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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 28 februari 2017 beretts tillfälle att avge 

yttrande över promemorian gällande införlivande av Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2014/66/EU av den 15 maj 2014 om villkor för inresa och vistelse för 

tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern förflyttning av personal (det så 

kallade ICT-direktivet), Ds 2017:3. 

 

Sammanfattning 

 

Advokatsamfundet har i huvudsak ingen erinran mot att genomförandet av ICT-direktivet 

sker genom lag på sådant sätt som har föreslagits i promemorian.  

Advokatsamfundet föreslår emellertid 

− att en komplettering och ett förtydligande tillförs promemorians förslag vad avser 

civilrättsliga verkningar, och 

− att promemorians förslag ändras vad gäller att en sökande inte som ett alternativ 

kan välja att ansöka om uppehålls- och arbetstillstånd enligt de reguljära reglerna.  

Enligt promemorian ska ICT-direktivet i dess huvudsakliga delar genomföras genom 

ändringar i utlänningslagen (2005:716).  

 

ICT-direktivet innehåller dels civilrättsliga regler (arbetsrätt), dels migrationsrättsliga 

regler. Lagstiftningsärendet omfattar av även andra skäl aspekter avseende arbetsrätt och 

migrationsrätt. Advokatsamfundet vill i detta avseende särskilt framhålla de synpunkter 

som framgår nedan. 
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Arbetsrättsliga regler 

 

Enligt artikel 18 i ICT-direktivet ska personer som omfattas av ICT-direktivets regler 

”åtminstone behandlas på samma sätt som personer som omfattas av direktiv 96/71/EG” 

när det gäller arbets- och anställningsvillkor [….]”. 

 

I promemorian redovisas att lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare 

(utstationeringslagen) reglerar en arbetstagares rättsliga ställning i förhållande till sin 

arbetsgivare under tid då arbetstagaren är utstationerad i Sverige. Utstationeringslagen är 

neutral i förhållande till urspungsland och har därmed ett vidare tillämpningsområde än 

Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om 

utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster 

(utstationeringsdirektivet). Med anledning härav lämnas i promemorian inget förslag till 

någon ytterligare civilrättslig reglering. I promemorian har således förutsatts att 

utstationeringslagen i alla situationer utgör ett tillräckligt skydd för arbetstagarens rättsliga 

ställning.  

 

Det fall av utstationering som är aktuellt i de berörda fallen är 3 § andra punkten 

utstationeringslagen, enligt vilken bestämmelse en utstationering föreligger ”när en 

arbetsgivare sänder arbetstagare till Sverige till en arbetsplats eller till ett företag som 

tillhör koncernen”. Det kan enligt Advokatsamfundets mening inte uteslutas att rättsliga 

avgöranden – exempelvis rörande koncernbegreppet – klargör att tillämpningsområdet för 

utstationeringsdirektivet skiljer sig från ICT-direktivet. Detta kan leda till tolknings-

problem med avseende på utstationeringslagens tillämpning. Advokatsamfundet anser 

därför att det som ett förtydligande – lämpligen i 3 § utstationeringslagen – bör anges att 

lagen omfattar den som har ICT-tillstånd. 

 

Vidare bör följande noteras. Enligt artikel 5, punkten 4 b) i ICT-direktivet ska 

medlemsstaterna kräva att 

 

”den ersättning som betalas till tredjelandsmedborgaren under hela den 

företagsinterna förflyttningen inte är sämre än den ersättning som betalas till 

medborgare i den medlemsstat där arbetet utförs som innehar en jämförbar befattning 

enligt tillämpliga lagar eller kollektivavtal eller praxis i den medlemsstat där 

värdföretaget är etablerat.” 

 

Enligt utstationeringslagen finns det inte någon som helst rätt för den utstationerade 

arbetstagaren att med stöd av den lagen kräva ut en lön på en viss nivå. Det rättsliga 

skyddet är i stället utformat utifrån fackliga organisationers möjligheter att vidta 

stridsåtgärder till stöd för vissa villkor (se 5 a § och 5 b § utstationeringslagen).  

 

Genomförandet av den berörda artikeln i ICT-direktivet ska enligt förslaget ske i form av 

offentligrättslig kontroll i samband med tillståndsgivning. Till skillnad från vad som gäller 

enligt utstationeringsdirektivet, finns det sålunda enligt ICT-direktivet en skyldighet för 



3 

 

medlemsstaterna att se till att den ersättning som betalas är i nivå med vad som är brukligt 

enligt svensk praxis.  

 

Mot denna bakgrund är det enligt Advokatsamfundet tveksamt om det för svensk del 

beträffande lönen räcker med att utgå från utstationeringslagens regler kompletterat med 

den offentligrättsliga kontrollen. ICT-direktivet synes ställa strängare krav på 

medlemsstaterna gällande skyddet för arbetstagaren.  

 

Advokatsamfundet erfar att det förekommer att arbetsgivare och arbetstagare i 

arbetstillståndsärenden uppger en felaktig lön; dvs. uppger en lön som parterna i 

anställningsavtalet har avsett inte ska utgå.  

 

Lagförslaget bör tillföras en civilrättslig ersättningsregel. Det skulle för svensk del vara 

främmande att föreskriva en viss lön i lag. Detta är för övrigt bakgrunden till den reglering 

som finns i 5 a § och 5 b § utstationeringslagen.  

 

Det synes tillräckligt om det vid sidan av den föreslagna offentligrättsliga regleringen 

införs en kompletterande civilrättslig regel. Regeln kan förslagsvis innefatta att den lön 

som har angivits och åberopats i ansökan om ICT-tillstånd ska gälla arbetsgivare och 

arbetstagare emellan; oavsett vad som i annan ordning har överrenskommits dem emellan.  

 

I promemorians förslag är det endast arbetstagaren som är sökande. Med hänsyn till 

verkningarna av den föreslagna regeln, bör lämpligen en hanteringsregel införas som 

medför att arbetsgivaren i ansökningsärendet ska bekräfta att de villkor som anges i 

ansökningshandlingarna ska tillämpas.  

 

Migrationsrätt 

 

Enligt promemorians förslag ska en arbetstagare som kan erhålla ICT-tillstånd inte kunna 

välja att i stället söka uppehålls- och arbetstillstånd enligt de reguljära reglerna.  

 

Det följer av promemorians förslag att en arbetstagare senare – exempelvis när ICT-

tillståndet håller på att löpa ut – kan ansöka om tillstånd enligt de reguljära reglerna.  

 

Advokatsamfundet menar att den föreslagna inskränkningen är ologisk. En arbetstagare 

kan ha välgrundad anledning att söka tillstånd enligt de reguljära reglerna; exempelvis vid 

osäkerhet om denne når upp till graden av specialist för att medges ICT-tillstånd eller för 

att denne överväger att senare söka ett annat arbete. Advokatsamfundet menar att en 

arbetstagare ska ha möjlighet att välja att ansöka om tillstånd enligt de reguljära reglerna; 

även om det i och för sig har varit möjligt att få ett ICT-tillstånd.  

 

Enligt ICT-direktivet finns det en skyldighet för myndigheter att handlägga frågan om 

ICT-tillstånd inom 90 dagar. Emellertid är handläggningstiderna hos Migrationsverket 

i dag mycket långa. I promemorian har det konstaterats att förslagen innebär endast en 

marginell påverkan på de myndigheter som hanterar utlänningsärenden (se s. 180). Denna 
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slutsats kan ifrågasättas. Advokatsamfundet anser att även en mindre påverkan på 

arbetsmängden kommer att ha betydelse. Regeln om särskild prioritet för ICT-tillstånd 

kan komma att leda till att andra ärenden får längre handläggningstider. En sådan ordning 

kan leda till otillfredsställande resultat. Det bör i stället övervägas att tillskjuta ytterligare 

resurser för att möta även den ”mindre” påverkan som den nya uppgiften innebär. 

 

Advokatsamfundet vill slutligen framhålla att personer med uppehållsrätt genom 

anknytning omfattas av särskilda skyddsventiler avseende våld och hot i familjen. Detta 

gäller dock inte när grunden för uppehållsrätt är arbetstillstånd, vilket kan leda till att en 

anknytningsperson inte gör polisanmälan av rädsla att bli utvisad. Motsvarande 

skyddsregler som anges i 5 kap. 16 § utlänningslagen bör därför i den fortsatta 

lagstiftningsprocessen övervägas för anhöriga beträffande ICT-tillstånd.  
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