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Remissyttrande: Förslag till reviderat
direktiv om ett kombinerat tillstånd för
arbete
Arbetsförmedlingen har getts möjlighet att ge synpunkter och
kommentarer på EU-kommissionens förslag till ett reviderat direktiv om
ett kombinerat tillstånd för arbete (COM (2022) 655 final).
Arbetsförmedlingen ställer sig bakom det övergripande syftet med
revideringen av direktivet, som är att attrahera kompetens och talanger
till EU.
Arbetsförmedlingen ser positivt på revideringen av direktivet om ett
kombinerat tillstånd för arbete då det är tänkt att förenkla och förtydliga
befintliga förfaranden för tredjelandsmedborgare som vill arbeta inom
EU, vilket sannolikt kommer att underlätta kompetensförsörjningen för
arbetsgivare.
Arbetsförmedlingen välkomnar att förslag till revidering av direktivet tar
upp vikten av rätten till likabehandling och skydd för den enskilda för att
motverka att arbetstagare exploateras. Vidare stärker det
förutsättningarna för rättvisa villkor för näringsverksamhet och minskar
orättvis konkurrens.
Arbetsförmedlingen har i uppdrag att bidra till arbetskraftsmobilitet
inom EU/EES och Schweiz baserat på regelverket för den fria rörligheten
i EU och Eures.1 Eures-nätverket bidrar till att täcka behov av arbetskraft
i Sverige med medborgare från övriga EU/EES och Schweiz. För
närvarande är inte utbudet inom EU av kvalificerad arbetskraft, som är
intresserade att arbeta i Sverige, tillräckligt för att möta efterfrågan. Ur
detta perspektiv, och i ljuset av EU-kommissionens initiativ att attrahera
kompetens till EU från länder utanför EU, skulle steg mot ett samlat
Förordning (2022:811) med instruktion för Arbetsförmedlingen, 10 §:
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/forordning-2022811-med-instruktion-for_sfs-2022-811
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grepp kring hur utländsk arbetskraft kan bidra till kompetensförsörjning
i Sverige välkomnas.
Arbetsförmedlingen ser fram emot att ta del av det reviderade direktivets
implementering i svensk lagstiftning och finns tillgänglig i det fortsatta
arbetet.

På Arbetsförmedlingens vägnar
Maria Mindhammar
Jon Stråth

Beslut i ärendet har fattats av generaldirektören Maria Mindhammar.
Ansvarig chef var Thomas Hagman. Enhetschefen Jon Stråth har
medverkat. Ärendet har föredragits av kvalificerade handläggaren
Eleonora Wand Vallada.
Beslutet fastställs digitalt i diariet och saknar därför namnunderskrifter.

