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Inkom utlandsmyndighet/Received by Swedish
mission abroad

Inkom Migrationsverket/Received by Swedish
Migration Agency

Swedish Migration Agency

Yttrande från berörd facklig organisation/Opinion from
relevant union
Bilaga till ”Ansökan om tillstånd för att arbeta i Sverige”, ”Ansökan om ICT-tillstånd för att arbeta i
Sverige” och ”Ansökan om EU-blåkort för att arbeta i Sverige”/Annex to ”Application for a Swedish
work permit”, ”Application for ICT-permit to work in Sweden” and “Application for an EU Blue Card
for work in Sweden”
Yttrandet är en del av anställningserbjudandet. Det är arbetsgivaren som ska skaffa yttrandet från den fackliga organisation
som organiserar anställda inom det aktuella yrkesområdet. Det gäller oavsett om arbetsgivaren tecknat kollektivavtal eller
inte. Organisationen bedömer om de erbjudna anställningsvillkoren är i nivå med de villkor som följer av kollektivavtal eller
praxis inom yrket eller branschen.
Den fackliga organisationen ska skicka det undertecknade anställningserbjudandet till arbetsgivaren.

Uppgifter om den fackliga organisationen/Details of the union
Organisation/Name of the organization

Kontaktperson/Contact person

Uppdrag inom organisationen/Trade union post

Telefonnummer/Telephone number

Den fackliga organisationens yttrande/The trade union’s statement
Arbetstagarens namn/The employee’s name

Yttrandet omfattar även alla personer på bifogad blankett Namnlista/
The statement also includes the persons on the attached form Name list

Ja/Yes

Nej/No

Uppgift om kollektivavtal/Details about collective agreement

Arbetsgivaren har tecknat kollektivavtal med/The employer has signed a collective agreement with

....................................................................................... (ange fackförbund/state union) från
och med/from ....................................................... (datum/date)
Den fackliga organisationens bedömning/The trade union’s opinion

Villkoren är inte sämre än de villkor som följer av kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen/
The conditions are not worse than the conditions stipulated under collective agreements or common
practice within the profession or industry
Villkoren är sämre än de villkor som följer av kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen/The
conditions are worse than the conditions stipulated under collective agreements or common practice
within the profession or industry.
Motivering/Statement

Lönen är sämre/The salary is lower
Lönenivå enligt avtal/norm är/Salary conditions according to agreement/norm are
.......................... kr/månad för heltid/SEK/month for full-time
Försäkringar är sämre/Insurances are worse
Kommentar/Comment .......................................................
Villkoren är sämre än vad som gäller för utstationerade arbetstagare enligt lag (1999:678) om utstationering
av arbetstagare (gäller endast vid ICT-tillstånd)/The conditions are worse than the conditions for employees
according to Posting of Workers Act (1999:678) (only applicable on intra-corporate transfer - ICT)
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Den fackliga organisationen avstår från att yttra sig/The union refrains from commenting
Ange orsak/State reason .......................................................
Ytterligare kommentarer/Additional comments:

Underskrift av den fackliga organisationen/Signature of the union
Ort och datum/Place and date

Facklig representant/Union representative

Namnförtydligande/Printed name

