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Justitiedepartementet
Avdelningen för näringsliv

Remissvar – Förslag till direktiv om ett
kombinerat arbetstillstånd (Ju2022/01654)
Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Det gör myndigheten
genom att skapa bättre förutsättningar för företagande och attraktiva regionala
miljöer där företag utvecklas. Myndigheten har en särskild roll som ansvarig för
regional utvecklings- och samordnad landsbygdspolitik. Vi är ansvarig myndighet för
riksintresse industriell produktion och för frågor inom turism och besöksnäring. Vårt
arbete syftar till att stärka sambanden mellan näringslivsutveckling,
samhällsplanering och hållbar regional utveckling.

Svenska företag står inför stora utmaningar då omvärlden är stadd i konstant
förändring och där komplexiteten ökar, digitalisering och internationalisering är
exempel på förändring och ökad komplexitet. Detta utmanar etablerade
affärsmodeller, strukturer, ledarskap och beteenden och nyckeln till framgång vid
rådande omständigheter är en fungerande kompetensförsörjning. Företag behöver få
tillgång till den kompetens de behöver för att kunna förnya sig, för att förnyelse kräver
ny kunskap och kompetens. Remissvaret är skrivet utifrån dessa utgångspunkter.

Tillväxtverkets kommentarer och synpunkter
Tillväxtverket ser positivt på Europeiska kommissionens förslag till ett reviderat
direktiv om ett kombinerat tillstånd för arbete (COM(2022) 655 final), som
presenterades samtidigt som ett meddelande om att attrahera kompetens och talanger
till EU. Detta som en del i reformarbetet av den lagliga migrationen som ska underlätta
arbetskraftens rörlighet och bidra till att bättre möta efterfrågan på kompetens.

Kompetensförsörjningen är sedan länge ett av de största hindren för svenska företag
att växa. Problemen med kompetensförsörjning finns även i delar av landet med
relativt högre arbetslöshet, vilket indikerar att det framför allt är en fråga om
matchning. Att underlätta för arbetstagare från tredjeländer och stärka deras
rättssäkerhet och skydd ökar rimligen attraktiviteten och ökar sannolikheten att den
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kompetens och talang som svenskt näringsliv efterfrågan kommer att i ökad
utsträckning välja EU och Sverige.

Ett kombinerat tillstånd som skapar ett enda ansökningsförfarande är en positiv
förändring för att underlätta för arbetstagaren att känna sig trygg vad gäller både
arbete och vistelse, vilket också förstärks av att direktivet ger arbetstagaren samma
rättigheter som medborgarna i den medlemsstat som beviljar det kombinerade
tillståndet. Det minskar risker för exploatering och ökar sannolikt kännedomen om
rättigheter och skyldigheter.

De ökade möjligheter att byta arbetsgivare under tillståndstiden är också i grunden
positivt för en ökad rörlighet och det incitament att kompetensutveckla sig under
tillståndstiden som det kan innebära. Förenklingen av att få ställning som varaktigt
bosatt bidrar rimligen också till en ökad rörlighet och arbetsmarknadens effektivitet i
hela EU.

Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschef Tim Brooks.

Ulf Savbäck har varit föredragande.

Tim Brooks

Ulf Savbäck
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