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Remissyttrande: PM Försörjningskrav vid
anhöriginvandring
Arbetsförmedlingen är ombedd att yttra sig över Socialförsäkringsutskottets promemoria Försörjningskrav vid anhöriginvandring (dnr
1961–2020/21).

Arbetsförmedlingens synpunkter
Utskottets förslag till ändring av regeringens förslag till ändring i 5 kap. 3
f § utlänningslagen (2005:716) från ”särskilda” till ”synnerliga” skäl vid
undantag från försörjningskravet, kan komma att få stor betydelse genom
att den riskerar att leda till svårigheter för alternativt skyddsbehövande att
återförenas med anhöriga.
Arbetsförmedlingen har i sitt remissyttrande (dnr Af-2020/0053 9559)
över En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54) och Justitiedepartementets kompletterande promemoria (Ju2020/03215) pekat på
de utmaningar och risker som myndigheten ser med tidsbegränsade
uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande omfattas av.
När det gäller utskottets förslag om att inte kunna göra undantag från försörjningskravet för alternativt skyddsbehövande vid anhöriginvandring,
ser vi liknande utmaningar och risker. Arbetsförmedlingen har till uppgift
att skapa likvärdiga förutsättningar för alla som omfattas av etableringsuppdraget att tillgodogöra sig stöd och insatser som kan beviljas inom
ramen för detta uppdrag. För att detta ska vara möjligt bör möjligheten till
familjeanknytning ges till alternativt skyddsbehövande på samma villkor
som till dem som har flyktingstatus.

Af 00469 1.0

Att särskilja alternativt skyddsbehövande från flyktingar, och inte ge dem
samma förutsättningar till återförening med anhöriga samt samma
möjligheter att undantas från försörjningskravet, riskerar att leda till ökad
stress och oro hos dessa individer. Detta riskerar i sin tur att bidra till
försenad och försvårad språkinlärning och minskat deltagande i andra
aktiviteter som syftar till att underlätta integration och att hitta arbete.
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Risken att dessa individer inte tar del av aktiviteter som bidrar till integration är särskilt stor då deras uppehållstillstånd enbart är 13 månader
långt.
I det sammanhanget kan Arbetsförmedlingen notera att utskottet i
begränsad utsträckning diskuterar förslagets konsekvenser för de risker
som Arbetsförmedlingen pekar på här och i sina tidigare yttranden.
Utskottet motiverar sina förslag i första hand med ekonomiska vinster,
men en mer utförlig analys som ger stöd för att förslagen verkligen leder
till ekonomiska vinster saknas. Det saknas därtill stöd för att utskottets
krav på försörjning främjar integration.

På Arbetsförmedlingens vägnar
Maria Mindhammar
Stina Svenberg

Beslut i ärendet har fattats av generaldirektören Maria Mindhammar.
Ärendet har föredragits av utredaren Stina Svenberg. I den slutliga
handläggningen av ärendet har även rättschefen Anna Middelman och
enhetschefen Johannes Kotsakidis deltagit.
Beslutet fastställs digitalt i Diariet och saknar därför namnunderskrifter.

