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Rättsavdelningen

2017-06-30

SR 29/2017

Rättsligt ställningstagande
angående
uppehållstillstånd för personer
som vistas i Sverige och utför religiös
och annan ideell verksamhet
Sammanfattning
Personer som vistas i Sverige och utför ett oavlönat arbete eller insats
på religiös eller ideell basis behöver i normalfallet inte arbetstillstånd.
Detta gäller bland annat missionärer, munkar, nunnor och volontärer.
Om vistelsen i Sverige planeras vara upp till ett år kan uppehållstillstånd
beviljas med stöd av 5 kap. 10 § utlänningslagen (2015:716).
Kommer vistelsen att vara längre tid än ett år kan uppehållstillstånd
beviljas med stöd av 5 kap. 5 § andra stycket utlänningslagen.
För munkar och nunnor bör ett uppehållstillstånd tidsbegränsas
till ett eller två år. Efter fyra års vistelse med tillstånd kan permanent
uppehållstillstånd beviljas om övriga omständigheter är uppfyllda.
För missionärer bör tillstånd endast undantagsvis beviljas för längre
perioder än sammantaget tre år. Tillstånd beviljas för ett år i taget.
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Volontärer beviljas normalt uppehållstillstånd för högst ett år.
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1. Syfte och bakgrund
Det förekommer att tredjelandsmedborgare söker sig till Sverige för att
tillfälligt utöva ideell verksamhet med koppling till organisationer inom
religion, idrott eller välgörande ändamål.
Dessa organisationers struktur och sätt att verka skiljer sig från andra
arbets- och uppdragsgivare. De personer som förekommer drivs av religiös
eller ideell övertygelse snarare än ekonomiska skäl. Om någon ersättning
utgår är den därför som regel låg.
Avgränsningen till verksamhet som kräver arbetstillstånd kan vara svår
eftersom personerna ofta får tillgång till vissa förmåner som kost och logi
och ibland även fickpengar samtidigt som de utför ett uppdrag.
Den här typen av verksamhet är inte helt jämförbar med vad som normalt
avses med anställning och arbete i Sverige. Till stor del kommer dessa
personer därför att hanteras inom ramen för reglerna om uppehållstillstånd
för besök.
I det här rättsliga ställningstagandet ger rättschefen vägledning för
avgränsningen mellan ideella uppdrag som kräver arbetstillstånd och sådana
som kan utföras inom ramen för ett uppehållstillstånd för besök.
Ställningstagandet anger de kriterier som är relevanta att beakta och vilka
grupper som typiskt sett inte behöver arbetstillstånd för det ideella arbete
de bedriver i Sverige.

2. Gällande rätt
Utlänningslagstiftningen innehåller inga uttryckliga regler om
uppehållstillstånd för religiös eller annan ideell verksamhet. Rätten till
vistelse får istället bedömas enligt bestämmelserna om uppehållstillstånd
för arbete eller besök.
En utlänning som ska arbeta i Sverige på grund av en anställning här
eller utomlands ska enligt 2 kap. 7 § utlänningslagen ha arbetstillstånd.
Villkoren för att beviljas arbetstillstånd finns framför allt i 6 kap. 2
och 2 a §§ utlänningslagen.
Undantag från kravet på arbetstillstånd finns bland annat i 5 kap. 2 §
utlänningsförordningen (2006:97).
Enligt 5 kap. 10 § utlänningslagen får ett tidsbegränsat uppehållstillstånd
beviljas en utlänning som önskar vistas här i landet för arbete, studier,
besök eller för att bedriva näringsverksamhet.
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En utlänning som har sin försörjning ordnad på annat sätt än genom
anställning får beviljas uppehållstillstånd enligt 5 kap. 5 § andra stycket
utlänningslagen.

3. Rättslig bedömning
3.1 När krävs arbetstillstånd för arbete av ideell karaktär
Arbetstillstånd krävs om en person har för avsikt att utföra ett uppdrag
som grundar sig på en anställning eller klart anställningsliknande former.
Detta gäller även verksamhet som är knuten till religionsutövning eller
annan ideell verksamhet. Det ska vara fråga om en faktisk anställning där
ersättning utgår i form av lön men även fri kost och logi är att betrakta
som ersättning så länge som det utgår från uppdragsgivaren.
Präster, imamer, diakoner och församlingssekreterare är exempel på
sysselsättningar där krav på arbetstillstånd normalt kan ställas.
Krav på arbetstillstånd kan också ställas om personen under en kortare
period i Sverige ska utföra verksamhet som omfattas av de vanliga
arbetsuppgifterna i hemlandet, exempelvis en gästpredikan eller fristående
föreläsningar.
Även för arbete i butik eller café som drivs av en ideell eller religiös
verksamhet ställs krav på arbetstillstånd om ersättning ges.
Det kan i vissa fall uppstå svårigheter att avgöra om arbetstillstånd krävs.
Med hänsyn till verksamhetens speciella karaktär finns ingen anledning att
hårdra kravet på arbetstillstånd, vilket innebär att annan verksamhet än ovan
nämnd ofta hamnar i den kategorin där arbetstillstånd inte krävs.

3.2 När krävs enbart uppehållstillstånd eller visering
De grundläggande förutsättningarna som ska vara uppfyllda för att
uppehållstillstånd enligt 5 kap. 5 § andra stycket eller 10 § utlänningslagen
ska kunna beviljas för ideell verksamhet i Sverige är följande:
 Verksamheten ska inte omfattas av krav på arbetstillstånd (se ovan).
 Verksamheten ska ha en tydlig koppling till organisationens mål och
mening.
 Organisationen/kyrkan ska ha bekräftat syftet med och tiden för
sökandens vistelse i Sverige.
 Försörjningen under vistelsen ska vara tryggad. Med hänsyn till
verksamhetens art får dock försörjningskravet anpassas efter
omständigheterna och kan i regel sättas något lägre än för andra
besökare.
 Huvudregeln om uppehållstillstånd före inresan gäller.
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Det är viktigt att det framgår att den sökande är fast bosatt i hemlandet
eller där man har en legal bosättning och kan återvända till. Den totala
vistelsen i Sverige bör därför inte vara av sådan omfattning att den inte
längre framstår som tillfällig.

3.3 Tillståndstider
De kategorier av personer som ställningstagandet omfattar avser i regel
vistas endast tillfälligt i Sverige för att sedan återvända till sitt hemland
eller bege sig till ett annat land för att fortsätta sin verksamhet. Deras
vistelse här har därför karaktären av besök även om det i vissa fall kan
röra sig om längre vistelser än vad som normalt gäller för besök.
Uppehållstillståndet ska endast ges för en begränsad tid och normalt inte
för tid som överstiger ett år. Om vistelsen planeras vara högst tre månader
gäller istället reglerna för visering eller tillståndsfri tid.
Längre tillstånd kan dock ges för vissa kategorier som beskrivs nedan. Om
personen tidigare har haft ett uppehållstillstånd inom samma verksamhet
bör man noga överväga om det finns en bosättningsavsikt innan man
beslutar om en förlängning eller ett nytt uppehållstillstånd.
Tillstånden utgör besök och grundar inte rätt till bosättning. Ett undantag är
munkar och nunnor som enligt praxis beviljas permanent uppehållstillstånd
efter fyra års legal vistelse.

4. De olika kategorierna
4.1 Missionerande och liknande uppdrag

Missionärer förknippas oftast med religiösa organisationer, samfund och
kyrkor men det finns även andra ideella organisationer som bedriver
verksamhet som kan liknas vid missionerande. Gemensamt är att man vill
sprida kunskap om sitt budskap eller sin tro och att det sker genom
sammankomster, kurser eller annan uppsökande verksamhet, som inte sällan
innehåller aktiviteter av social natur. Arbetet görs i regel utan att personen
är anställd eller erhåller någon lön.
Utgångspunkten är att det handlar om verksamhet som till sin natur är
tillfällig. Det ska därför finnas en tydlig avsikt att återvända till hemlandet
eller det land där man är lagligen bosatt efter att man avslutat sitt uppdrag i
Sverige.
För att tillstånd ska beviljas krävs att den sökande visar syftet med vistelsen,
hur länge vistelsen ska pågå och vilken plan som finns för att återvända till
hemlandet.
Med hänsyn till verksamhetens tillfälliga natur bör uppehållstillstånd endast
undantagsvis beviljas för längre perioder än sammantaget tre år. Tillstånd
beviljas för ett år i taget.
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Vid en ansökan om förlängning ska sökanden redovisa för hur uppdraget
har utförts. Sökanden bör även ges möjlighet att ange hur de allmänna
levnadsförhållandena varit under vistelsetiden för att säkerställa att
organisationen har levt upp till vad som utlovats rörande bland annat
försörjning.
4.2 Volontärer

Volontärer förekommer framför allt inom religiösa och andra ideella
organisationer. Det kan i många fall vara svårt att avgöra vem som är
volontär och vem som faller in under kategorin missionärer och liknande,
som beskrivits ovan.
Volontärarbete behandlas i direktivet (EU) 2016/801 om villkoren för
tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för forskning, studier, praktik,
volontärarbete, deltagande i elevutbytesprogram eller utbildningsprojekt och
för au pairarbete (allmänt kallat studerande och forskardirektivet).
Sverige har ännu inte genomfört direktivets bestämmelser i den nationella
lagstiftningen men med ledning av direktivet kan man dock konstatera att
begreppet volontär är förknippat med allmännyttigt, ideellt arbete under en
begränsad tid och inom ramen för ett program eller löpande utbyte mellan
länder och/eller organisationer.
Det är i regel yngre personer som kommer ifråga och förutom att uträtta ett
ideellt, samhällsnyttigt arbete så finns det ett inslag av att lära känna andra
länder och kulturer.
Uppehållstillstånd kan ges för vistelser på upp till ett år med stöd av 5 kap.
10 § utlänningslagen.

4.3 Munkar och nunnor

Munkar eller nunnor karakteriseras av att de tillhör en religiös organisation
och att de har valt att leva ett traditionellt klosterliv.
Sådana sökande behöver i normalfallet inte arbetstillstånd om de utför
arbete som förknippas med klosterlivet, exempelvis praktiskt arbete i
hushållet. Att dessa personer erhåller fri logi och fickpengar medför inte
någon annan bedömning.
För en munk eller nunna kan i princip uppehållstillstånd ges så länge som
klostertiden löper. I de ärenden där personen har för avsikt att besöka ett
kloster under en kortare period kan tillstånd ges för vistelser på upp till
ett år med stöd av 5 kap. 10 § UtlL.

6 (6)

I de ärenden där personen har för avsikt att tillsvidare bo och leva i klostret
bör tillstånd för besök enligt 5 kap. 10 § UtlL inte medges med hänvisning
till att sökanden har en bosättningsavsikt. Tillstånd kan istället ges med stöd
av 5 kap. 5 § andra stycket utlänningslagen. I normalfallet bör ett sådant
tillstånd inledningsvis tidsbegränsas till ett eller två år.
För munkar och nunnor i etablerade klosterordnar kan permanent
uppehållstillstånd övervägas efter fyra års vistelse med tillstånd.
Detta rättsliga ställningstagande har beslutats av undertecknad rättschef
efter föredragning av rättsliga experten
.

Rättschef

