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LOs remissyttrande ang Särskilda regler om
uppehållstillstånd för att delta i
uppdragsutbildningar
Sammanfattning av LOs synpunkter
• Det är positivt att utredningen vill förtydliga vad som gäller för
tredjelandsmedborgare som avser att delta i uppdragsutbildningar
och specialiseringsutbildningar vid universitet och högskolor.
• LO lägger särskild vikt vid utredningens åsikt att dessa utländska
studenter ska komma att omfattas av kravet på arbetstillstånd.
• Migrationsverket ska inte bevilja arbetstillståndet utan att kontrollera
att anställningsvillkoren når upp till de villkor som följer av svenska
kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen.
• Ges dessa utländska studerande anställda möjlighet att fritt arbeta
utan arbetstillstånd knutet till sin egen uppdragsgivare skulle det
riskera att öppna upp för ett kringgående av reglerna om
arbetskraftsinvandring.
• Har Migrationsverket grundad anledning att anta att utlänningen
avser att vistas i Sverige av andra skäl än dem som ansökan avser
ska uppehållstillstånd och arbetstillstånd kunna vägras för att
undvika att de nya bestämmelserna kan användas för att resa in och
vistas i Sverige för andra syften än att delta i utbildning.

LOs överväganden

LO uppskattar utredningens intention att förtydliga vad som gäller för
tredjelandsmedborgare som avser att delta i uppdragsutbildningar och
specialiseringsutbildningar vid universitet och högskolor.
LO ställer lägger särskild vikt vid utredningens åsikt att dessa utländska
studenter ska komma att omfattas av kravet på arbetstillstånd. Detta är i linje
med den allmänna regeln om att utlänning utsänd av sin arbetsgivare
behöver arbetstillstånd och innebär att Migrationsverket inte ska bevilja
arbetstillståndet utan att kontrollera att anställningsvillkoren når upp till de
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villkor som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller
branschen.
Uppdragsutbildningar och sådana specialiseringsutbildningar som omfattas
av de nya reglerna är inriktade på främst personalutbildning. Utlänningar i
denna slags utbildning har därmed vanligtvis en anställning och ersättning
från sin arbetsgivare under utbildningstiden. Dessa har därför inte samma
behov av att kunna arbeta vid sidan av studierna som andra studerande inom
högre utbildning.
Ges dessa utländska studerande anställda under tiden med svenskt
uppehållstillstånd möjlighet att fritt arbeta utan arbetstillstånd knutet till sin
egen uppdragsgivare skulle det, liksom betänkandet framhåller, riskera att
öppna upp för ett kringgående av reglerna om arbetskraftsinvandring.
Det är viktigt att personen kan visa att studierna är det huvudsakliga syftet
med vistelsen i Sverige. Har Migrationsverket grundad anledning att anta att
utlänningen avser att vistas i Sverige av andra skäl än dem som ansökan
avser ska uppehållstillstånd och arbetstillstånd kunna vägras för att undvika
att de nya bestämmelserna kan användas för att resa in och vistas i Sverige
för andra syften än att delta i utbildning. Migrationsverket behöver kunna
fastslå att det framstår som rimligt att sökanden kommer till Sverige för att
genomgå studierna, med hänsyn till vad som framkommer om studiernas
omfattning och upplägg.
LO tillstyrker också kravet på att den studerande ska behöva visa på
tillräckliga medel för sitt uppehälle och kostnaderna för sin återresa samt vid
vistelse som kommer att uppgå till högst ett år kan visa att han eller hon har,
eller har ansökt om, en heltäckande sjukförsäkring som gäller i Sverige.
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