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Remissyttrande maa promemoria
Konsekvenser för arbetsgivare vid återkallelse
av uppehållstillstånd för arbete (DS 2018:7)
Svenska institutet (SI) har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian
Konsekvenser för arbetsgivare vid återkallelse av uppehållstillstånd för arbete
(Ju2018/01460/EMA). SI har begränsat remissvaret till de delar som har särskild
relevans för myndighetens uppdrag.
SI: s uppdrag är att öka omvärldens intresse och förtroende för Sverige, svenska
kompetenser och erfarenheter. I det arbetet är det centralt att bygga relationer och
främja samarbeten och utbyten med resten av världen, med såväl stater som
individer.
6. Överväganden och förslag om ersättningsskyldighet vid återkallelse m.m.
SI tar inte ställning till de enskilda förslag i promemorian som rör
ersättningsskyldighet vid återkallelse m.m. Utifrån myndighetens verksamhet och
erfarenhet vad gäller att attrahera internationella talanger till Sverige vill vi dock
lyfta några viktiga perspektiv.
SI ser positivt på internationell rörlighet. Arbetskraftsinvandring är en värdefull
möjlighet för Sverige. SI fick hösten 2017 i uppdrag av regeringen att medverka till
att information om olika regelverk och annan relevant information om den svenska
arbetsmarknaden finns samlad i ett överskådligt och lättillgängligt digitalt format.
Informationen kommer att lanseras i ny form under 2018.
Sverige är ett litet land, beroende av internationella samarbeten och kontakter.
Möjligheterna att kunna attrahera människor med erfarenhet och kompetens från
länder utanför EU till Sverige har därmed stor betydelse för oss. Att Sverige kan
attrahera internationella talanger och kompetent arbetskraft bidrar till
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Svenska institutet är en statlig myndighet som verkar för att
öka omvärldens intresse och förtroende för Sverige. Genom
strategisk kommunikation och utbyte inom kultur, utbildning,
vetenskap och näringsliv främjar vi samarbete och långsiktiga
relationer med andra länder.
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internationaliseringsmöjligheter för svenska företag och främjar vårt lands
attraktionskraft internationellt. Detta blir allt viktigare i en värld som präglas av
ökande global konkurrens.
Hur det svenska regelverket för arbetskraftsinvandring utformas har betydelse för
vårt lands möjligheter att hävda sig i den globala konkurrensen om världens talanger.
Beslut om återkallelser av uppehållstillstånd och utvisningar av arbetstagare som
uppfattas ha fattats på oklara eller orimliga grunder eller skett till följd av att
arbetsgivare agerat felaktigt, kan också få konsekvenser för bilden av Sverige och
Sveriges attraktionskraft. I en tid där Sverige behöver locka globala talanger och
kompetent arbetskraft är det mycket olyckligt.
SI anför därför att det är av största vikt att regeringen stärker åtgärderna för
arbetskraftsinvandrare från tredje land, där förslagen i promemorian kan utgöra en
del.
Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektör Annika Rembe.
Avdelningschef Henrik Selin och utredare Kajsa Haag har varit föredragande.
Avdelningscheferna Kurt Bratteby, Anna Rudels och Mikaela Fredriksén Tollin har
deltagit i beredningen.
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