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Remissvar: Ett förbättrat system för 
arbetskraftsinvandring (SOU 2021:5) 
 
Säkerhetspolisen har, utifrån de intressen myndigheten har att bevaka, ingen 
erinran mot förslagen i delbetänkandet. Säkerhetspolisen lämnar därtill 
följande synpunkter. 
 
6 Uppehållstillstånd för högkvalificerade personer för att söka arbete 
eller undersöka möjligheterna att bedriva näringsverksamhet 
Utredningen bedömer att en uttrycklig bestämmelse om vägran av 
uppehållstillstånd på grund av hot mot allmän ordning och säkerhet inte 
behöver införas. Säkerhetspolisen konstaterar att det i betänkandet Ett 
effektivare regelverk för utlänningsärenden med säkerhetsaspekter (SOU 2020:16 s. 
584 och s. 820 f.) föreslås att en uttrycklig bestämmelse införs i 
utlänningslagen om vägran av uppehållstillstånd med hänsyn till Sveriges 
säkerhet för blivande makar eller sambor och nära anhöriga med 
hushållsgemenskap. Detta trots att också denna bestämmelse är fakultativ 
och uppehållstillstånd redan idag kan nekas på grund av Sveriges säkerhet. 
Säkerhetspolisen skulle välkomna en tydligare signal om att frågan om 
säkerhetshot ska uppmärksammas vid prövning av ansökan om 
uppehållstillstånd för att söka arbete eller att undersöka möjligheterna att 
bedriva näringsverksamhet. Detta skulle kunna ske antingen genom en 
uttrycklig bestämmelse eller genom mer ingående överväganden i 
propositionen.  
 
10 Åtgärder för att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på 
arbetsmarknaden 
Säkerhetspolisen välkomnar att Migrationsverket föreslås få möjlighet till 
tidigare och förebyggande kontroller av arbetsgivare och att detta ska ske i 
samråd med bl.a. Säkerhetspolisen. 
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12 Utökad kriminalisering av brottet organiserande av 
människosmuggling 
Förslaget ses som positivt då flera aktörer som är del av Säkerhetspolisens 
uppföljning också ägnar sig åt kriminell verksamhet. 
 
 
Detta yttrande har beslutats av den biträdande enhetschefen vid 
rättsenheten Ewa Bokwall.  
 


