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Fackförbundet STs remissvar över utkastet till lagrådsremiss ”Begränsningar av möjligheten
att få uppehållstillstånd i Sverige”

Det huvudsakliga innehållet i utkastet till lagrådsremiss:








I utkastet föreslås en tidsbegränsad lag som innehåller bestämmelser som begränsar
möjligheten till uppehållstillstånd enligt utlänningslagen i vissa fall. Lagen föreslås gälla i tre
år.
Det föreslås att den tidsbegränsade lagen ska innehålla bestämmelser om tidsbegränsade
uppehållstillstånd för alla skyddsbehövande utom kvotflyktingar, om begränsade möjligheter
till anhöriginvandring för skyddsbehövande med tidsbegränsade tillstånd och om skärpt
försörjningskrav.
Dessutom föreslås att det inte ska vara möjligt att bevilja uppehållstillstånd till övriga
skyddsbehövande och att bestämmelsen om uppehållstillstånd på grund av
synnerligen/särskilt ömmande omständigheter ska ersättas med en bestämmelse som ger en
begränsad möjlighet att bevilja uppehållstillstånd när det krävs för att Sverige ska uppfylla
sina internationella förpliktelser.
Den tidsbegränsade lagen föreslås träda i kraft den 31 maj 2016.

Fackförbundet STs huvudsakliga synpunkter:
Med anledning av förslagen i utkastet till lagrådsremiss vill Fackförbundet ST framföra följande
synpunkter:
ST anser inte att lagändringarna skapar den ordning och reda i asylsystemet som de riksdagspartier
som står bakom förslagen, önskar åstadkomma. Tvärtom så befarar vi att denna nyordning leder till
nya negativa konsekvenser och kostnadsökningar. Vi ifrågasätter om de föreslagna förändringarna
kan införas utan att rätten till asyl undermineras. För Fackförbundet ST, som representerar de statligt
anställda, är det mycket allvarligt att regeringen inte har tagit hänsyn till de praktiska och
ekonomiska konsekvenserna för de statliga myndigheterna. I förslaget nämns visserligen att
myndigheters arbete kommer att påverkas, men inte hur. ST efterlyser en konsekvens- och
kostnadsanalys eftersom det är mycket oklart hur tillämpningen och övergången till de nya reglerna
kommer att ske.

Fackförbundet ST
Box 5308, 102 47 Stockholm
Besök: Sturegatan 15
Tfn: 0771-555 444 Fax: 08-24 29 24 ST Direkt: 0771-555 444
E-post: st@st.org Webbplats: www.st.org
Organisationsnummer: 802003-2101
Pg: 11 44-5 Bg: 365-60 71

Risk för kostnadsökningar och ökade administrativa bördor på myndigheter:
Vi befarar att de tillfälliga uppehållstillstånden kommer att öka de administrativa bördorna avsevärt.
Troligtvis kommer Migrationsverkets och domstolarnas arbetsbördor att påverkas starkt genom mer
komplexa asylutredningar, ansökningar om förlängningar om uppehållstillstånd, överklagande av
statusbeslut och avslag på ansökningar om återföreningar, vilket i sin tur riskerar att leda till
ytterligare förlängda väntetider för de asylsökande. Vi efterlyser även en kalkyl över förväntade
kostnadsökningar för en rad andra myndigheter, till exempel Polismyndigheten, som överhuvudtaget
inte omnämns i detta sammanhang. Vi menar att lagändringarna i själva verket är kontraproduktiva
eftersom de leder till en rad ökade kostnader. Ett tydligt exempel är att asylsökande framöver måste
skicka in nya ansökningar och prövas på nytt efter tre år.

Förslagen försvårar integration och etablering på svensk arbetsmarknad
ST anser även att förändringarna medför flera negativa konsekvenser för integrationen i samhället
och etableringen på arbetsmarknaden. Att behöva oroa sig för om det finns en framtid i Sverige och
inte veta om en familjeåterförening är möjlig kan leda till försämrad hälsa för den enskilde. Det i sin
tur försvårar språkinlärning och utbildningsinsatser, vilket fördröjer möjligheterna att komma in på
arbetsmarknaden och bli självförsörjande. ST menar att förslagen också motverkar regeringens
satsningar på etablering, till exempel inom snabbspåren och de 1000 nya praktikplatserna på
myndigheterna. Många nyanlända med universitetsutbildning eller annan hög kompetens och
yrkesskicklighet riskerar att hamna utanför etableringsinsatser och språkstudier, eller avbryter sin
utbildning för att ta första bästa jobb och därmed öka möjligheterna till permanent uppehållstillstånd
och eventuell familjeåterförening. ST anser att detta är ett gigantiskt slöseri såväl med den enskildes
som samhällets resurser och högst olämpligt i en tid när mer arbetskraft behövs på svensk
arbetsmarknad. Regeringen motverkar därmed sin egen politik och motarbetar det egna målet om att
uppnå EUs lägsta arbetslöshet år 2020.
Ökad risk för dumpning och svart arbetskraft
Slutligen vill ST varna för att problemen med lönedumpning och svart arbetskraft på svensk
arbetsmarknad kan komma att förvärras. Att låta permanenta uppehållstillstånd bli beroende av om
individen har ett arbete skapar utrymme för skrupelfria arbetsgivare att utnyttja människor med
tillfälliga uppehållstillstånd som billig och laglös arbetskraft. Vi ser en stor risk för att detta förslag
kommer att leda till en gigantisk svart arbetsmarknad.
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