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Regelrådet är ett av regeringen utsett
oberoende organ vars huvuduppgifter är att:
1. Ta ställning till om nya eller ändrade regler är
utformade så att de uppnår regelgivarens syfte
på ett enkelt sätt och till en, relativt sett, låg
administrativ kostnad för företag.
2. Bedöma konsekvensutredningarnas kvalitet.
Regelrådet tar inte ställning till förslagets
politiska syfte.
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Justitiedepartementet
103 33 Stockholm

Yttrande över Justitiedepartementets
departementspromemoria Åtgärder mot missbruk av
reglerna för arbetskraftsinvandring (Ds 2013:57)
Regelrådets ställningstagande
1. Regelrådet avstyrker förslaget med anledning av att det helt saknas underlag för att bedöma de
administrativa kostnaderna.
2. Regelrådet anser att konsekvensutredningen är bristfällig.

Innehållet i förslaget
I remissen föreslås ändring i utlänningslagen (2005:716), lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i
Skatteverkets beskattningsverksamhet, socialförsäkringsbalken (2010:110), lagen (2001:184) om
behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet, utlänningsförordningen (2006:97),
förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet,
förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration
samt förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet.
Förslaget syftar till att upptäcka och stoppa missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring. En
utlänning som ska arbeta i Sverige på grund av anställning ska ha arbetstillstånd. Kravet på
arbetstillstånd gäller inte för exempelvis medborgare i de övriga nordiska länderna, andra EESmedborgare och deras familjemedlemmar som har uppehållsrätt i Sverige eller för utlänningar som har
permanent uppehållstillstånd.
Genom förslaget får Migrationsverket kontrollera att den som har beviljats arbetstillstånd enligt reglerna
för arbetskraftsinvandring har påbörjat arbetet inom fyra månader från tillståndets första giltighetsdag.
Kontroll föreslås också av om förutsättningarna för arbetstillståndet är uppfyllda under tillståndstiden.
En arbetsgivare till en utlänning som beviljats arbetstillstånd ska på begäran av Migrationsverket lämna
skriftlig uppgift om de villkor som gäller för utlänningens anställning. Sådana uppgifter ska lämnas på
heder och samvete. Om arbetet inte har påbörjats inom fyra månader eller om förutsättningarna för
arbetstillståndet inte är uppfyllda föreslås att utlänningen ska utvisas ur Sverige.
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Skälen för Regelrådets ställningstagande

Administrativa kostnader
Av remissen framgår att skyldigheten för arbetsgivare att på begäran av Migrationsverket lämna
uppgifter om de villkor som gäller för anställningen innebär ett visst merarbete för arbetsgivaren. Den
administrativa bördan anges dock inte vara särskilt betungande för arbetsgivaren. Vidare framgår att
det inte är möjligt att uppskatta hur många företag som kan komma att beröras. Företagen anges dock
vara i varierande storlek.
Enligt Regelrådet borde det vara möjligt att uppskatta antalet uppgifter om anställningsvillkor som
Migrationsverket förväntas begära in från arbetsgivare varje år liksom kostnaden för en arbetsgivare att
tillhandahålla en sådan uppgift. I avsaknad av sådana uppgifter kan förslagets effekt på företagens
administrativa kostnader inte bedömas. Regelrådet avstyrker förslaget med anledning av att det helt
saknas underlag för att bedöma de administrativa kostnaderna.

Konsekvensutredningen
Av konsekvensutredningen framgår bakgrund och syfte med förslaget. Som framgår ovan saknas dock
uppskattning av administrativa kostnader. Enligt Regelrådet hade det också varit möjligt att uppskatta
hur många utlänningar som beviljas arbetstillstånd enligt reglerna om arbetskraftsinvandring varje år
och uppskattning av hur många företag som idag har arbetskraftsinvandrad personal. I avsaknad av
nämnda uppgifter finner Regelrådet att konsekvensutredningen inte uppfyller de krav som följer av 6
och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Konsekvensutredningen
är därmed bristfällig.
Som förslag hur punkterna i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid
regelgivning kan beskrivas, hänvisas till Regelrådets exempelsamling:
http://www.regelradet.se/utbildning_och_stod/goda-exempel/
Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträde den 30 oktober 2013.
I beslutet deltog Karin Lindell, ordförande, Lennart Palm, Eleonor Kristoffersson och Sten Nyberg.
Ärendet föredrogs av kommittésekreteraren Christian Pousette.

Karin Lindell
Ordförande

Christian Pousette
Föredragande
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