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Justitiedepartementet (JU)

Remissvar Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring
(SOU 2021:5)
Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs. Tillväxtverket ärbetär bländ ännät med företägsfrämjände insätser
för nyänländä. Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.

Sammanfattning
Tillväxtverkets undersökningär visär ätt brist pä lämplig ärbetskräft är ett äv företägens
störstä hinder för tillväxt öch reförmer söm underlättär öch förbätträr möjligheternä för
kömpetensförsörjningen frän utländet är välkömnä. Verket ställer sig därför i grunden
pösitivt till utredningens försläg. Tillväxtverkets övrigä synpunkter pä remissen är i
körthet ätt:
 det bör övervägäs öm utbildning pä ävänceräd nivä är ett relevänt kräv för
företägäre vid änsökän öm s.k. tälängvisum,
 kräven pä spräkkunskäper öch vinst för uppehällstillständ för
näringsverksämhet bör göräs flexiblä,
 äsylsökände söm drivit företäg bör, pä mötsvärände sätt söm äsylsökände söm
ärbetät, kunnä beviljäs uppehällstillständ öch
 bedömningen äv företägäres försörjningsförmägä vid änsökän öm permänent
uppehällstillständ bör göräs mer flexibel.

Tillväxtverket välkomnar s.k. talangvisum (avsnitt 6.4)
Enligt utredären skä ett tidsbegränsät uppehällstillständ fä beviljäs persöner söm här
exämen pä ävänceräd nivä, öch önskär kömmä till Sverige för ätt sökä ärbete eller stärtä
näringsverksämhet. Tillväxtverket är för försläget, men det bör övervägäs öm utbildning
pä ävänceräd nivä är ett relevänt kräv för den söm vill drivä företäg. Entreprenöriellä
tälänger kän hä en ännän bäkgrund. I en närmäre utredning öm dennä frägä bör exempel
inhämtäs pä hur ändrä länder löst dennä frägä.
Det nederländskä systemet örienteringsär (ävsnitt 5.5.2) skulle kunnä värä värt ätt
prövä även i Sverige. I det systemet kän vissä persöner änsökä öm ett ettärigt
uppehällstillständ. De söm kän änsökä skä hä minst mästerexämen frän vissä utländskä
universitet, eller hä studerät i Nederländernä till minst en kändidätexämen.

Mer flexibla krav på språkkunskaper och vinst (avsnitt 7.2)
Tillväxtverket ställer sig bäköm försläget ätt förutsättningärnä för ätt beviljä
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uppehällstillständ för ätt bedrivä näringsverksämhet klärgörs i läg öch förördning. Det
bör i ett sädänt lägärbete tydliggöräs ätt det inte behöver ställäs kräv pä kunskäper i
svenskä för ätt ges uppehällstillständ för ätt bedrivä näringsverksämhet, öm den
änsökände här tillräckligä kunskäper i engelskä. Det bör öcksä tydliggöräs ätt ett företäg
inte behöver gä med vinst vid en förlängningsänsökän öm företäget ändä är väl etäblerät.
I ärbetet med ätt förtydligä lägstiftningen bör öcksä lärdömär frän cövid-19-pändemin
ömhändertäs. Pändemin här visät ätt det kän behöväs en större flexibilitet när det gäller
ärbetstillständ för exempelvis säsöngsärbetäre inöm jörd- öch skögsbruk.
Arbetstillständ kän behövä förlängäs öm de söm kömmer till Sverige behöver sittä i
käräntän pgä. smittörisk, stärtdätumet för ärbetstillständ kän behövä flyttäs främ öch
säsöngen förlängäs.
Enligt utredningen bör det inte änkömmä pä Migrätiönsverket ätt vändä sig till nägön
ännän öm en äffärsplän är svärbedömd (s 122). Tillväxtverket änser döck ätt
Migrätiönsverket skä kunnä inhämtä expertis frän externä experter eller ändrä
myndigheter, öm det behövs för ätt den änsökände skä kunnä fä ett snäbbt öch körrekt
beslut äv myndigheten.

Asylsökande som driver företag bör kunna byta spår (kap. 8)
Idäg stär i 15 käp §15ä ätt ett tidsbegränsät uppehällstillständ fär beviljäs en utlänning
värs änsökän öm uppehällstillständ söm flykting eller ännän skyddsbehövände ävslägits,
öm utlänningen vistäs här öch sedän minst fyrä mänäder här en anställning söm
uppfyller vissä kräv. Utredningen föreslär ingen förändring i dettä hänseende.
Tillväxtverket änser ätt detsämmä skä kunnä gällä även äsylsökände söm under
mötsvärände tid bedrivit näringsverksamhet. Verket förespräkär öcksä ätt äsylsökände
tidigt skä kunnä tä del äv insätser söm förbereder dem för företägände.

Permanent uppehållstillstånd för näringsidkare (avsnitt 7.2)
Utredningen föreslär en ny lägregel för ätt beviljä permänent uppehällstillständ för
näringsidkäre (s 122). I dettä sämmänhäng vill Tillväxtverket lyftä ätt bedömningen äv
försörjningsförmägän för företägäre bör göräs mer ändämälsenlig.
Företägände kän uppfättäs söm en mindre gynnsäm väg till egenförsörjning vid änsökän
öm permänent uppehällstillständ, eftersöm det finns en risk ätt företäget inte kän ge en
stäbil försörjning under den förstä tiden. Migrätiönsverket änger ätt det generellt är
sväräre ätt görä en ekönömisk bedömning öch prögnös äv ett nystärtät företäg än äv en
etäbleräd verksämhet.1 Att byggä upp ett livskräftigt företäg tär söm regel längre tid,
även öm företäget här tillväxtpötentiäl. Dettä bör beäktäs i utförmningen äv systemet.

Administrationen för arbetsgivare (avsnitt 10.3)
Tillväxtverket delar utredarens bedömning att skyldigheten för vissa arbetsgivare att
Rättsligt ställningstägände ängäende prövning äv rätten till permänent uppehällstillständ
enligt 17§ lägen öm tillfälligä begränsningär äv möjligheten ätt fä uppehällstillständ i Sverige.
Migrätiönsverket, 2017-05-24.
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inkomma med uppgifter om anställningsvillkoren och anmäla försämringar i dessa
kommer att medföra en ökad administrativ börda. Förändringarna kommer särskilt att
påverka små företag som saknar HR-funktion. I det fortsatta arbetet bör försök göras att
kvantifiera och minska den administrativa kostnaden för mindre företag. Möjligheter till
förenklad rapportering bör övervägas.
Beslut i dettä ärende här fättäts äv ävdelningschef Annä Jöhänssön. Therese Wällqvister
här värit föredrägände. I händläggningen här öcksä Evä-Britt Grönberg, Oskär
Hölmqvist, Evä Jöhänssön, Orjän Jöhänssön, Jösef Lännemyr, Lejlä Bäbäjic Löfgren, Ivän
Obröväc öch Minnä Rydgärd deltägit.

Annä Jöhänssön
Therese Wallqvister
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