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Remiss Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring
SOU 2021:5
Arbetsmiljöverkets synpunkter och ställningstaganden
Arbetsmiljöverket har tagit del av betänkandet Ett förbättrat system för
arbetskraftsinvandring (SOU 2021:5). Arbetsmiljöverket har granskat
promemorian utifrån verkets uppgifter som ansvarig myndighet för
arbetsmiljö-, arbetstids- och utstationeringsfrågor samt utifrån uppdraget att
motverka osund konkurrens på arbetslivet och brott i arbetslivet.1
Förslaget avsnitt 10.3.6
Vår erfarenhet av regeringsuppdragen om myndighetsgemensam kontroll för
att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet, är att en relativt
omfattande tillsyn på detta område skulle kunna vara en viktig beståndsdel i
arbetet att motverka fenomenen. Skälet till vår bedömning att tillsynen bör vara
omfattande är att det torde ligga en intressekonflikt i att meddela Migrationsverket att villkoren är mindre förmånliga och att detta sannolikt inte kommer
att ske även om anmälningsskyldigheten förenas med vite.
Arbetsmiljöverket anser att det är viktigt att regeringen följer upp om
Migrationsverkets uppdrag enligt förslaget kan utföras inom ramen för de
höjda avgifterna för ansökan om uppehållstillstånd för arbetskraftsinvandring,
eller om Migrationsverket kommer behöva ytterligare resurser för en effektiv
tillsyn av anställningsvillkor för arbetskraftsinvandring. Detta särskilt som
Migrationsverkets uppdrag i detta avseende även spelar roll i de
myndighetsgemensamma kontrollerna för att motverka fusk, regelöverträdelser
och brottslighet på arbetsmarknaden.

Uppdrag om fortsatt myndighetssamverkan för att motverka fusk, regelöverträdelser
och brottslighet i arbetslivet, Arbetsmarknadsdepartementet dnr A2021/00085
1
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De som deltagit
Yttrandet har avgetts av generaldirektören Erna Zelmin-Ekenhem. I den slutliga
handläggningen har även biträdande generaldirektör Håkan Olsson,
enhetschefen Mikael Syk deltagit. Föredragande har varit Johanna Ingemansson
Christiansson.
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