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SOU 2021:5 Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring 

Småföretagarnas Riksförbund lämnar här sina synpunkter på de förslag som presenteras i 
delbetänkandet Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring.  

Småföretagarnas Riksförbund ser positivt på utredningens syfte att förbättra systemet för 
arbetskraftsinvandring och kan konstatera att kompetensförsörjningsproblematiken är ett stort 
problem för landets SME och i synnerhet gäller detta små företag på landsbygden. I Tillväxtverkets 
redovisning till regeringen om landsbygdens kompetensförsörjning visar den statistiska 
genomlysningen att små och medelstora företag i landsbygdskommuner hindras mer av brist på 
lämplig arbetskraft än små och medelstora företag i övriga kommuntyper. I de tre branscher där 
landsbygdsföretagen har det som värst är det över 40 procent av företagen som ser tillgång till 
lämplig arbetskraft som ett stort tillväxthinder. Dessa branscher är Bygg, Information & 
kommunikation samt Utvinning & tillverkning. I redovisningen föreslås en rad åtgärder där 
underlättandet av tillgång på säsongsarbetare i gröna näringar, är ett sådant förslag. Det finns 
således ett stort behov av att kunna rekrytera både hög- och lågutbildad arbetskraft från tredje land. 

Frågan är då vilka problem man vill lösa och för vem? Vill man lösa 
kompetensförsörjningsproblematiken ökar behovet av att göra systemet mer flexibelt och anpassat 
efter företagens olika behov. Vill man komma åt ökad organiserad brottslighet gällande smuggling av 
personer till Sverige och arbetskraftsutnyttjande krävs hårdare tag och starkare sanktionsmedel.  

Vill man komma åt den höga arbetslösheten bland lågutbildade i Sverige behövs incitament för att 
öka rörligheten och anpassningsförmåga till dessa de facto existerande arbete. 

Småföretagarnas Riksförbund ser att utredningens föreslagna åtgärder har goda intentioner som 
förtydligar lagstiftningen. Men det finns en risk att det vid praktisk tillämpning fortsatt blir en 
avvägning vid varje enskild handläggning huruvida småföretagande arbetsgivare har rätt skäl för sina 
behov att rekrytera anställda från tredje land. Detta kan i sin tur leda till att seriösa småföretagare 
som anställer via arbetskraftsinvandring kan bli bedömda efter kriterier om misstänkt 
arbetskraftsutnyttjande och därmed kan föreslagna åtgärder inte garantera en rättssäker och 
ändamålsenlig handläggning.  

Småföretagarnas Riksförbund avstyrker förslaget om att införa en straffsanktionerad 
anmälningsskyldighet under tillståndstiden. Det bör vara proportionaliseringsprincipen som gäller 
och då är fängelsestraff för utebliven eller sent inkommen anmälan ej i proportion till förseelsen.  

15.6.1 Berörda företag 

Utredningen beskriver i konsekvensanalysen att företag som anställt arbetskraftsinvandrare är till 
stor del små och medelstora företag. Småföretagarnas Riksförbund reagerar på den definition av 
mikroföretag kontra småföretag som redovisas.  Mikroföretagen (1–5 anställda) utgjorde 46 procent 
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av de privata företagen, små företag (6–50 anställda) 38 procent och stora företag (fler än 50) 17 
procent. Denna definition är inte förenlig med EU kommissionens definition, där mikroföretag avser 
företag med färre än 10 anställda.  

15.6.2 De olika förslagens effekt 

Kompetensutvisningar 

Småföretagarnas Riksförbund är försiktigt positiva till att begränsningen av antalet perioder för 
tidsbegränsat uppehållstillstånd tas bort och att förutsättningarna för förlängning av tillstånd 
regleras i lag. Dock förutsätter detta att tillståndsprövningar och kontroller är individuella och flexibla 
samt anpassade efter de små företagens förutsättningar så att inte kompetensutvisningar sker p g a 
rena formaliafel. 

15.6.4 Särskilt om små företag 

Det är positivt att den grupp av företag som kan komma att påverkas mest av utredningens förslag 
behandlas i ett särskilt avsnitt i konsekvensanalysen. I avsnittet redovisas en förståelse för 
småföretagares verklighet. Små företag påverkas särskilt eftersom man inte har någon HR funktion 
som kan bistå i arbetet. För företagsledaren kan detta bli en ökad arbetsbelastning i en 
arbetssituation där denna även ofta är involverad i produktionen och hanterar annan administration 
samtidigt. Små företag har av samma anledning även större utmaningar i att hantera regelverket i 
övrigt. För de små företagen kan därmed handläggning bli mer krävande jämfört med för större 
företag, som har mer rutin och särskilda funktioner för personaladministration. I vilken omfattning 
små företag påverkas beror i hög grad även på vilken hjälp och information som företagen erbjuds. 
Trots denna insikt ser inte Småföretagarnas Riksförbund någon tydlighet kring hur föreslagna 
ändringar i praktiken ska få den hjälp som krävs och utredningen konstaterar även att det gällande 
förslaget om försörjningskrav leder till en försämrad möjlighet för små företag att rekrytera 
arbetskraftsinvandrare. Det kan dessutom ofta avse bristyrken såsom kockar. Sammantaget 
innebär det en försämrad möjlighet att säkerhetsställa kompetensförsörjningen 
i dessa branscher. De utpekade branscherna har under rådande pandemi redan drabbats hårt 
beträffande kompetensförsörjning och möjlighet att bibehålla personal. Försämras möjligheterna 
ytterligare tack vare ökad administration kan detta leda till att vissa branscher får klart försämrade 
möjligheter att snabbt återhämta sig efter det att pandemins effekter börjar klinga av.  
 
Avslutning 
 
Utredningens förslag för att förhindra kompetensutvisningar p g a formaliafel är  

- Den maximala tiden för antalet tidsbegränsade tillstånd tas bort 
- En ny bestämmelse som reglerar under vilka förutsättningar ett arbetstillstånd får förlängas 

införas 
- Återkallelse av uppehållstillstånd för arbete får underlåtas vid ringa fall eller om en 

återkallelse med hänsyn till omständigheterna inte framstår som rimlig 
- Ökade möjligheter att byta grund för uppehållstillstånd 

 
Småföretagarnas Riksförbund är osäkra på om dessa förslag verkligen kommer leda till att göra 
systemet mer flexibelt och anpassat efter företagens olika behov. Det största problemet idag är man 
blir utvisad om man missat ta ut 1 semesterdag, eller en pensionsinbetalning gjordes i efterhand när 
man upptäckt att man gjort fel. Så den 3:e punkten borde lösa detta. Men exempel behöver 
konkretiseras i lagtexternas förarbete för att ge en tydlig guidning i myndigheternas tillämpning av 
lagändringar. Behovet av ökad förståelse för småföretagares verklighet behöver stärkas ytterligare 
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bland migrationsverkets handläggare. Småföretagarnas Riksförbund föreslår därför en 
kompletterande insats för kompetenshöjande insatser beträffande denna typ av ärende.  
 
Utredningens förslag på åtgärder för att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden 

- Vissa arbetsgivare blir skyldiga att skicka in uppgifter om anställningsvillkoren till 
Migrationsverket och anmäla försämringar av dessa 

- Alternativt förslag: Anställningsavtalet ska bifogas ansökan om arbetstillstånd och 
försämringar av dessa villkor ska anmälas av vissa arbetsgivare 

 
Småföretagarnas Riksförbund stödjer huvudförslaget framför det alternativa förslaget. Därutöver 
ställer sig förbundet tvekande till att utbildning används som kriterium för arbetskraftsinvandring. 
Framförallt i de fall då bristyrken är yrken som kräver lägre utbildningsnivåer.  
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Peter Thörn   Mattias Andersson 
Förbundsordförande  Ansvarig näringspolitik 
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