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Yttrande över betänkandet Cirkulär migration och
utveckling – förslag och framåtblick (SOU 2011:28)
Regelrådets ställningstagande
Regelrådet tillstyrker förslagen.
Konsekvensutredningen är bristfällig.

Innehållet i förslagen
Remissen innehåller Kommittén för cirkulär migration och utvecklings slutbetänkande Cirkulär migration
och utveckling – förslag och framåtblick (SOU 2011:28). Kommittén har tidigare genom delbetänkandet
(SOU 2010:40) kartlagt cirkulära rörelsemönster och diskuterat migrationens utvecklingspotential vilket
utgör grund för kommitténs nu aktuella förslag. Förslagen syftar till att underlätta cirkulär migration och
arbetskraftsinvandring och ändringar föreslås i utlänningslagen (2005:716), i lagen (2001:82) om
svenskt medborgarskap och i utlänningsförordningen (2006:97). Med cirkulär migration avser
kommittén alla migrationsrörelser som innefattar en rörelse till ett land och sedan åter till
ursprungslandet.
Beträffande arbetskraftsinvandring föreslås bl.a. att tidsbegränsade arbetstillstånd ska kunna ges under
en sammanlagd längre tid än fyra år om det finns särskilda skäl, att den sammanlagda
kvalificeringstiden om fyra år med tidsbegränsat uppehållstillstånd ska vara uppfylld inom åtta år i stället
för inom fem år för att få ett permanent uppehållstillstånd. För att underlätta för personer som fått avslag
på sin asylansökan att i stället söka uppehållstillstånd på grund av arbete genom s.k. spårbyte föreslås
att kravet på minst sex månaders anställning för att kvalificera sig som arbetskraftsinvandrare ändras till
tre månader samt att kraven för spårbyte ska kunna uppfyllas genom två anställningar. Dessutom
föreslås att familjemedlemmar, som inte själva varit asylsökande, ska kunna få uppehållstillstånd på
grund av anknytning till en person som gjort ett spårbyte.
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Skälen för Regelrådets ställningstagande
Administrativa kostnader
Såvitt Regelrådet kan finna innehåller förslagen inte några regler som avser företags administrativa
kostnader. Regelrådet tillstyrker förslagen.

Konsekvensutredningen
Enligt Regelrådets uppfattning kan förslagen om ökade möjligheter till arbetskraftsinvandring komma att
i olika hänseenden påverka företags ekonomiska förhållanden. Utrymmet för rekrytering av arbetskraft
kan exempelvis förbättras. Den upprättade konsekvensutredningen innehåller emellertid inte någon
som helst diskussion kring dessa frågor. Konsekvensutredningen uppfyller därmed inte de krav som
följer av 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.
Konsekvensutredningen är därför bristfällig.
Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträdet den 31 augusti 2011.
I beslutet deltog Stig von Bahr, ordförande, samt Lennart Palm, Leif Melin och Claes Norberg.
Ärendet föredrogs av kommittésekreteraren Mia Wallgren.

Stig von Bahr
Ordförande

Mia Wallgren
Föredragande

Regelrådet är en statlig kommitté. Regelrådet är rådgivande till regelgivaren och granskar utformningen
av förslag till nya och ändrade regler som kan få ekonomiska effekter för företagen. Regelrådet tar
ställning till om reglerna utformas så att de uppnår sitt syfte på ett enkelt sätt och till lägsta
administrativa kostnad för företagen men ska inte ta ställning till förslagens politiska syfte. Regelrådet
bedömer också konsekvensutredningarnas kvalitet.
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