren och anmäla
förändringar av dessa

Syftet med förslaget i denna del är bland annat att brister i
anställningsvillkoren ska kunna upptäckas tidigt och att såväl arbetstagare
och arbetsgivare ska ha möjlighet att justera och rätta de fel som
påpekats innan Migrationsverket eventuellt vidtar några åtgärder.
Enligt förslaget till ny bestämmelse i utlänningsförordningens kapitel sex
(§§ 6 c och 6 d) ska Migrationsverket informera arbetsgivare och
arbetstagare om att villkoren för anställningen inte längre uppfyller
kraven 6 kap 2 § utlänningslagen.
Förvaltningsrätten anser det vara positivt att arbetstagare och
arbetsgivare genom information ges möjlighet att ändra brister i
anställningsvillkoren. Det bör emellertid att av den givna informationen
tydligt framgå vilka konsekvenserna kan bli om inte rättelse vidtas.
Försörjningskrav

Utredningen förslår att ett försörjningskrav ska gälla för
arbetskraftsinvandrare, spårbytare och innehavare av ICT-tillstånd som
vill ta hit sina familjemedlemmar. För spårbytare ska det dock vara
möjligt att göra undantag från försörjningskravet för anhöriga om det
föreligger särskilda skäl.
Det behövs enligt förvaltningsrätten ytterligare vägledning för den
bedömning som Migrationsverket och domstolen ska göra i dessa delar.
Eftersom boendekostnader är en del av förbehållsbeloppet i 7 kap. 5 §
utsökningsbalken behövs bland annat vägledning för hur denna kostnad
ska beräknas när anknytningspersonen befinner sig utanför landet. Det
behövs även ett förtydligande av vilka förhållande som kan medföra att
spårbytare undantas försörjningskravet för anhöriga. I utredningen
nämns barnfamiljer vari en familjemedlem fått uppehålls- och
arbetstillstånd efter ett spårbyte och där resterande familjemedlemmar
riskerar utvisning på grund av att försörjningskravet inte är uppfyllt. Det
är dock oklart om andra grupper än nyss nämnda skulle kunna undantas
och vad som då skulle kunna utgöra särskilda skäl.
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Beredning och beslut

Detta remissyttrande har beslutats av chefsrådmannen Håkan Löfgren. I
handläggningen har även föredragande juristen Mina Timmermand
(föredragande) deltagit.

Håkan Löfgren

Mina Timmermand

