
 

   

LOs svar på utkast till lagrådsremiss 
”Förlängning av lagen om tillfälliga 
begränsningar av möjligheten att få 
uppehållstillstånd i Sverige” 
 

Sammanfattning av LOs synpunkter: 
LO anser att regeringen, innan liberaliseringar genomförs av det nu gällande 

regelverket för migration, bör initiera en djup genomlysning av 

migrationens effekter på det svenska samhället. Genomlysningen bör 

genomföras brett och inkludera alla spår som finns inom migration, 

inklusive arbetskraftsinvandring. LO ser det som särskilt viktigt att beakta 

fördelnings- och arbetsmarknadseffekter.  

 

Målet med en sådan genomlysning bör vara att Sverige utformar en 

långsiktigt hållbar migrationspolitik som präglas av humanism och 

generositet samtidigt som bördorna av invandringen delas rättvist inom 

Sverige. 

 

 

LOs syn på regeringens utkast till lagrådsremiss 

LO menar att det är olyckligt att riksdagen, utan en gedigen utredning, 

förändrar det nuvarande regelverket i en mer liberal riktning. I regeringens 

utkast till lagrådsremiss framgår att bl.a. följande ska genomföras 

 

• I juli 2019 införs ökade möjligheter till återförening med 

anknytningsperson.  

 

• Av regeringens utkast till lagrådsremiss framgår det även att det inte 

kommer ställas försörjningskrav för de som ansöker att förenas med 

en anknytningsperson. 

 

• I juli 2021 avskaffas övriga begränsningar som infördes hösten 

2015. 
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Utöver de förslag som återfinns i utkastet till lagrådsremissen så menar LO 

att det är olyckligt att det i Januariavtalet finns ett uttalat förbud för att 

reformera arbetskraftsinvandring. Sverige har idag en mer liberal 

arbetskraftsinvandring än andra OECD-länder. Idag används 

arbetskraftinvandringsreglerna för att utnyttja migranter och dumpa 

villkoren på svensk arbetsmarknad. LO har återkommande fört fram förslag 

om att säkerställa att det finns ett faktiskt behov av arbetskraftsinvandring 

vid tillståndsgivning. LO vill också stärka skyddet för den som kommer som 

arbetskraftsinvandrare. 

 

LO anser att det är eftersträvansvärt ur ett humanitärt perspektiv, men också 

från ett etableringsperspektiv, att erbjuda permanenta uppehållstillstånd och 

goda möjligheter till familjeåterförening. Men detta måste vägas mot 

Sveriges långsiktiga möjligheter att integrera och etablera nyanlända i 

Sverige.  

 

LO anser att Sverige bör utforma en långsiktigt hållbar migrationspolitik 

som präglas av humanism och generositet samtidigt som kostnaderna för 

invandringen fördelas rättvist inom Sverige.  

 

LO anser att en sådan politik bör formas utifrån en bred utredning av 

migrationens effekter på det svenska samhället. Genomlysningen bör 

genomföras brett och inkludera alla spår som finns inom migration, 

inklusive arbetskraftsinvandring och anhöriginvandring. LO ser det som 

särskilt viktigt att i en sådan utredning beakta fördelnings- och 

arbetsmarknadseffekter.  

 

LO avvisar förslagen i utkastet till lagrådsremissen innan en gedigen 

utredningen har genomförts.  

 

 

Med vänlig hälsning 
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