
 1 

LAGRÅDET  

 

 

 

 

 

 

 

 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2017-08-24 

 

Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Lennart Hamberg 

samt justitierådet Anita Saldén Enérus. 

 

Uppehålls- och arbetstillstånd för företagsintern förflyttning – 

genomförande av ICT-direktivet 

 

Enligt en lagrådsremiss den 22 juni 2017 har regeringen  

(Justitiedepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande  

över förslag till  

 

1. lag om ändring i utlänningslagen (2005:716), 

2. lag om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll, 

3. lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395), 

4. lag om ändring i lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa 

    nyanlända invandrare. 

 

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunniga  

Johanna Fernlund. 

 

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 
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Förslaget till lag om ändring i utlänningslagen 

 

6 b kap. 4 och 10 §§ 

 

I paragraferna behandlas den maximala giltighetstiden för ICT-

tillstånd, som anges till tre år för chefer och specialister och ett år för 

praktikanter. Av direktivet, skäl 17, framgår att en ”senare förflyttning 

till unionen” kan äga rum efter det att tredjelandsmedborgaren har 

lämnat medlemsstaternas territorium. Av artikel 12.2 i direktivet 

framgår vidare att medlemsstaterna får begära att en viss period för-

flyter från den tidpunkt då den maximala perioden löpte ut till dess en 

ny ansökan som rör samma tredjelandsmedborgare görs i samma 

medlemsstat. Av den bestämmelsen – som dock inte föreslås utnytt-

jad av Sverige – framgår alltså att samma tredjelandsmedborgare 

kan förflyttas företagsinternt till Sverige mer än en gång.  

 

I den föreslagna 4 § anges emellertid att ett ICT-tillstånd enligt 1 eller 

2 § inte får meddelas en utlänning som uppnått den maximala tiden, 

och i 10 § anges att den sammanlagda tillståndstiden för ICT-tillstånd 

inte får överstiga tre respektive ett år. I författningskommentaren för-

klaras att tidsfristen omfattar den sammanlagda varaktigheten för 

tillstånd för en person som är föremål för företagsintern förflyttning  

(jfr också avsnitt 9.1.1 in fine i den allmänna motiveringen). Samma 

mening återfinns i skäl 17 i direktivet men följs av det nyss nämnda 

yttrandet om en ”senare förflyttning till unionen”.  

 

Lagtexterna kan lätt förstås så att ICT-tillstånd kan meddelas endast 

för en enda maximal period om tre respektive ett år, vilket alltså inte 

synes vara riktigt. Både lagtext, motivering och författningskommen-

tar bör bearbetas så att det rätta förhållandet klart framgår. 
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Övriga lagförslag 

 

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran. 

 

 

 

 


