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Promemorian Konsekvenser för arbetsgivare vid
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Arbetsgivarverket, som anmodats yttra sig över mbricerad promemoria, besvarar
remissen med utgångspunkt från ett statligt arbetsgivarpolitiskt perspektiv.
Arbetsgivarverket anser att det är mycket viktigt med sunda arbetsvillkor på
svensk arbetsmarknad, såväl fi-ån ett arbetstagar-arbetsgivarperspektiv som från
ett konkurrensperspektiv. Stabila arbetsvillkor bidrar också till attraktiviteten att
etablera sig i Sverige.

Å andra sidan far dock regelverket inte uppfattas som att det är svårt och riskfyllt
att anställa utländsk arbetskraft. Den föreslagna ersättningsgrundande
bestämmelsen är enligt Arbetsgivarverkets mening både otydlig och vidsträckt.
Enligt förslaget (3 §) skulle rätten till ersättning grundas på att arbetsgivaren inte
har tillhandahållit en anställning som uppfyller fömtsättningar for arbetstillstånd
enligt 6 kap. 2 § första stycket utlänningslagen.Denna bestämmelse föreskriver i
sin tur bland annat att lönen, försäkringsskyddetoch övriga anställningsvillkor
inte får vara sämre än de villkor som följer av svenska kollektivavtal eller praxis
inom yrket eller branschen.

Med tanke på att det finns nännare 700 kollektivavtal på svenskt arbetsmarknad
och att den aktuella bestämmelsen i utlänningslagen anses som svårtillämpbar, är
det eiiligtArbetsgivarverketmening mycket tveksamt om den aktuella
ersättningsgrundenfor utländska arbetstagare bör införas,i vart fall med den
föreslagna utfommingen. Med den otydliga ersättningsgmnd som föreslås, finns
det enligt Arbetsgivarverket en risk att den påverkar arbetsgivares vilja att anställa
utländsk arbetskraft. Det vore i ett bredare perspektiv mycket olyckligt med tanke
på den brist på arbetskraft som finns inom många branscher.
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Beslut i detta ärende fattas av generaldirektör Eva Liedström Adler. Vid den slutgiltiga handläggningen deltog kommunikationschefLars Andrén och utredare
Torbjörn Eklund, föredragande.

^(^

Eva Liedsti-öm A ler

''orbjöm Eklund

