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Remissvar
En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54)
Svenskt Näringsliv har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter beträffande
utredningen med rubriken ovan.
Utredningen förslår att en av förutsättningarna för att beviljas permanent
uppehållstillstånd ska vara att utlänningen uppfyller krav på kunskaper i svenska
och samhällskunskap (7.4.1 och 7.4.4).
Svenskt Näringsliv anser att detta krav riskerar att göra Sverige mindre attraktivt
som destination för arbetskraftsinvandring och försämrar svenska företags
möjligheter att rekrytera och behålla internationell kompetens.
1 dagens system för arbetskraftsinvandring beviljas ett tidsbegränsat uppehålls- och
arbetstillstånd för högst två år i taget. Den sammanlagda tillståndstiden för tidsbegränsat
uppehålls- och arbetstillstånd kan dock i normalfallet inte överstiga fyra år. För den som vill
fortsätta att arbeta i Sverige görs därefter en prövning om individen uppfyller kraven för att få
ett permanent uppehållstillstånd.
Om det aktuella förslaget med ett krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap träder i
kraft 20/7 2021 riskerar utländska experter, forskare och nyckelpersoner som för närvarande
arbetar i Sverige utvisning om de inte uppfyller kraven på kunskaper i svenska och
samhällskunskap.
Utredningens förslag innebär således att företagen i Sverige kan förlora kompetens och
konkurrenskraft och att arbetskraftsinvandrare utvisas till följd av ett krav som de inte har
haft möjlighet att anpassa sig efter. Svenskt Näringsliv vill därför uppmärksamma regeringen
på att om kravet på kunskaper i svenska språket och samhällskunskap införs bör det tas
fram övergångsbestämmelser som innebär att utländsk arbetskraft som redan före
ikraftträdandet av författningsändringarna har ett beviljat uppehållstillstånd för arbete inte
omfattas av det nya kunskapskravet.
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1 övrigt avstår Svenskt Näringsliv från att yttra sig över betänkandet.
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