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INSTRUKTION

1. Sammanfattning


Om den kontanta lönen inte är tillräcklig måste det prövas om det finns andra
ersättningar eller förmåner i erbjudandet som ska räknas som lön och som kan
medföra att kravet på lön är uppfyllt. Vid denna bedömning kan ledning hämtas
från de skatterättsliga reglerna om vad som ska beskattas som lön.



Det förekommer att arbetsgivare erbjuder kontant ersättning som inte benämns lön,
exempelvis traktamente eller lönetillägg. Rena lönetillägg kan räknas som lön. Ett
traktamente måste utredas om ersättningen utgår för att täcka privata kostnader
eller kostnader i tjänsten.



Det avgörande är syftet med ersättningen och inte vad ersättningen benämns.



Vissa ersättningar som utgår i annan form än kontanter rör sådant som kan anses
som privata kostnader som en arbetsgivare normalt sett inte betalar. Den
vanligaste förmånen utöver lönen är att arbetstagaren erbjuds fri bostad. Om en
arbetsgivare erbjuder den anställde fri bostad, annat än vid tjänsteresor, är det en
skattepliktig förmån. Den förmånen ska därför även räknas med vid bedömningen
av arbetstillstånd.



För att en förmån ska räknas med i lönen krävs att de uttryckligen framgår av
anställningsvillkoren och att de är regelbundet återkommande. Det måste också
finnas tillräckliga uppgifter för att det ska kunna värderas.



De förmåner som ska räknas med som lön måste omräknas till ett kontant värde.
När det gäller av arbetsgivaren betald bostad beräknas det vid beskattning utifrån
marknadsvärdet på orten utifrån läget och storleken på boendet.

2. Bakgrund
För att en utlänning ska kunna beviljas arbetstillstånd enligt 6 kap. 2 §
utlänningslagen krävs bland annat att han eller hon har erbjudits en anställning som
gör det möjligt för honom eller henne att försörja sig och lönen, försäkringsskyddet
och övriga anställningsvillkor inte är sämre än de villkor som följer av svenska
kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen.
Det rättsliga ställningstagandet klargör bl.a. hur en bedömning ska göras av om den
sökandes lön är tillräcklig för att bevilja arbetstillstånd. Ställningstagandet är
tillämpligt i alla ärenden där en prövning sker enligt 6 kap. 2 § utlänningslagen.
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3. Gällande rätt
Se bilaga.

4. Rättslig bedömning
För att arbetstillstånd ska beviljas en sökande som erbjudits en anställning krävs att
anställningen gör det möjligt för honom eller henne att försörja sig. Det krävs
dessutom att lönen, försäkringsskyddet och övriga anställningsvillkor inte är sämre
än vad som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen.
Bedömningen av om lönen är tillräcklig för att arbetstillstånd ska kunna beviljas
görs lämpligen i följande steg.

4.1 Möjlighet att försörja sig
Det första steget i bedömningen är normalt sett inte problematiskt. Vid
bedömningen av om sökanden har möjlighet att försörja sig på anställningen
får man utgå från rådande normer för försörjningsstöd som fastställs av
Socialstyrelsen.
Lönen får inte vara så låg att den sökande skulle ha rätt till försörjningsstöd. Att
lönen inte är tillräcklig för försörjning kan bero på att lönen i sig är väldigt låg men
den vanligaste orsaken är troligen att arbetstiden i erbjudandet är så begränsad att
den sökande inte kan försörja sig på en i och för sig normal lön. Om lönen enligt
erbjudandet inte når upp till kravet för försörjning kan arbetstillstånd inte beviljas.
Självklart behövs då inte någon prövning av om övriga villkor uppfylls.

4.2 Lägsta godtagbara lön enligt kollektivavtal och/eller
praxis i branschen
Om den sökande uppfyller kravet på att kunna försörja sig måste en prövning göras
av att lönen, försäkringsskyddet och övriga anställningsvillkor inte är sämre än de
villkor som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen.
Eftersom kollektivavtalen sluts mellan arbetsmarknadens parter och utan
lagstiftarens inblandning går det inte att generellt fastslå vilka krav som ställs för
att arbetstillstånd ska beviljas. Eftersom villkoren ser olika ut i olika branscher ser
kraven på vilken storlek på lönen som krävs olika ut i olika ärenden och detta
ändras också över tid. Det krävs därför att de som handlägger ärendena har
uppdaterad information om gällande kollektivavtal och praxis inom olika
branscher.
4.2.1 Yttrande från arbetstagarförening/berörd facklig organisation
Innan beslut ska arbetstagarförening/berörd facklig organisation få möjlighet att
yttra sig över villkoren i ett erbjudande om det inte är obehövligt eller finns
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särskilda skäl. I många fall finns ett sådant yttrande med i ansökan men i andra fall
får Migrationsverket bereda relevant arbetstagarförening möjlighet att yttra sig. En
situation där det kan anses obehövligt är till exempel om det är klart att de erbjudna
villkoren är sämre än vad som följer av kollektivavtal och att ansökan därför
kommer att avslås. Ett särskilt skäl att inte remittera kan vara att ett visst
fackförbund i behörig ordning beslutat sig för att inte avge några yttranden samt
meddelat Migrationsverket detta. I en sådan situation innebär en remittering enbart
att ärendet fördröjs. Migrationsverket får istället avgöra ärendet utan yttrande
alternativt, om sådan möjlighet finns, remittera till annat förbund som bedöms
kunna yttra sig. I övrigt kan undantag göras för yrkeskategorier eller grupper där
det typiskt sett inte finns någon facklig organisation som organiserar kategorin
ifråga och det därför inte finns några rimliga utsikter att få ett fackligt yttrande som
underlättar verkets bedömning. Exempel på detta är imamer, präster och andra
liknande befattningar inom religiösa och ideella organisationer, ledningspersonal
vid företag och anställda vid utländska statliga institutioner såsom handelskammare
och informationskontor.
Ett yttrande från en arbetstagarförening/facklig organisation är självklart till stor
hjälp för bedömningen men det händer att arbetstagarföreningar avstår från att yttra
sig. I det fall arbetstagarföreningen avstår från att yttra sig måste Migrationsverket
göra prövningen utan sådant yttrande. Migrationsverket måste även i dessa fall på
egen hand bedöma om kraven är uppfyllda. Verket är alltså inte bundet av
yttrandena från de fackliga organisationerna utan har att själv ta ställning till om
kraven för arbetstillstånd är uppfyllda eller inte.

4.3 Är den erbjudna kontanta lönen tillräcklig?
När det är klarlagt vilken den lägsta godtagbara lönen för det aktuella arbetet är
enligt kollektivavtal och/eller branschpraxis ska verket bedöma om villkoren i
erbjudandet är tillräckliga för att tillstånd ska kunna beviljas. Om den erbjudna
kontanta lönen är tillräcklig i sig behöver självklart ingen bedömning av eventuella
övriga ersättningar och förmåner göras.

4.4 Om lönen inte är tillräcklig men det finns andra
ersättningar eller förmåner
Om den kontanta lönen däremot inte är tillräcklig måste prövas om det finns andra
ersättningar eller förmåner i erbjudandet som ska räknas som lön och som kan
medföra att kravet på lön är uppfyllt. Vid denna bedömning kan ledning hämtas
från de skatterättsliga reglerna om vad som ska beskattas som lön, det vill säga för
sådana ersättningar för vilka skatt för inkomst av tjänst ska betalas av mottagaren
och som arbetsgivaren ska betala arbetsgivaravgifter på. Sådana ersättningar som
skattemässigt räknas som lön ska även räknas in i den totala lönen vid bedömning
av om ett erbjudande kan ligga till grund för arbetstillstånd. Hjälp vid denna
bedömning kan hittas i vägledningar som Skatteverket ger ut.
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4.4.1 Kontant ersättning som inte benämns lön
Det händer att arbetsgivaren erbjuder kontant ersättning som inte benämns lön,
t.ex. traktamente eller lönetillägg. Rena lönetillägg är oftast inte problematiskt utan
kan räknas som lön. Om ersättningen istället benämns som traktamente måste
utredas om ersättningen utgår för att täcka privata kostnader eller kostnader i
tjänsten.
Skattemässigt är traktamente som utgår för att täcka merkostnader i tjänsten vid
tjänsteresa skattefritt upp till ett visst belopp och räknas alltså inte som lön.
Traktamente kan bara utges för en tjänsteresa som varar på en plats i tre månader i
följd. Om traktamentet istället utgår för att ersätta privata kostnader eller utgår för
annat än tidsbegränsade tjänsteresor är det inte skattefritt utan beskattas som
inkomst av tjänst. De ska då också räknas med vid bedömningen av om lönen är
tillräcklig för arbetstillstånd. Det avgörande är alltså syftet med ersättningen och
inte vad ersättningen benämns. För att kunna räknas med vid bedömningen av lön
krävs självklart att det är en regelbundet återkommande ersättning som framgår av
erbjudandet. Det är sökanden som har bevisbördan för att en ersättning ska räknas
som lön.
4.4.2 Förmåner i form av fri bostad och mat m.m.
Vissa ersättningar som utgår i annan form än kontanter rör sådant som kan anses
som privata kostnader som en arbetsgivare normalt sett inte betalar.
Den vanligaste förmånen utöver lönen är att arbetstagaren erbjuds fri bostad.
Utöver fri bostad kan även andra förmåner förekomma såsom mat, bil eller resor.
Om en arbetsgivare erbjuder den anställde fri bostad, annat än vid tjänsteresor, är
det en skattepliktig förmån. Den förmånen ska därför även räknas med vid
bedömningen av arbetstillstånd.
Det innebär alltså att en förmån från arbetsgivaren i form av t.ex. fri bostad ska
räknas med vid bedömningen av lön. Även andra förmåner som inte är kopplade
till tjänsten eller tjänsteresor kan räknas med i lönen. Det kan vara mat, resor till
och från jobbet eller bil som används privat.
För att en förmån ska räknas med i lönen krävs att de uttryckligen framgår av
anställningsvillkoren och att de är regelbundet återkommande. Det måste också
finnas tillräckliga uppgifter för att det ska kunna värderas. Det är sökanden som har
bevisbördan och ska visa att villkoren för tillstånd är uppfyllda.
De förmåner som ska räknas med som lön måste omräknas till ett kontant värde.
När det gäller av arbetsgivaren betald bostad beräknas det vid beskattning utifrån
marknadsvärdet på orten utifrån läget och storleken på boendet. Skatteverket har
utfärdat ett ställningstagande avseende beräkning av värdet på en bostadsförmån
och i en bilaga till den finns en tabell med marknadsmässiga hyresnivåer per
kvadratmeter för olika orter i landet. Samma bedömning kan göras i dessa ärenden.
Det värde som man får fram genom att ta marknadsvärdet per kvadratmeter gånger
bostadens storlek i kvadratmeter är det värde som kan räknas som lön vid
bedömningen av arbetstillstånd.
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Om en bostad delas av flera personer får dess yta delas med antal boende. För att
kunna värdera värdet på en förmån krävs alltså att det i erbjudandet framkommer
tillräckliga uppgifter om det erbjudna boendet. Återigen är det sökanden som har
bevisbördan för att villkoren är uppfyllda och därmed ska visa att det finns en
bostadsförmån som har ett visst värde.
Om uppgifterna i erbjudandet inte är tillräckliga för att en beräkning av värdet av
förmånen kan göras ska förmånen inte räknas med i bedömningen av lön.
Sökanden måste dock först ges möjlighet att komplettera ärendet.

4.5 Sammanfattande bedömning
Slutligen får en bedömning göras av om den kontanta lönen, andra kontanta
ersättningar och/eller värdet på förmåner som ska räknas med som lön medför att
kravet på att lönen inte är sämre än vad som följer av svenska kollektivavtal eller
praxis inom yrket eller branschen är uppfyllt. Är lönen tillräcklig måste prövas om
övriga förutsättningar för arbetstillstånd är uppfyllda. Är lönen för låg ska ansökan
avslås.

4.6 Förlängningsärenden
Vid en ansökan om förlängning av ett arbetstillstånd ska kontroll ske om villkoren
som legat till grund för det tidigare tillståndet har uppfyllts.
I ärende där en förmån varit en del av villkoren vid den tidigare ansökan ska därför
kontroll ske att de har uppfyllts.
Kan den sökande inte visa att han eller hon under den tidigare perioden med
arbetstillstånd fått den lön, inklusive tillägg och förmåner, som legat till grund för
tillståndet ska ansökan om förlängning avslås.

5. Barnkonsekvensanalys
Detta rättsliga ställningstagande kommer inte direkt att beröra barn och en
barnkonsekvensanalys medför inte att det inte bör antas.
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Bilaga till RS/007/2021

6. Gällande rätt
Utlänningslag (2005:716)
6. kap Arbetstillstånd
2 § Arbetstillstånd får ges till en utlänning som erbjudits en anställning, om 1.
anställningen gör det möjligt för honom eller henne att försörja sig, och 2. lönen,
försäkringsskyddet och övriga anställningsvillkor inte är sämre än de villkor som
följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen.
Arbetstillstånd enligt första stycket får endast ges om rekryteringsförfarandet är
förenligt med Sveriges åtaganden inom Europeiska unionen. Arbetstillstånd får
även ges till en utlänning som deltar i ett internationellt utbyte eller om det följer
av ett internationellt avtal eller ett avtal med ett annat land. Lag (2008:884).
Utlänningsförordning (2006:97)
5 kap. Arbetstillstånd
7 a § För att säkerställa att lön, försäkringsskydd och övriga anställningsvillkor inte
är sämre än de villkor som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket
eller branschen ska Migrationsverket vid handläggningen av en ansökan om
arbetstillstånd enligt 6 kap. 2 § och om EU-blåkort enligt 6 a kap. 1 §
utlänningslagen (2005:716) ge sammanslutningar av arbetstagare inom det
verksamhetsområde som tillståndet avser tillfälle att yttra sig i ärendet.
Migrationsverket får dock avgöra ärendet utan att så har skett om arbetsgivaren
redan har inhämtat ett sådant yttrande, det annars är obehövligt eller det finns
särskilda skäl. Första stycket gäller i tillämpliga delar också vid handläggningen av
ärenden om återkallelse av uppehållstillstånd enligt 7 kap. 7 e § första stycket 1
utlänningslagen. Förordning (2014:780).
Förarbetsuttalanden
Prop. 2007/08:147 (s. 27) Nya regler för arbetskraftsinvandring
Skälen för regeringens förslag: Enligt nuvarande praxis är det en förutsättning för
att ett uppehålls- och arbetstillstånd ska kunna beviljas att utlänningen har erbjudits
en anställning där arbetstiden är av sådan omfattning att han eller hon får en
tillräcklig försörjning under vistelsen i Sverige. Försörjningskravet avser endast
arbetstagaren. Därutöver krävs att nivån avseende lön, försäkringsskydd och övriga
anställningsvillkor lägst ska motsvara kollektivavtal eller vad som är praxis i
Sverige inom yrket eller branschen.
Det är regeringens uppfattning att det även i fortsättningen ska vara en
förutsättning för arbetstillstånd att utlänningen har erbjudits en anställning i
Sverige som han eller hon kan försörja sig på. Detta bör framgå av utlänningslagen.
Att utlänningen kan försörja sig på anställningen ställer i första hand krav på
arbetstiden.
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Den måste vara av sådan omfattning att inkomsten från den erbjudna anställningen
inte är så låg att han eller hon behöver försörjningsstöd enligt 4 kap. 1 §
socialtjänstlagen (2001:453) för att täcka kostnaderna för bl.a. boende och
uppehälle.
Att utlänningen kan försörja sig på anställningen ställer dock inte tillräckliga krav
på lönesättningen och saknar helt betydelse för anställningsvillkoren i övrigt. Det
nya systemet får inte underlätta för oseriösa arbetsgivare att hitta arbetskraft genom
att erbjuda anställningsvillkor som är sämre än dem som gäller för arbetstagare
redan bosatta i Sverige. Mot denna bakgrund anser regeringen att det i
utlänningslagen bör uppställas som villkor för att en utlänning ska beviljas
uppehålls- och arbetstillstånd att de erbjudna anställningsvillkoren inte får vara
sämre än de som gäller för arbetstagare i Sverige. Till skillnad från Sveriges
advokatsamfund anser regeringen att svenska kollektivavtal eller vad som är praxis
inom yrket eller branschen kan tjäna som vägledning i detta avseende.
Arbetstagarorganisationerna har i detta sammanhang en viktig roll.

9

