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beslutade den 21 februari 2022.
Migrationsverket föreskriver, efter att ha hört Arbetsförmedlingen,
Polismyndigheten och Utrikesdepartementet, med stöd av 8 kap. 13 § 2
utlänningsförordningen (2006:97) följande.
Genom dessa föreskrifter fastställs förteckningen enligt 5 kap. 12 §
utlänningsförordningen över slag av arbeten inom vilka det finns en stor
efterfrågan på arbetskraft. Förteckningen redovisas i bilagan till
föreskrifterna och har upprättats i samråd med Arbetsförmedlingen som
gett sammanslutningar av arbetsgivare respektive arbetstagare tillfälle
att yttra sig.
Dessa föreskrifter träder i kraft två veckor efter den dag de publicerats.
Samtidigt upphör föreskrifterna (MIGRFS 2020:5) om förteckning över
slag av arbeten inom vilka det finns stor efterfrågan på arbetskraft att
gälla.
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MIGRFS 2022:2
Bilaga till MIGRFS 2022:2
Förteckning enligt 5 kap. 12 § utlänningsförordningen (2006:97)
över slag av arbeten inom vilka det finns stor efterfrågan på
arbetskraft.
Fastställd den 1 mars 2022.
Ambulanssjuksköterskor
Ambulanssjukvårdare
Barnmorskor
Barnsjuksköterskor och skolsjuksköterskor
Bartendrar
Biomedicinska analytiker
Buss- och spårvagnsförare
Byggnads- och ventilationsplåtslagare
Civilingenjörsyrken inom bygg och anläggning
Datascientist
Designer inom spel och digitala medier
Distriktssköterskor
Djursjukvårdare
Djurskötare
Fastighetsförvaltare
Frisörer
Fritidspedagoger
Företagssjuksköterskor
Förskollärare
Geriatriksjuksköterskor
Grundskollärare
Grundutbildade sjuksköterskor
Gymnasielärare
Hovmästare och servitörer
Industrielektriker
Installations- och serviceelektriker
IT-specialister (övriga)
IT-säkerhetsspecialister
Key account manager
Kockar och kallskänkor
Lastbilsförare
Lärare i naturvetenskapliga ämnen
Lärare i yrkesämnen
Maskinoperatörer, kemiska och farmaceutiska produkter
Maskinoperatörer, massa och papper
Maskinsnickare och maskinoperatörer inom träindustri
Medicinska sekreterare och vårdadministratörer
Mjukvaru- och systemutvecklare
Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer
Operationssjuksköterskor
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Plan- och inredningsarkitekter
Processoperatörer, livsmedel
Processoperatörer, papper
Psykiatrisjuksköterskor
Restaurang- och köksbiträden
Röntgensjuksköterskor
Sjuksköterskor inom akutsjukvård
Skötare
Slaktare, styckare charkuterister
Specialistläkare
Speciallärare och specialpedagoger
Systemtestare och testledare
Systemvaruanalytiker och IT-arkitekter
Tolkar och översättare
Trädgårdsanläggare
Undersköterskor inom hemtjänst och äldreboende
Undersköterskor på vårdavdelning och mottagning
Utvecklare inom spel och digitala media
Veterinärer
Vårdare och boendestödjare

