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Yttrande över Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring, SOU 2021:5
Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) lämnar härmed yttrande över
betänkandet Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring (SOU 2021:5), ert
diarienummer Ju2021/00432.
Sammanfattning
SUHF ställer sig bakom förslagen i betänkandet, och anser också att migrationsrättsliga
aspekter måste kompletteras i följande avseenden:
- Byte av grund för uppehållstillstånd
- Möjlighet att söka en D-visering inifrån landet.

Allmänna synpunkter
För att nå regeringens mål att Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och
innovationsländer och en framstående kunskapsnation behöver vi rekrytera
internationell kompetens på alla nivåer. Lärosäten behöver vara attraktiva arbetsgivare
för att kunna behålla lärare, experter och annan högkvalificerad personal. För den
sökande är det viktigt att migrationsprocessen är transparent, rättssäker och snabb. Det
ska vara lätt att göra rätt både för den sökande och arbetsgivaren.
SUHF välkomnar att begränsningen av antalet perioder med tidsbegränsat
uppehållstillstånd för arbete tas bort. Detta är nödvändigt för att möjliggöra för
utländska experter och teknisk/administrativ personal som inte uppfyller de föreslagna
kraven för permanent uppehållstillstånd att fortsätta arbeta i Sverige.

Särskilda synpunkter
8.1 Byte av grund för uppehållstillstånd
Forskare som har uppehållstillstånd för forskning kan redan idag få arbetstillstånd utan
att behöva lämna landet när man byter anställning eller arbetsgivare som inte är
forskningshuvudman, men inte tvärtom.
SUHF stödjer förslaget att tillåta byte från arbetstillstånd till uppehållstillstånd för
forskning. Det skulle underlätta rörlighet mellan akademi och arbetsmarknaden utanför
samt inom lärosätet, då det blir tillåtet för en person med arbetstillstånd att ansöka om
tillstånd på ny grund inifrån landet.
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SUHF anser att personer som har arbetstillstånd, utan att lämna landet, ska kunna
ansöka om nytt tillstånd även för utbildning på forskarnivå. Högkvalificerade personer
och studenter som efter avslutade studier på avancerad nivå har haft arbetstillstånd
behöver fortfarande lämna landet när de blir antagna till forskarutbildning. Detta
innebär extra kostnader och svårigheter för att planera närvaro vid utbildning och
forskningsprojekt.
13.3 Möjlighet att söka en D-visering inifrån landet
SUHF menar på att även studerande, doktorander och forskare ska kunna söka en Dvisering inifrån landet. Även dessa grupper drabbas av långa handläggningstider och kan
behöva resa ut och in i landet igen under tiden som deras ansökan handläggs hos
Migrationsverket.

Utöver kommentarerna ovan hänvisar vi till vad våra medlemslärosäten anför i sina
remissvar.
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