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Remiss: Genomförande av ICT-direktivet (Ds 2017:3) 
Ju2017/02026/L7 
 
Juridiska fakultetsstyrelsen vid Lunds universitet, som anmodats att yttra sig över 
rubricerat betänkande, får härmed avge följande yttrande, som utarbetats av 
postdoktor Eduardo Gill-Pedro. 
 
 
Sammanfattning 

Fakultetsstyrelsen anser att förslaget korrekt införlivar direktivet, och att det skulle 
vara lämpligt för att uppnå de mål som fastställs i direktivet. Det bör dock noteras 
att förslaget om permanent uppehållstillstånd för utlänningar som vistas i Sverige i 
4 år i enlighet med direktivet är något som inte krävs enligt direktivet och som kan 
strida mot målen i direktivet. 
 
 
Villkor för ICT-tillstånd 

Villkoren för att bevilja ICT-tillstånd enligt förslaget till ändring i 
utlänningslagen1 uppfyller direktivets krav.2 
Det kan anmärkas att förslaget formulerar villkoren på ett annorlunda sett än 
direktivet. Direktivet kräver att en sökande ska lägga fram bevis för att villkoren är 
uppfyllda men i förslagen listar lagen bara de förutsättningar som ska gälla för att 
ett ICT-tillstånd ska kunna beviljas. Enligt promemorian finns det inga behov att 
påpeka att det är den sökande som måste visa att villkoren är uppfyllda.3 
Det finns också en diskrepans mellan artikel 5(1)(d) i direktivet och 6b kap. 1 § 5 
utlänningslagen. Den förstnämnda kräver att en sökande som vill tjänstgöra som 
praktikant lägger fram bevis för att hon eller han ”har den universitetsexamen som 
krävs”, medan den senare kräver att hon eller han ”har den utbildning som krävs 
för praktiktjänstgöringen.4 Enligt promemorian avser utbildning en 

                                                      
1 (2005:715). Se s.9–25 i promemorian och kommentaren till förslag som anges på s. 73–
87. 
2 Som ställs i artikel 5 av direktivet. 
3 På s. 43. 
4 Betoningen är min. 
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 2 
universitetsexamen.5 Om så är fallet skulle det kanske vara bättre att ange det i 
lagtexten. 
 

Beviljande av permanent uppehållstillstånd 

I direktivets artikel 12(1) anges: ”Den företagsinterna förflyttningen får som längst 
vara tre år för chefer och specialister och ett år för praktikanter, varefter de ska 
lämna medlemsstaternas territorium”. Det finns möjligheter för en 
tredjelandsmedborgare att göra successiva ansökningar i samma medlemsstat.6 
Den medlemsstaten har också möjlighet att införa en karensperiod på upp till sex 
månader efter ett ICT-tillstånd har löpt ut, när tredjelandsmedborgaren inte kan 
göra en ny ansökan. Förslaget rekommenderar: ”Möjligheten att införa en sådan 
bestämmelse bör därför inte utnyttjas”.7  
 
Enligt direktivet ska därmed ett ICT-tillstånd vara tidsbegränsat. Detta återspeglas 
också i kriteriet i artikel 5(1)(c)(iv), som kräver att en tredjelandsmedborgare som 
ansöker om inresa på grundval av direktivet ska bevisa att 
”tredjelandsmedborgaren efter den företagsinterna förflyttningens slut kommer att 
kunna överflyttas till en enhet som tillhör samma företag eller koncern och är 
belägen i ett tredjeland”. 
 
I förslaget till lag om ändring av utlänningslagen rekommenderas däremot: ”Ett 
permanent uppehållstillstånd får beviljas en utlänning som i sammanlagt fyra år 
under de senaste sju åren har haft […] ICT-tillstånd eller ICT-tillstånd för rörlighet 
för längre vistelse”. En sådan möjlighet att få permanent uppehållstillstånd i 
samband med ICT-tillståndet verkar strida mot direktivet. Även om det finns ett 
undantag i direktivet från kravet att tredjelandsmedborgaren ska lämna 
medlemsstaternas territorium, handlar det om situationer när hon eller han ”får 
uppehållstillstånd på andra grunder i enlighet med unionsrätt eller nationell rätt”.8 
I förslaget är det tydligt att uppehållstillstånd grundas på ICT-tillstånd, och inte ”på 
andra grunder”. 
 
En sådan bestämmelse kan anses strida mot direktivets syfte, som, enligt det tionde 
skälet är att ”fastställa ett transparent, förenklat inreseförfarande för personer som 
är föremål för företagsinterna förflyttningar, grundat på gemensamma definitioner 
och harmoniserade villkor”’, och strider mot ICT-s som en tillfällig migration9. 
Förslaget för genomförande av ICT-direktivet införlivar direktivet på ett 
huvudsakligen korrekt sätt, och skulle vara lämpligt för att uppnå de mål som 
fastställs i direktivet.  
 
Det bör dock noteras att förslaget om permanent uppehållstillstånd till utlänningar 
som vistas i Sverige i 4 år i enlighet med direktivet är något som inte krävs enligt 
direktivet och som kan strida mot direktivets mål. 
 
 

                                                      
5 På s. 77. 
6 Enligt artikel 12(2) direktivet.  
7 På s. 127. 
8 Artikel 12(1) direktivet 
9 Enligt skälet 17 ’företagsinterna förflyttningar utgör tillfällig migration’ och enligt skälet 
18 bör medlemsstaterna ’säkerställa att företagsinterna förflyttningar är tillfälliga’. 
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Villkor för ICT Tillstånd 
 
Villkoren för att bevilja ICT-tillstånd enligt förslag till ändring i utlänningslagen10 
möter direktivets krav.11 
 
Det kan anmärkas att förslaget formulerar villkoren på ett annorlunda sett än 
direktivet. Direktivet kräver att en sökande ska lägga fram bevis för att villkoren är 
uppfyllda men i förslagen listar lagen bara de förutsättningar som ska gälla för att 
ett ICT-tillstånd ska kunna beviljas. Enligt promemorian finns det inga behov att 
påpeka att det är den sökande som måste visa att villkoren är uppfyllda.12 
 
Det finns också en diskrepans mellan Artikel 5(1)(d) av direktivet och 1§5 av 
utlänningslagen. Den förstnämnda kräver att en sökande som vill tjänstgöra som 
praktikant lägger fram bevis för att hon eller han ”har den universitetsexamen som 
krävs”, medan den senare kräver att hon eller han ”har den utbildning som krävs 
för praktiktjänstgöringen.13 Enligt promemorian avser utbildning en 
universitetsexamen.14 Om så är fallet skulle det kanske vara bättre att ange det i 
lagtexten. 
 
 
Beviljande av permanent uppehållstillstånd 
 
Enligt direktivets Artikel 12(1) ’Den företagsinterna förflyttningen får som längst 
vara tre år för chefer och specialister och ett år för praktikanter, varefter de ska 
lämna medlemsstaternas territorium’. Det finns möjligheter för en 
tredjelandsmedborgare att göra successiv ansökan i samma medlemsstat.15 Den 
medlemsstaten har också möjlighet16 att införa en karensperiod på upp till sex 
månader efter ett ICT-tillstånd har löpt ut, när tredjelandsmedborgaren inte kan 
göra en ny ansökan.  
 
Så enligt direktivet, ska ett ICT-tillstånd vara tidsbegränsade. Detta återspeglas 
också i kriterium i artikel 5(1)(c)(iv), som kräver att en tredjelandsmedborgare som 
ansöker om inresa på grundval av direktivet ska bevisa att ’tredjelandsmedborgaren 
efter den företagsinterna förflyttningens slut kommer att kunna överflyttas till en 
enhet som tillhör samma företag eller koncern och är belägen i ett tredjeland. 
Men i förslag till lag om ändring av utlänningslagen rekommenderas att ’Ett 
permanent uppehållstillstånd får beviljas en utlänning som i sammanlagt fyra år 
under de senaste sju åren har haft […] ICT-tillstånd eller ICT-tillstånd för rörlighet 
för längre vistelse’. En sådan möjlighet att få permanent uppehållstillstånd i 
samband med ICT-tillståndet verkar strida mot direktivet. Även om det finns ett 
undantag i direktivet från kravet att tredjelandsmedborgaren ska lämna 
medlemsstaternas territorium, handlar det om situationer när hon eller han ”får 

                                                      
10 (2005/715). Se s 9 – 25 i promemorian, och kommentaren till förslag som anges på s 73 
– 87. 
11 Som ställs i artikel 5 av direktivet. 
12 s 43. 
13 Betoningen är min. 
14 s 77. 
15 Enligt artikel 12(2) direktivet.  
16 Förslaget rekommenderar att ’Möjligheten att införa en sådan bestämmelse bör därför 
inte utnyttjas’ (s. 127). 
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uppehållstillstånd på andra grunder i enlighet med unionsrätt eller nationell rätt’.17 
I förslaget är det tydligt att uppehållstillstånd grundas på ICT-tillstånd, och inte ’på 
andra grunder’. 
 
En sådan bestämmelse kan anses strida mot direktivets syfte, som, enligt det tionde 
skälet är att ’fastställa ett transparent, förenklat inreseförfarande för personer som 
är föremål för företagsinterna förflyttningar, grundat på gemensamma definitioner 
och harmoniserade villkor’, och kan anses vara oense med ICTs karaktär som en 
tillfällig migration form.18 
 
Enligt delegation 
 
 
Eduardo Gill-Pedro   

                                                      
17 Artikel 12(1) direktivet 
18 Enligt skälet 17 ’företagsinterna förflyttningar utgör tillfällig migration’ och enligt skälet 
18 bör medlemsstaterna ’säkerställa att företagsinterna förflyttningar är tillfälliga’. 
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