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Förordningsändringar för att motverka fusk med stöd vid
korttidsarbete (Fi2020/02127/S1)
Migrationsverket har beretts tillfälle att svara på remissen
förordningsändringar för att motverka fusk med stöd vid korttidsarbete.
Migrationsverket välkomnar förslaget och anser att de föreslagna åtgärderna
är ändamålsenliga.
I samband med prövning av i första hand ansökningar om uppehålls- och
arbetstillstånd grundade på anställning i Sverige genomför Migrationsverket
kontroller som rör bland annat den tilltänkta arbetsgivarens ekonomiska
ställning. Kontrollerna görs i syfte att fastställa att arbetsgivaren har en
ekonomisk förmåga att anställa en tredjelandsmedborgare samt att det inte
rör sig om en skenanställning (prop. 2007/08:147 s. 37). Inom ramen för
denna prövning kan Migrationsverket få information som kan vara av vikt i
det aktuella sammanhanget, exempelvis att en arbetsgivare som har beviljats
och får stöd enligt lagen om stöd vid korttidsarbete nyrekryterar personal
eller att villkoren enligt denna lag inte följs. Uppgifterna kan komma från
den sökande eller från exempelvis arbetstagarorganisationer i samband med
yttrande över anställningsvillkoren enligt 5 kap. 4 § utlänningsförordningen.
Migrationsverket bör därför omfattas av underrättelseskyldigheten ex officio
till handläggande myndigheter, det vill säga till Tillväxtverket och
Skatteverket.
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I promemorian föreslås att Skatteverket ska ges rätt att få del av vilka
företag som omfattas av stöd vid korttidsarbete för att möjliggöra effektiva
kontroller. Även för Migrationsverket är tillgång till dessa uppgifter av vikt.
Migrationsverket ska i sin prövning vara observant på att den erbjudna
anställningen som en ansökan om arbetstillstånd avser inte är en
skenanställning. För att bättre kunna fullgöra uppdraget och vidta de
kontroller och åtgärder som krävs bör möjlighet ges att inom ramen för
ärendehandläggning begära uppgift om att en viss arbetsgivare har beviljats
stöd enligt lagen om stöd vid korttidsarbete.
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För att effektivt kunna motverka oseriösa arbetsgivare bör Migrationsverket
även kunna begära information om att ett förfarande i samband med
misstanke om fusk med stöd vid korttidsarbete har inletts, samt om att
arbetsgivaren har påförts sanktioner till följd av fusket.
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