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2018-09-04

KST 2018/338
Ju2018/04280/L7

Justitiedepartementet
Enheten för migrationsrätt
103 33 Stockholm

Promemorian Genomförande av student- och forskardirektivet
(Ds 2018:37)
Kammarrätten, som har uppmanats att yttra sig över promemorian, lämnar
följande synpunkter.
Allmänna synpunkter
Det bör i 2 kap. utlänningslagen införas en hänvisning till att det i 5 b kap. 13 §
och 14 § finns särskilda bestämmelser om rätt till inresa och vistelse i Sverige
för utlänningar som beviljats uppehållstillstånd av en annan EU-stat för
forskning eller studier inom högre utbildning.
I promemorian (s.78) görs bedömningen att den möjlighet som ges i direktivet
att kräva att de handlingar som bifogas en ansökan ska ges in på svenska inte
bör utnyttjas. Kammarrätten anser, i likhet med vad som anfördes i domstolens
remissvar över promemorian Genomförande av ICT-direktivet (Ds 2017:3), att
den möjlighet som ges i direktivet bör utnyttjas för att inte kostnadsansvaret för
översättningar ska belasta Migrationsverket eller migrationsdomstolarna.
5 b kap. 1 § utlänningslagen
I den föreslagna lydelsen av 5 b kap. 1 § 1 utlänningslagen anges att en enskild
bl.a. ska visa att han eller hon kommer att ha tillräckliga medel för sitt uppehälle
under tillståndstiden. Samtidigt finns i 5 b kap. 7 § första stycket 4, som gäller
uppehållstillstånd för au pair-arbete, en bestämmelse om att utlänningen ska få
gratis kost och logi och viss ersättning för utfört arbete per månad. Det bör i det
fortsatta lagstiftningsarbetet analyseras hur kravet på tillräckliga medel för sitt

Postadress
Box 2302
103 17 Stockholm

Besöksadress
Birger Jarls Torg 5

E-post: kammarrattenistockholm@dom.se

Telefon
08-561 690 00

Telefax
08-14 98 89

Internet: www.kammarrattenistockholm.domstol.se

REMISSYTTRANDE

uppehälle förhåller sig till viss ersättning för utfört arbete.
5 b kap. 12 § andra stycket 1 utlänningslagen
Av den föreslagna lydelsen i 5 b kap. 12 § andra stycket 1 framgår att
uppehållstillstånd får vägras om anställningsvillkoren är sämre än de villkor
som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket och branschen.
Detta torde innebära att när det inte uppställs något krav på arbetstillstånd enligt
6 kap., som t.ex. för forskare och volontärer, ska en prövning göras av
anställningsvillkoren inom ramen för beviljande av uppehållstillstånd enligt
5 b kap.
5 b kap. 15 § utlänningslagen
I 5 b kap. 15 § sista stycket bör förtydligas att en ansökan inte endast får lämnas
in utan även beviljas.
5 b kap. 1 §, 13 §, 14 § och 23 § utlänningslagen
I bestämmelserna bör det i utlänningslagen vedertagna begreppet hot mot
allmän ordning och säkerhet användas i stället för hot mot allmän ordning och
allmän säkerhet.
___________________
Detta yttrande har beslutats av kammarrättsråden Karin Benson och
Ann-Jeanette Eriksson (föredragande).
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