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14. Proposition om stadgeändringar
Styrelsen föreslår Visitas föreningsstämma besluta
att ändra lydelsen i Visitas stadgar § 9, i enlighet med vad som framgår av
propositionstexten.

Bakgrund
Visita har som bekant godkänts som certifierad arbetsgivare hos Migrationsverket,
för snabbare handläggning av arbetstillstånd för medlemsföretags räkning. Detta
innebär att Visita tar ansvar för att medlemsföretag inte lämnar oriktiga uppgifter
i arbetstillståndsansökningar.
Andra medlemsorganisationer i Svenskt Näringslivssfären som också är
certifierade arbetsgivare, bland annat Almega och Teknikföretagen, har justerat
sina stadgar för att snabbt kunna hantera och agera i de fall medlemmar
uppsåtligen lämnar oriktiga uppgifter, till skada för organisationen. I förebyggande
syfte bör även Visitas stadgar justeras, avseende paragrafen om uteslutning (§ 9).
I samband med detta bör också den generella frågan om medlems förpliktelse
förtydligas.
Beträffande ansvaret för oriktiga uppgifter i samband med arbetstillstånd är det
nedan föreslagna texttillägget ”gällande avtal” väsentlig, eftersom avtal tecknas
mellan Visita och det medlemsföretag som önskar utnyttja möjligheten till
snabbare handläggning. Ett missbruk av denna möjlighet är ett avtalsbrott som
kan leda till att styrelsen fattar beslut om varning eller uteslutning.
Vidare har risken ökat att företag med nära koppling till kriminella organisationer
beviljas medlemskap, om det vid den normala kontrollen, som görs av alla
ansökande företag, inte omedelbart upptäcks att en sådan koppling existerar.
Incitamentet för ansökan förefaller vara anslutningen till kollektivavtal, för att
exempelvis ge möjlighet till nattarbete (strippklubbar har ansökt om men ej
erhållit medlemskap) och att få tillgång till av myndigheter subventionerade
anställningar där kollektivavtal krävs.
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Föreligger ett bulvanförhållande som upptäcks i ett senare skede men där
företaget inte synligt bryter mot sina förpliktelser mot Visita, finns i dag ingen
tydlig möjlighet att utesluta medlem med sådan kriminell koppling. Genom ett
tillägg i § 9 kan denna brist åtgärdas.

Föreslagna stadgeändringar
§ 9. nuvarande lydelse

§ 9. Föreslagen lydelse

Bryter medlem i icke oväsentlig grad
mot sina förpliktelser gentemot Visita
eller Föreningen Svenskt Näringsliv,
eller har medlem ej erlagt avgifter till
Visita och dess dotterbolag i rätt tid,
kan Visitas styrelse utesluta
medlemmen med omedelbar verkan.

Bryter medlem i icke oväsentlig grad
mot sina förpliktelser, vilka framgår av
Visitas samt föreningen Svenskt
Näringslivs stadgar, föreningsstämmans beslut, styrelsens beslut och
gällande avtal, kan Visitas styrelse
utesluta medlemmen med omedelbar
verkan.
Medlem med öppen eller dold
ägarkoppling till verksamhet som av
myndighet bedöms som organiserad
brottslighet enligt EU:s kriterier, eller
medlem som står under en sådan
verksamhets kontroll, kan uteslutas av
Visitas styrelse med omedelbar verkan.

Visitas styrelse kan, som alternativ till
uteslutning, meddela medlem en
varning.

Visitas styrelse kan, som alternativ till
uteslutning, meddela medlem en
varning.

EU:s kriterier för organiserad brottslighet
Beträffande bedömningen av vad som är organiserad brottslighet, tillämpas
följande EU-kriterier av regeringen och de svenska myndigheterna:
Minst sex av kriterierna ska uppfyllas för att det ska röra sig om organiserad
brottslighet. Punkterna 1, 3, 5 och 11 måste vara uppfyllda.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Samarbete mellan fler än två personer.
Egna tilldelade uppgifter åt var och en
Lång eller obegränsad utsträckning i tiden
Någon form av disciplin och kontroll
Misstanke om allvarliga kriminella handlingar
Verksamhet på lokal nivå
Användning av våld eller andra metoder för hot
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8) Användning av kommersiella eller affärsmässiga strukturer
9) Deltagande i penningtvätt
10) Otillbörlig påverkan på politik, medier, offentlig förvaltning, rättsliga
myndigheter eller ekonomi
11) Strävan efter vinning och/eller makt
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