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angående

med vilket lagstöd familjemedlemmar till
arbetstagare, innehavare av EU-blåkort,
innehavare av ICT-tillstånd, ICT-tillstånd för
längre vistelse, studerande på forskarnivå
och näringsidkare kan beviljas permanent
uppehållstillstånd

Sammanfattning

Bfd22 141107

Syftet med detta rättsliga ställningstagande är att ge riktlinjer för vilket
lagstöd som ska tillämpas när permanent uppehållstillstånd beviljas
familjemedlemmar till arbetstagare, innehavare av EU-blåkort, innehavare
av ICT-tillstånd, ICT-tillstånd för rörlighet för längre vistelse, forskare,
forskare med tillstånd för rörlighet vid längre vistelse, studerande på
forskarnivå och näringsidkare (nedan kallade familjemedlemmar till
arbetstagare m.fl.) i de fall dessa har beviljats permanent uppehållstillstånd i
enlighet med 5 kap. 5 § utlänningslagen (UtlL).


En arbetstagare, innehavare av EU-blåkort, innehavare av ICTtillstånd, ICT-tillstånd för längre vistelse, forskare, studerande på
forskarnivå eller näringsidkare som beviljats permanent
uppehållstillstånd i enlighet med 5 kap. 5 § UtlL (nedan kallade
arbetstagare m.fl.) är bosatt i Sverige och kan därför utgöra en sådan
anknytningsperson som avses i 5 kap. 3 och 3 a §§ UtlL.



En ansökan om förlängt uppehållstillstånd från en familjemedlem till
arbetstagare m.fl. är en ansökan grundad på sådan anknytning som
avses i 5 kap. 3 § UtlL och prövas enligt dessa bestämmelser.
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En ansökan om förlängt uppehållstillstånd från en familjemedlem till
arbetstagare m.fl., som grundar sig på samma familjeanknytning som
tidigare, ska anses vara en sådan ansökan om fortsatt
uppehållstillstånd som avses i 9 § första stycket tillfälliga lagen. Det
innebär att kravet på ordnad försörjning och bostad inte ska
tillämpas.



Ett barn som beviljats uppehållstillstånd som familjemedlem till
arbetstagare m.fl. och som vid prövningen av ansökan om fortsatt
uppehållstillstånd, som grundar sig på samma familjeanknytning
som tidigare, fyllt 18 år kan beviljas permanent uppehållstillstånd.

1. Gällande rätt
Uppehållstillstånd för arbete, och för den som bedriver näringsverksamhet
får ges under en tidsbegränsad period vilket framgår av 5 kap. 10 § UtlL.
Enligt 5 b kap. 1, 2 och 3 §§ utlänningslagen framgår att även tillstånd för
forskare och studerande inom högre utbildning ska vara tidsbegränsade. Av
6 a kap. 5 § UtlL framgår för vilka tidsperioder ett EU-blåkort får ges.
Tillståndsperioder för ICT-tillstånd och ICT-tillstånd för rörlighet för längre
vistelse framgår av 6 b kap. 10 och 11 §§ UtlL.
De närmare villkoren för att bevilja arbetstillstånd, EU-blåkort, ICTtillstånd och ICT-tillstånd för längre vistelse framgår av 6 kap. 2–2 a §§, 6 a
kap. 1 § och 6 b kap. 1–2 §§ UtlL. Arbetstagarens familjemedlemmar kan
med stöd av 4 kap. 4 a § utlänningsförordningen (UtlF) beviljas
tidsbegränsat uppehållstillstånd i samma omfattning som arbetstagarens
beviljade uppehållstillstånd. Det gäller även för familjemedlemmar till en
f.d. asylsökande, som med stöd av 5 kap. 15 a § första stycket 1 UtlL
beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd.
Familjemedlemmar till en person som är innehavare av EU-blåkort kan
beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för samma tid som EU-blåkortet
gäller, vilket framgår av 6 a kap. 10 § UtlL. Uppehållstillstånd för
familjemedlemmar till innehavare av ICT-tillstånd eller ICT-tillstånd för
rörlighet vid längre vistelse ska beviljas för samma tid som för arbetstagaren
(6 b kap. 14 § andra stycket UtlL).
Uppehållstillstånd för forskning i Sverige beviljas med stöd av 5 b kap. 1 §
utlänningslagen. Familjemedlemmar till den som har tillstånd för forskning
eller tillstånd för forskning vid rörlighet för längre vistelse ska beviljas
tillstånd med stöd av 5 b kap. 19 § UtlL.

3 (21)

Uppehållstillstånd för studier inom högre utbildning beviljas med stöd
av 5 b kap. 3 § UtlL. Familjemedlemmar till den har tillstånd för studier
inom högre utbildning får beviljas tidsbegränsat uppehållstillstånd med stöd
av 4 a kap. 6 § UtlF. Familjemedlemmens uppehållstillstånd ges för samma
tid som den studerandes tillstånd.
Villkoren att bevilja uppehållstillstånd för näringsidkare framgår av 5 kap.
5 § andra stycket UtlL. Näringsidkarens familjemedlemmar kan beviljas
tidsbegränsat uppehållstillstånd med stöd av 4 kap. 4 b § första stycket 1
UtlF. Familjemedlemmens uppehållstillstånd ges i samma omfattning som
näringsidkarens tillstånd.
Möjligheten att få permanent uppehållstillstånd på grund av arbete framgår
av 5 kap. 5 § UtlL. När det gäller näringsidkare beviljas de permanent
uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 5 § andra stycket UtlL. Något specifikt
lagstöd för att bevilja deras familjemedlemmar permanent uppehållstillstånd
i samband med en förlängningsansökan finns däremot inte.
Det bör observeras att familjemedlemmar definieras olika för arbetstagare,
innehavare av EU-blåkort, innehavare av ICT-tillstånd, ICT-tillstånd för
rörlighet för längre vistelse, forskare, studerande inom högre utbildning och
näringsidkare. Vilka familjemedlemmar som har möjlighet att beviljas
uppehållstillstånd till respektive kategori framgår av 4 kap. 4 a och 4 b §§
UtlF samt 6 a kap. 10 § och 6 b kap. 14 § UtlL

2. Rättslig bedömning
2.1. Utgångspunkter
I avsaknad av särreglering för permanent uppehållstillstånd för
familjemedlemmar till arbetstagare m.fl. gäller följande:
En arbetstagare m.fl. som beviljats permanent uppehållstillstånd enligt 5
kap. 5 § UtlL är att anse som bosatt i Sverige (förutsatt att personen rent
faktiskt är bosatt i Sverige) och kan därmed utgöra en sådan
anknytningsperson som avses i 5 kap. 3 och 3 a §§ UtlL.
En ansökan om förlängt uppehållstillstånd som familjemedlem till en
arbetstagare m.fl. som har beviljats permanent uppehållstillstånd med stöd
av 5 kap. 5 § utlänningslagen prövas enligt bestämmelserna i 5 kap. 3 §
UtlL.

2.2. Ansökan efter inresa
Huvudregeln är att en utlänning ska ha ansökt om och beviljats ett
uppehållstillstånd före inresan i Sverige. I 5 kap. 18 § andra stycket finns
dock en rad undantag från denna huvudregel.
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Om personen har vistats i Sverige med uppehållstillstånd som
familjemedlem till arbetstagare m.fl., bör undantag från huvudregeln att
uppehållstillstånd ska vara ordnat innan inresa kunna göras med stöd av
bestämmelserna i 5 kap. 18 § andra stycket 11 UtlL.

2.3. Försörjningskravet
Försörjningskravet innebär att uppehållstillstånd som ges på grund av
anknytning till en person enligt 5 kap. 3 eller 3 a § UtlL endast får beviljas
om anknytningspersonen kan försörja sig och har en bostad av tillräcklig
storlek och standard för sig och utlänningen.
För ansökningar om uppehållstillstånd på grund av anknytning som
registrerats senast den 20 juli 2016 ska försörjningskravet enligt 5 kap. 3 b§
UtlL tillämpas. Undantagen från kraven på ordnad försörjning och bostad
ska prövas kronologiskt i den ordning som de återfinns i 5 kap. 3 c–e §§
UtlL.
Om inte anknytningspersonen är undantagen på annan grund kan det bli
aktuellt att göra undantag, helt eller delvis, p.g.a. särskilda skäl enligt 5 kap.
3 e § UtlL. Ett sådant särskilt skäl bör kunna föreligga när
anknytningspersonen och hans eller hennes familj är etablerade här i landet.
För ansökningar om uppehållstillstånd på grund av anknytning som
registrerats efter den 20 juli 2016 gäller försörjningskravet enligt 9 och 10
§§ lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få
uppehållstillstånd i Sverige (tillfälliga lagen).
Av 9 § tillfälliga lagen framgår att istället för vad som anges i 5 kap. 3 b §
UtlL gäller att uppehållstillstånd enligt 5 kap. 3 eller 3 a § samma lag får
beviljas endast om anknytningspersonen kan försörja sig och den sökande
familjemedlemmen samt har en bostad av tillräcklig storlek och standard för
sig och familjen. Detta gäller dock inte vid prövning av en ansökan om
fortsatt tillstånd.
I förarbetena till 9 § tillfälliga lagen förtydligar regeringen att detta innebär
att något försörjningskrav inte ställs upp när en person ansöker om förlängt
uppehållstillstånd på grund av anknytning (prop. 2015/16:174 s. 76). Enligt
Migrationsverket innebär det att försörjningskravet inte ska tillämpas när det
är fråga om en ansökan om fortsatt uppehållstillstånd från en person som
tidigare haft uppehållstillstånd på grund av en familjeanknytning, och som
nu åberopar samma familjeanknytning som grund för förlängningsansökan.
Undantaget från försörjningskravet i 9 § ska alltså förstås som att det inte
bara omfattar personer som tidigare beviljats uppehållstillstånd enligt 5 kap.
3 eller 3 a § UtlL, utan även familjeanknytningar som legat till grund för
uppehållstillstånd enligt 4 kap. 4 a och 4 b §§ samt 4 a kap. 6 § UtlF, 5 kap.
15 a § första stycket 2 och 5 b kap. 19 § samt 6 a kap. 10 § och 6 b kap. 14 §
UtlL.
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När en person, som tidigare beviljats ett tidsbegränsat tillstånd som
familjemedlem till en arbetstagare m. fl., ansöker om ett förlängt
uppehållstillstånd grundat på samma familjeanknytning som tidigare,
är det enligt Migrationsverket fråga om en sådan ansökan om fortsatt
uppehållstillstånd som avses i 9 § första stycket tillfälliga lagen. Det innebär
att kravet på ordnad försörjning och bostad inte ska tillämpas i de ärenden
där den anhöriga tidigare haft tidsbegränsat uppehållstillstånd grundat på 4
kap. 4 a och 4 b §§UtlF, 4 a kap. 6 § UtlF, 5 kap. 15 a § första stycket 2, 5 b
kap. 19 § UtlL, 6 a kap. 10 § eller 6 b kap. 14 § UtlL och vars ansökan om
uppehållstillstånd nu prövas enligt 5 kap. 3 § UtlL.

2.4. Etablerat förhållande
Av 5 kap. 8 § UtlL framgår att när en person får ett uppehållstillstånd
enligt 5 kap. 3 § första stycket UtlL ska det vara tidsbegränsat vid första
beslutstillfället.
Det gäller inte om personen sammanbott utomlands med sin make eller
sambo under en längre tid, eller om det på annat sätt står klart att
förhållandet är väl etablerat. I sådana fall kan personen få ett permanent
uppehållstillstånd.
En längre tids sammanboende utomlands innebär normalt ett
sammanboende motsvarande två år. Om makarna eller samborna har eller
väntar barn tillsammans kan en kortare tidsperiod än två år anses tillräcklig.
Hur lång tid som i en sådan situation ska krävas får bedömas från fall till
fall.
Om paret inte har sammanbott en längre tid utomlands kan
familjemedlemmen ändå få permanent uppehållstillstånd, om förhållandet
är så väl etablerat att det framstår som orimligt att inte bevilja permanent
uppehållstillstånd. Det kan exempelvis gälla en person som under en legal
vistelse i Sverige, t.ex. som studerande, har varit gift eller sambo med
anknytningspersonen och där de har barn tillsammans (prop. 2014/15:32 s.
37). Om paret levt tillsammans i Sverige i två år kan förhållandet anses vara
så väl etablerat att det framstår som rimligt att familjemedlemmen får ett
permanent uppehållstillstånd. Även här kan det räcka med en kortare tid
t.ex. om paret har eller väntar ett gemensamt barn.

2.5. Vuxna barn
Med barn avses i utlänningslagen en person som är under 18 år vilket
framgår av 1 kap. 2 § UtlL. I avsnitt 3.1. har konstaterats att en arbetstagare
m.fl. som beviljats permanent uppehållstillstånd i enlighet med 5 kap. 5 §
UtlL kan utgöra en sådan anknytningsperson som avses i 5 kap. 3 och 3 a §§
UtlL.
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Ett barn som beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd som familjemedlem
till arbetstagare kan således beviljas permanent uppehållstillstånd grundat
på anknytning till förälder om förutsättningarna är uppfyllda.
En situation som ibland uppstår är att ett barn, som beviljats ett
tidsbegränsat uppehållstillstånd som familjemedlem till arbetstagare eller
näringsidkare, fyllt 18 år när ansökan om uppehållstillstånd grundat på
anknytning till huvudpersonen prövas. Något specifikt lagstöd att bevilja
barn som blivit vuxna (över 18 år) permanent uppehållstillstånd finns inte.
Av 4 kap. 4 b § UtlF framgår att som barn till näringsidkare avses barn
under 18 år. Det bör särskilt noteras att det av 4 kap. 4 a § UtlF framgår att
som barn till arbetstagare avses barn under 21 år eller ett barn som är 21 år
eller äldre om de är beroende av föräldern för sin försörjning. Det innebär
att ett barn, enligt 4 kap. 4 a § UtlF, kan vara äldre än 18 år när han eller hon
beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd med stöd av bestämmelsen.
Lagstiftaren har gett familjemedlemmar till arbetstagare och näringsidkare
möjlighet att leva och bo i Sverige under den tid som huvudpersonen arbetar
eller studerar här.
Lagstiftaren har på detta sätt gett familjen möjlighet att hållas samman
under den tiden. Mot den bakgrunden får det anses som ett rimligt
antagande att intentionen från lagstiftaren varit att barn som bor här, men
under sitt tidsbegränsade uppehållstillstånd som familjemedlem blivit
vuxen, kan beviljas permanent uppehållstillstånd. Konsekvenserna som
annars uppstår blir orimliga för dessa vuxna barn. I avsaknad av uttryckligt
lagstöd för att bevilja dessa vuxna barn permanent uppehållstillstånd får
besluten motiveras utifrån ett mer allmänt resonemang som förts ovan.
Detta rättsliga ställningstagande har beslutats av undertecknad rättschef
efter föredragning av rättsliga experterna Anna Bartosiewicz, Camilla Odin
och David Lindstrand. Ställningstagandet ersätter SR 14/2018 som
härmed upphävs.

Fredrik Beijer
Rättschef

7 (21)

Bilaga till SR 37/2019

Gällande rätt m.m.
Lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få
uppehållstillstånd i Sverige

Allmänna bestämmelser
1 § I denna lag finns bestämmelser om uppehållstillstånd. Av 1 kap. 1 a §
utlänningslagen (2005:716) framgår att denna lag ska tillämpas framför
utlänningslagen i den utsträckning som lagens bestämmelser avviker från
utlänningslagen.
Uppehållstillstånd på grund av anknytning
9 § I stället för vad som anges i 5 kap. 3 b § utlänningslagen (2005:716)
gäller att uppehållstillstånd enligt 5 kap. 3 eller 3 a § samma lag får beviljas
endast om den person som utlänningen åberopar anknytning till kan försörja
sig och utlänningen samt har en bostad av tillräcklig storlek och standard för
sig och utlänningen. Detta gäller dock inte vid prövning av en ansökan om
fortsatt uppehållstillstånd.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd
av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om
försörjningsförmåga och bostad av tillräcklig storlek och standard.
Utlänningslagen (2005:716)

Kap 5. Uppehållstillstånd
3 § Uppehållstillstånd ska, om inte annat följer av 17–17 b §§, ges till 1. en
utlänning som är make eller sambo till någon som är bosatt eller som har
beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, 2. ett utländskt barn
som är ogift och
a) har en förälder som är bosatt i eller har beviljats uppehållstillstånd
för bosättning i Sverige, eller,
b) har en förälder som är gift eller sambo med någon som är bosatt i
eller har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige,
3 a § Uppehållstillstånd får, om inte annat anges i 17 § andra stycket, ges till
1. en utlänning som har för avsikt att ingå äktenskap eller inleda ett
samboförhållande med en person som är bosatt eller som har beviljats
uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, om förhållandet framstår som
seriöst och inte särskilda skäl talar mot att tillstånd ges.
Om en utlänning har getts uppehållstillstånd enligt första stycket 1 ska
uppehållstillstånd för samma tid också ges till utlänningens ogifta barn.
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3 b § Uppehållstillstånd på grund av anknytning till en person enligt 3 eller
3 a § får beviljas endast om den person som utlänningen åberopar
anknytning till kan försörja sig och har en bostad av tillräcklig storlek och
standard för sig och utlänningen.
3 c § Kraven i 3 b § gäller inte om den person som utlänningen åberopar
anknytning till är
1. ett barn,
2. medborgare i Sverige, annan EES-stat eller Schweiz,
3. en utlänning som har beviljats uppehållstillstånd som flykting eller
förklarats vara flykting,
4. en utlänning som tagits emot i Sverige inom ramen för ett beslut som
regeringen har meddelat om överföring av skyddsbehövande till Sverige
(vidarebosättning),
5. en utlänning som har beviljats uppehållstillstånd som alternativt
skyddsbehövande eller har förklarats vara alternativt skyddsbehövande,
eller
6. en utlänning som har permanent uppehållstillstånd och som har vistats i
Sverige med uppehållstillstånd för bosättning i minst fyra år.
3 d § Kraven i 3 b § gäller inte om sökanden är ett barn och den som barnet
åberopar anknytning till är barnets förälder. Kraven i 3 b § gäller inte heller
om barnets andra förälder ansöker om uppehållstillstånd tillsammans med
barnet.
3 e § Utöver vad som följer av 3 c och 3 d §§ får undantag från kraven i 3 b
§ medges helt eller delvis, om det finns särskilda skäl.
Uppehållstillstånd på grund av arbete, utbildning på forskarnivå eller
försörjning på annat sätt
5 § Ett permanent uppehållstillstånd får beviljas en utlänning som i
sammanlagt fyra år under de senaste sju åren har haft
1. uppehållstillstånd för arbete eller EU-blåkort utfärdat av Sverige, eller
2. uppehållstillstånd för studier som avser utbildning på forskarnivå.
Uppehållstillstånd får beviljas en utlänning som har sin försörjning ordnad
på annat sätt än genom anställning. Om utlänningen ska bedriva
näringsverksamhet ska han eller hon ha förmåga att bedriva den aktuella
verksamheten.
Tidsbegränsat uppehållstillstånd
8 § Ett uppehållstillstånd som beviljas en utlänning enligt 3 § första stycket
1 eller 3 a § första stycket 1 ska vara tidsbegränsat vid första beslutstillfället,
såvida inte
1. utlänningen sammanbott utomlands med sin make eller sambo under en
längre tid, eller
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2. det på annat sätt står klart att förhållandet är väl etablerat.
10 § Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd får beviljas en utlänning som
önskar vistas här i landet för arbete, studier, besök eller för att bedriva
näringsverksamhet.
15 a § Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd får beviljas en utlänning vars
ansökan om uppehållstillstånd som flykting enligt 4 kap. 1 § eller annan
skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 eller 2 a § eller motsvarande äldre
bestämmelser avslagits genom ett lagakraftvunnet beslut, om utlänningen
vistas här och
1. sedan minst fyra månader har en anställning som uppfyller de krav som
anges i 6 kap. 2 § första stycket och avser en tidsperiod om minst ett år
från ansökningstillfället, eller
2. enligt 3 § första stycket 1–4, 3 a § första stycket 1 eller andra stycket har
stark anknytning till en person som beviljats uppehållstillstånd enligt 1.
En ansökan om tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt första stycket ska ha
kommit in till Migrationsverket senast två veckor efter det att beslutet att
avslå ansökan om uppehållstillstånd som flykting eller annan
skyddsbehövande har vunnit laga kraft.
16 § En utlänning som med stöd av 8 § har beviljats ett tidsbegränsat
uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning får beviljas ett nytt
tidsbegränsat eller permanent uppehållstillstånd på den grunden endast om
förhållandet består.
En utlänning som har familjeanknytning enligt 3 § första stycket 1 eller 2 b
eller 3 a § första stycket 1 eller andra stycket och som har haft tidsbegränsat
uppehållstillstånd i två år får ges ett permanent uppehållstillstånd. Om det
finns särskilda skäl, får permanent uppehållstillstånd ges före
tvåårsperiodens slut.
Har ett förhållande upphört får uppehållstillstånd ändå ges, om
1. utlänningen har särskild anknytning till Sverige,
2. förhållandet har upphört främst på grund av att i förhållandet
utlänningen, eller utlänningens barn, utsatts för våld eller för annan
allvarlig kränkning av sin frihet eller frid, eller
3. andra starka skäl talar för att utlänningen skall ges fortsatt
uppehållstillstånd. på grund av familjeanknytning får beviljas ett nytt
tidsbegränsat eller permanent uppehållstillstånd på den grunden endast
om förhållandet består.

När ansökan om uppehållstillstånd skall vara gjord
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18 § En utlänning som vill ha uppehållstillstånd i Sverige ska ha ansökt om
och beviljats ett sådant tillstånd före inresan i landet. En ansökan om
uppehållstillstånd får inte bifallas efter inresan.
Första stycket gäller dock inte om
1. utlänningen har rätt till uppehållstillstånd här som flykting eller annan
skyddsbehövande enligt 1 § eller kan beviljas uppehållstillstånd här med
stöd av 21 kap. 2, 3 eller 4 §,
2. utlänningen med stöd av 6 § bör beviljas uppehållstillstånd här,
3. en ansökan om uppehållstillstånd avser förlängning av ett tidsbegränsat
uppehållstillstånd som beviljats en utlänning med familjeanknytning med
stöd av 3 § första stycket 1 eller 2 b eller 3 a § första stycket 1 eller andra
stycket,
4. utlänningen kan beviljas eller har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd här
med stöd av 15 §,
5. utlänningen enligt 3 § första stycket 1–4, 3 a § första stycket 1–4 eller
andra stycket har stark anknytning till en person som är bosatt i Sverige och
det inte skäligen kan krävas att utlänningen reser till ett annat land för att ge
in ansökan där,
6. utlänningen har rätt till uppehållstillstånd med stöd av 3 § första stycket 5,
7. en ansökan om uppehållstillstånd avser förlängning av ett tidsbegränsat
uppehållstillstånd som med stöd av 10 § har beviljats en utlänning i fall som
avses i 6 kap. 2 § första stycket,
8. utlänningen kan beviljas uppehållstillstånd enligt 15 a eller 15 d §,
9. utlänningen har ett uppehållstillstånd enligt 10 § eller 5 b kap.
3 § och antingen slutfört studier som motsvarar 30 högskolepoäng eller
fullföljt en termin vid forskarutbildning eller har ett uppehållstillstånd enligt
5 b kap. 1, 2, 4, 7 eller 8 §,
10. utlänningen har rätt till uppehållstillstånd enligt 2 a eller 2 d §, eller
11. det annars finns synnerliga skäl.
Första stycket gäller inte heller om utlänningen har beviljats en visering för
att besöka en arbetsgivare i Sverige eller är undantagen från kravet på
visering om han eller hon ansöker om ett uppehållstillstånd för arbete inom
ett slag av arbete där det råder stor efterfrågan på arbetskraft. En ytterligare
förutsättning är att arbetsgivaren skulle förorsakas olägenheter om
utlänningen måste resa till ett annat land för att ge in ansökan där eller att
det annars finns särskilda skäl.
Vid skälighetsbedömningen enligt andra stycket 5 ska konsekvenserna för
ett barn av att skiljas från sin förälder särskilt beaktas, om det står klart att
uppehållstillstånd skulle ha beviljats om prövningen gjorts före inresan i
Sverige.
I fråga om uppehållstillstånd för en utlänning som ska avvisas eller utvisas
enligt ett beslut som har fått laga kraft gäller föreskrifterna i 15 a och 20 §§
samt 12 kap. 16 b, 16 c och 18–20 §§.
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I 19 § lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få
uppehållstillstånd i Sverige föreskrivs ytterligare undantag från första
stycket under perioden 20 juli 2016–19 juli 2021.
18 a § Det som föreskrivs i 18 § första stycket gäller inte för en utlänning
som ansöker om uppehållstillstånd enligt 5 § första stycket eller
uppehållstillstånd för arbete enligt 10 § om utlänningen har ett EU-blåkort
utfärdat av Sverige eller har eller har haft ett EU-blåkort utfärdat av Sverige
och har återtagits enligt 6 a kap. 14 §.
En ansökan om uppehållstillstånd efter inresan i Sverige får även bifallas för
en familjemedlem till en utlänning som avses i första stycket om
utlänningen beviljas uppehållstillstånd enligt de bestämmelser som anges
där.
5 b kap. Uppehållstillstånd för forskning, studier inom högre
utbildning, viss praktik, visst volontärarbete och au pair-arbete
Uppehållstillstånd för forskning
1 § En utlänning som ska utföra forskning i Sverige enligt ett
mottagningsavtal som har ingåtts enligt lagen (2008:290) om godkännande
för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare ska, om inte något annat
följer av 9–12 §§, beviljas ett uppehållstillstånd för forskning.
Ett uppehållstillstånd enligt första stycket ska, om inte något annat följer av
tredje stycket, gälla i minst ett år eller den kortare tid som forskningen enligt
mottagningsavtalet ska pågå.
Om utlänningen omfattas av ett unionsprogram eller ett multilateralt
program som främjar tredjelandsmedborgares rörlighet och
förutsättningarna för att bevilja tillstånd för hela forskningsperioden är
uppfyllda, ska uppehållstillståndet gälla i minst två år eller den kortare tid
som forskningen enligt mottagningsavtalet ska pågå.
Uppehållstillstånd för studier inom högre utbildning
3§
En utlänning som har antagits till en utbildning på heltid vid en läroanstalt
för högre utbildning i Sverige ska, om utlänningen har betalat de avgifter
som tas ut för studierna vid läroanstalten och inte något annat följer av 9–12
§§, beviljas ett uppehållstillstånd för studier inom högre utbildning.
Ett uppehållstillstånd enligt första stycket ska, om inte något annat följer av
tredje stycket, gälla i minst ett år eller den kortare tid som studierna ska
pågå.
Om utlänningen omfattas av ett unionsprogram eller ett multilateralt
program som främjar tredjelandsmedborgares rörlighet eller av ett avtal
mellan två eller flera läroanstalter och förutsättningarna för att bevilja
tillstånd för hela studieperioden är uppfyllda, ska uppehållstillståndet gälla i
minst två år eller den kortare tid som studierna ska pågå.
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Uppehållstillstånd för familjemedlemmar till forskare
19 §
Familjemedlemmar som avses i 5 kap. 3 § första stycket 1–3 till den som
har ett uppehållstillstånd enligt 1, 2 eller 7 §, ska beviljas uppehållstillstånd,
om inte något annat följer av andra eller tredje stycket. Familjemedlemmens
uppehållstillstånd ska gälla för samma tid som anknytningspersonens
tillstånd.
För barn som åberopar anknytning till den som har ett uppehållstillstånd
enligt 1, 2 eller 7 § eller till hans eller hennes make eller sambo gäller 5 kap.
17 § andra stycket.
Uppehållstillstånd får vägras i fall som avses i 5 kap. 17 a och 17 b §§.
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.
2 a § Ett arbetstillstånd enligt 2 § första stycket får inte ges för längre tid än
två år. Det får heller inte avse längre tid än anställningstiden. Den
sammanlagda tillståndstiden för arbetstillstånd enligt 2 § första stycket får
vara högst fyra år. Om det finns särskilda skäl får dock den sammanlagda
tillståndstiden vara högst sex år.
Ett arbetstillstånd enligt 2 § första stycket ska knytas till en viss arbetsgivare
och avse ett visst slag av arbete. Efter en sammanlagd tillståndstid om två år
ska tillståndet knytas endast till ett visst slag av arbete.
6 a kap. EU-blåkort
Förutsättningar för tillstånd
1 § En utlänning som erbjudits en högkvalificerad anställning i Sverige med
en anställningstid om minst ett år ska, om inte annat följer av 2 eller 3 §,
beviljas ett uppehålls- och arbetstillstånd för högkvalificerad anställning
(EU-blåkort), om
1. lönen är minst en och en halv gång den genomsnittliga bruttoårslönen i
Sverige (lönetröskeln),
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2. lönen, försäkringsskyddet och övriga anställningsvillkor inte är sämre än
de villkor som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket
eller branschen,
3. utlänningen kan visa att han eller hon har, eller har ansökt om, en
heltäckande sjukförsäkring som gäller i tre månader från inresan i
Sverige, och
4. rekryteringsförfarandet är förenligt med Sveriges åtaganden inom
Europeiska unionen.
En anställning ska anses vara högkvalificerad om den förutsätter att
utlänningen har relevant och särskild kompetens för den i form av slutförda
studier som motsvarar 180 högskolepoäng eller fem års yrkeserfarenhet
inom det yrke eller den bransch som anställningen avser.
Om den högkvalificerade anställningen avser ett reglerat yrke ska
utlänningen styrka behörigheten att få utöva yrket i Sverige.

Tillståndstid
5 § Ett EU-blåkort ska gälla för högst två år med den möjlighet till
förlängning som framgår av 6 §. Om anställningstiden är kortare än två år
ska EU-blåkortet gälla under anställningstiden med ett tillägg av tre
månader. Giltighetstiden får dock inte vara längre än två år. Den
sammanlagda tillståndstiden för ett eller flera EU-blåkort får inte överstiga
fyra år.
Att den som haft EU-blåkort under en sammanlagd tid av fyra år kan
beviljas permanent uppehållstillstånd framgår av 5 kap. 5 §.
Tidsbegränsat uppehållstillstånd
8 § Ett uppehållstillstånd som beviljas en utlänning enligt 3 § första stycket
1 eller 3 a § första stycket 1 ska vara tidsbegränsat vid första beslutstillfället,
såvida inte
1. utlänningen sammanbott utomlands med sin make eller sambo under en
längre tid, eller
2. det på annat sätt står klart att förhållandet är väl etablerat.
Uppehållstillstånd för familjemedlemmar
10 § Familjemedlemmar som avses i 5 kap. 3 § första stycket 1–3 till den
som har ett EU-blåkort, ska beviljas uppehållstillstånd. Familjemedlemmens
uppehållstillstånd ska gälla för samma tid som EU-blåkortet.
För barn som åberopar anknytning till den som har EU-blåkort eller till hans
eller hennes make eller sambo gäller 5 kap. 17 § andra stycket.
Uppehållstillstånd får vägras i fall som avses i 5 kap. 17 a och 17 b §§ utom
i fall som avser en familjemedlem som har beviljats uppehållstillstånd av en
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annan EU-stat på grund av anknytning till en utlänning som har EU-blåkort
utfärdat av den staten.
6 b kap. Tillstånd för företagsintern förflyttning, ICT
Förutsättningar för tillstånd
1 § En utlänning som är anställd av ett företag som är etablerat utanför EESstaterna och Schweiz och som ska tjänstgöra som chef, specialist eller
praktikant i mer än 90 dagar i ett företag (värdföretag) som dels är etablerat
i Sverige, dels är en enhet som tillhör samma företag eller ett företag inom
samma koncern ska, om inte annat följer av tredje stycket eller 3–5 §§,
beviljas ett uppehålls- och arbetstillstånd för företagsintern förflyttning av
personal (ICT-tillstånd), om
1. utlänningen har varit anställd i företaget under minst tre månader utan
uppehåll vid tiden för den företagsinterna förflyttningen,
2. ersättningen inte är sämre än vad som följer av svenska kollektivavtal
eller praxis inom yrket eller branschen, och övriga anställningsvillkor
inte är sämre än vad som gäller för arbetstagare som är utstationerade i
Sverige enligt 4 § lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare av
ett företag som är etablerat inom EES eller Schweiz,
3. anställningen gör det möjligt för honom eller henne att försörja sig,
4. utlänningen, vid vistelse som kommer att uppgå till högst ett år, kan visa
att han eller hon har, eller har ansökt om, en heltäckande sjukförsäkring
som gäller i Sverige,
5. utlänningen har de yrkeskvalifikationer och den erfarenhet som krävs för
uppdraget som chef eller specialist, eller har en sådan examen från ett
universitet eller en högskola som krävs för praktiktjänstgöringen,
6. utlänningen efter förflyttningens slut kommer att kunna överflyttas till en
enhet i tredje land som tillhör samma företag eller till ett företag inom
samma koncern i tredje land, och
7. utlänningen inte utgör ett hot mot allmän ordning, allmän säkerhet eller
allmän folkhälsa.
Om den företagsinterna förflyttningen avser ett reglerat yrke ska
utlänningen styrka behörigheten att få utöva yrket i Sverige.
Ett ICT-tillstånd ska inte beviljas om
1. utlänningen inte har fullgjort anmälningsskyldigheten enligt 13 §, eller
2. värdföretaget huvudsakligen har inrättats för att underlätta inresa för
personer som är föremål för företagsintern förflyttning.
2 § En utlänning som har beviljats ett ICT-tillstånd av en annan EU-stat och
som ska tjänstgöra som chef, specialist eller praktikant i mer än 90 dagar i
ett företag som dels är etablerat i Sverige, dels är en enhet som tillhör
samma företag eller ett företag inom samma koncern som det i den andra

15 (21)

EU-staten ska, om inte annat följer av 3–5 §§, beviljas ett ICT-tillstånd för
rörlighet för längre vistelse, om
1. ersättningen inte är sämre än vad som följer av svenska kollektivavtal
eller praxis inom yrket eller branschen, och övriga anställningsvillkor
inte är sämre än vad som gäller för arbetstagare som är utstationerade i
Sverige enligt 4 § lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare av
ett företag som är etablerat inom EES eller Schweiz,
2. anställningen gör det möjligt för honom eller henne att försörja sig,
3. utlänningen, vid vistelse som kommer att uppgå till högst ett år, kan visa
att han eller hon har, eller har ansökt om, en heltäckande sjukförsäkring
som gäller i Sverige, och
4. utlänningen inte utgör ett hot mot allmän ordning, allmän säkerhet eller
allmän folkhälsa.
Om den företagsinterna förflyttningen avser ett reglerat yrke ska
utlänningen styrka behörigheten att få utöva yrket i Sverige.
3 § Ett tillstånd enligt 1 eller 2 § ska inte beviljas en utlänning som
1. är bosatt inom Europeiska unionens medlemsstaters territorier,
2. är EES-medborgare eller medborgare i Schweiz,
3. ansöker om uppehållstillstånd för att utföra forskning i Sverige enligt ett
mottagningsavtal som har ingåtts enligt lagen (2008:290) om
godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare,
4. är utstationerad i Sverige enligt 4 § lagen (1999:678) om utstationering
av arbetstagare av ett företag som är etablerat i en EES-stat eller
Schweiz,
5. har beviljats uppehållstillstånd för studier i Sverige, eller
6. hyrs ut av ett företag för att arbeta under övervakning och ledning av ett
annat företag.
4 § Ett tillstånd enligt 1 eller 2 § ska inte heller beviljas en utlänning som
visar upp handlingar till stöd för ansökan som har förvärvats på ett
bedrägligt sätt, förfalskats eller ändrats i något avseende.
5 § Ett tillstånd enligt 1 eller 2 § får vägras om
1. arbetsgivaren eller värdföretaget har blivit påförd en sanktion för att ha
haft en utlänning anställd utan nödvändiga tillstånd,
2. arbetsgivaren eller värdföretaget har blivit påförd en sanktion för att ha
lämnat oriktiga uppgifter till ledning för en myndighets beslut om skatt
eller avgift och uppgifterna rör redovisning av arbete,
3. arbetsgivaren eller värdföretaget inte har uppfyllt sina rättsliga
skyldigheter beträffande social trygghet, skatter, arbetstagares rättigheter
eller arbetsvillkor, eller
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4. arbetsgivarens eller värdföretagets verksamhet håller på att avvecklas
eller har avvecklats genom en konkurs eller om arbetsgivaren eller
värdföretaget inte bedriver någon ekonomisk verksamhet.

Förutsättningar för rörlighet för kortare vistelse
6 § En utlänning som har beviljats ett ICT-tillstånd av en annan EU-stat får
under giltighetstiden för tillståndet i högst 90 dagar under en 180
dagarsperiod resa in och vistas i Sverige och arbeta här i ett företag som dels
är etablerat i Sverige, dels är en enhet som tillhör samma företag eller ett
företag inom samma koncern som det i den andra EU-staten.
Första stycket gäller inte en utlänning som utgör ett hot mot allmän ordning,
allmän säkerhet eller allmän folkhälsa.
Tillståndstid
10 § Ett tillstånd enligt 1 eller 2 § får inte gälla för längre tid än
uppdragstiden.
Den sammanlagda tillståndstiden för ett ICT-tillstånd får inte överstiga tre
år för chefer och specialister eller ett år för praktikanter.
Ett ICT-tillstånd för rörlighet för längre vistelse får inte gälla för längre tid
än det ICT-tillstånd som har beviljats av en annan EU-stat.
Förlängning av tillståndstiden
11 § Tillståndstiden för ett tillstånd enligt 1 eller 2 § får efter ansökan
förlängas upp till den tid som framgår av 10 §.
Tillståndstiden får inte förlängas om
1. tillståndet har förvärvats på ett bedrägligt sätt,
2. ett bevis om tillståndet har förfalskats eller ändrats i något avseende,
3. utlänningen vistas i Sverige av andra skäl än dem som tillståndet
beviljades för,
4. värdföretaget huvudsakligen har inrättats för att underlätta inresa för
personer som är föremål för företagsintern förflyttning, eller
5. utlänningen utgör ett hot mot allmän ordning, allmän säkerhet eller
allmän folkhälsa.
12 § En förlängning av tillståndstiden får vägras om
1. förutsättningarna i 1 eller 2 § för att bevilja tillståndet i fråga inte är
uppfyllda, i andra fall än som anges i 11 § andra stycket 4 och 5,
2. det finns grund för avslag enligt 5 §, eller
3. utlänningen har vistats och arbetat i en annan EU-stat i strid med
bestämmelserna om rörlighet för längre eller kortare vistelse.
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Uppehållstillstånd för familjemedlemmar
14 § Familjemedlemmar som avses i 5 kap. 3 § första stycket 1–3 till den
som har ett ICT-tillstånd eller ett ICT-tillstånd för rörlighet för längre
vistelse, ska beviljas uppehållstillstånd. Familjemedlemmens
uppehållstillstånd ska gälla för samma tid som anknytningspersonens
tillstånd
För barn som åberopar anknytning till den som har ett ICT-tillstånd eller ett
ICT-tillstånd för rörlighet för längre vistelse, eller till hans eller hennes
make eller sambo, gäller 5 kap. 17 § andra stycket.
Uppehållstillstånd får vägras i fall som avses i 5 kap. 17 a och 17 b §§.

Utlänningsförordningen (2006:97)

4 kap. Uppehållstillstånd
4 a § Uppehållstillstånd får beviljas en familjemedlem till en utlänning om
familjemedlemmen är make eller sambo till utlänningen eller släkting i rakt
nedstigande led till utlänningen eller till hans eller hennes make eller sambo,
om släktingen är beroende av någon av dem för sin försörjning eller är
under 21 år och utlänningen
1. med stöd av 5 kap. 10 § utlänningslagen (2005:716) har beviljats ett
tidsbegränsat uppehållstillstånd i fall som avses i 6 kap. 2 § första stycket
utlänningslagen, eller
2. med stöd av 5 kap. 15 a § första stycket 1 utlänningslagen har beviljats
ett tidsbegränsat uppehållstillstånd, i de fall familjemedlemmen inte
ansökt om uppehållstillstånd som flykting eller annan skyddsbehövande.
Uppehållstillstånd enligt första stycket ska beviljas i samma omfattning som
för den utlänning som familjemedlemmen har anknytning till.
4 b § Uppehållstillstånd får beviljas en familjemedlem till en utlänning som
har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i fall som avses i 5 kap. 5 §
andra stycket utlänningslagen (2005:716). För att beviljas uppehållstillstånd
ska familjemedlemmen ha sin försörjning ordnad under vistelsen.
Familjemedlemmens uppehållstillstånd ska gälla för samma tid som
anknytningspersonens tillstånd.
Med familjemedlem avses make eller sambo till anknytningspersonen och
barn under 18 år till anknytningspersonen eller till anknytningspersonens
make eller sambo.
Uppehållstillstånd för familjemedlemmar till studerande inom högre
utbildning
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6 § Uppehållstillstånd får beviljas en familjemedlem till en utlänning som har
ett uppehållstillstånd enligt 5 b kap. 3 eller 8 § utlänningslagen (2005:716).
För att beviljas uppehållstillstånd ska familjemedlemmen
1. ha sin försörjning ordnad under vistelsen, och
2. inte utgöra ett hot mot allmän ordning, allmän säkerhet eller allmän
folkhälsa.
Familjemedlemmens uppehållstillstånd ska gälla för samma tid som
anknytningspersonens tillstånd.
Med familjemedlem avses make eller sambo till anknytningspersonen och
barn under 18 år till anknytningspersonen eller till anknytningspersonens
make eller sambo.

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och
de grundläggande friheterna
Artikel 8 Rätt till skydd för privat- och familjeliv
1. Var och en har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och
sin korrespondens.
2. Offentlig myndighet får inte inskränka åtnjutande av denna rättighet
annat än med stöd av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är
nödvändigt med hänsyn till statens säkerhet, den allmänna säkerheten,
landets ekonomiska välstånd eller till förebyggande av oordning eller
brott eller till skydd för hälsa eller moral eller för andra personers frioch rättigheter

Relevanta förarbetsuttalanden
Prop. 2004/05:170 s. 277 - Ny instans- och processordning i utlänningsoch medborgarskapsärenden
Sid 227 - första stycket 8 ger möjlighet att bevilja uppehållstillstånd för en
person som har svenskt ursprung, t.ex. en person som tidigare under en
längre tid haft men förlorat sitt svenska medborgarskap, en person som har
svenskt påbrå eller en person som har vistats i Sverige under lång tid med
uppehållstillstånd. Även dessa situationer regleras inom nuvarande 2 kap. 4
§ första stycket 4 UtlL. Tidigare förarbetsuttalanden skall ha fortsatt
giltighet, se prop. 1983/84:144 s. 76 f. och s. 81.

Prop. 2014/15:32, s. 30 och 33 - EU:s gränskodex
Av sid 30 framgår - Regeringens förslag: I bestämmelsen om uppskjuten
invandringsprövning ska make ersättas med utlänning. Uttrycket
stadigvarande sammanbott utomlands ska ersättas av uttrycket under en
längre tid sammanbott utomlands. Det ska tydliggöras att längden på
sammanboendet endast är en av de omständigheter som ska beaktas.
Bestämmelsen om längden på uppehållstillståndet för utlänningens

19 (21)

medföljande barn utgör en dubbelreglering och ska därför tas bort.
Paragrafen ska dessutom struktureras om.
Av sid 33 framgår - Vid uppskjuten invandringsprövning ska inte begreppet
stadigvarande sammanbott användas
Av förarbetena till utlänningslagen framgår inte närmare hur lång tid ett
sammanboende utomlands ska ha varat för att man ska anse att förhållandet
är väl etablerat och att det därmed finns förutsättningar för att direkt bevilja
ett permanent uppehållstillstånd (jfr prop. 1999/2000:43). Av de riktlinjer
som Migrationsverket tillämpar i fråga om uppskjuten invandringsprövning
framgår att förutsättningen stadigvarande sammanbott utomlands i 5 kap. 8
§ första stycket UtlL i regel anses uppfylld när den som söker
uppehållstillstånd har sammanbott med anknytningspersonen utomlands
under två år. Om parterna har ett gemensamt barn kan detta vara en
omständighet som talar för att förhållandet är så etablerat att permanent
uppehållstillstånd kan ges direkt även om sammanboendet inte varat i två år.
Riktlinjerna i detta avseende sammanfaller således i princip med de
förutsättningar som gäller för prövotidens längd enligt bestämmelsen om
fortsatt uppehållstillstånd (5 kap. 16 § UtlL). Huvudregeln vid prövning av
förutsättningarna för fortsatt uppehållstillstånd är nämligen att en utlänning
som har familjeanknytning enligt 5 kap. 3 § första stycket 1 eller 2 b § eller
3 a § första stycket 1 eller andra stycket UtlL och som har haft tidsbegränsat
uppehållstillstånd i två år får ges ett permanent uppehållstillstånd. Om det
finns särskilda skäl får permanent uppehållstillstånd ges före
tvåårsperiodens utgång. Ett sådant skäl kan enligt förarbetena vara att
parterna har ett gemensamt barn (prop. 1999/2000:43 s. 51).
Enligt legaldefinitionen av sambor i 1 § sambolagen (2003:376) avses med
sambor två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande
och har gemensamt hushåll. Av lagens förarbeten framgår att det i uttrycket
att stadigvarande bo tillsammans ligger att sammanboendet ska ha en viss
varaktighet eller åtminstone vara tänkt att ha det. Om ett par bor
tillsammans och har gemensamma barn kan man regelmässigt utgå från att
ett samboförhållande föreligger. Ett riktmärke i svårbedömda fall kan enligt
förarbetena vara att de har bott tillsammans i minst sex månader (prop.
2002/03:80 s. 27 f och 43 f). I 1 § sambolagen anges att definitionen av
sambo ska tillämpas också när begreppet sambor används i andra
författningar.
Förutsättningarna för att tillämpa uppskjuten invandringsprövning enligt 5
kap. 8 § UtlL bör mot ovan angiven bakgrund förtydligas. För att undvika
tillämpningssvårigheter bör ett annat begrepp än stadigvarande sammanbott
utomlands användas för att ange i vilka situationer förfarandet med
uppskjuten invandringsprövning för make eller sambo ska gälla. Det bör av
lagtexten framgå att det som avses är sammanboende under en tid som
motsvarar den tvååriga prövotid som anges i bestämmelsen om fortsatt
uppehållstillstånd. En tänkbar lösning vore att i lagtexten ange en tidsfrist
om två år, men på samma sätt som enligt nuvarande ordning bör
bestämmelsen om uppskjuten invandringsprövning i 5 kap. 8 § UtlL
formuleras så att den ger utrymme för en bedömning av omständigheterna i
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det enskilda fallet. Därför bör i stället uttrycket under en längre tid
sammanbott utomlands användas. Det bör dessutom tydliggöras att
varaktigheten av sammanboendet utomlands inte ensamt avgör om
förhållandet är att anse som väl etablerat.
Prop. 2014/15:32, s. 37-ff.
10. Författningskommentar
Förslaget till lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)
5 kap. 8 § Ett uppehållstillstånd som beviljas en utlänning enligt 3 § första
stycket 1 eller 3 a § första stycket 1 ska vara tidsbegränsat vid första
beslutstillfället, såvida inte
1. utlänningen sammanbott utomlands med sin make eller sambo under en
längre tid, eller
2. det på annat sätt står klart att förhållandet är väl etablerat. Paragrafen
reglerar i vilka fall ett uppehållstillstånd som beviljas på grund av
familjeanknytning ska vara tidsbegränsat vid det första besluts-tillfället.
Övervägandena finns i avsnitt 7.1.
Ändringarna i det som tidigare var paragrafens första stycke innebär att
bestämmelsen om tidsbegränsat uppehållstillstånd även omfattar en sambo
som beviljas uppehållstillstånd enligt 3 § första stycket 1 eller 3 a § första
stycket 1. I fråga om de närmare förutsättningarna för att tillämpa
bestämmelsen ersätts uttrycket ”om makarna inte stadigvarande sammanbott
utomlands” av ”såvida inte
(1) utlänningen sammanbott med sin make eller sambo under en längre tid
utomlands, eller
(2) det på annat sätt står klart att förhållandet är väl etablerat.”
Den ändrade lydelsen innebär att kravet på sammanboende utomlands inte
längre är absolut. Har förhållandet inte etablerats genom sammanboende
utomlands kan kravet undantagsvis efterges. Det gäller situationer där
förhållandet ändå är så väl etablerat att det framstår som orimligt att inte
bevilja permanent uppehållstillstånd. Det kan exempelvis gälla en sökande
som under en legal vistelse i Sverige, t.ex. som studerande, har varit gift
eller sambo med anknytningspersonen och där sökanden och
anknytningspersonen har barn tillsammans. För att uppehållstillstånd ska
kunna beviljas efter inresan måste dock sådana särskilda förutsättningar som
anges i 18 § vara uppfyllda. Den tidigare andra meningen i första stycket tas
bort eftersom vad som anges där redan följer av sista stycket i 3 §.
Paragrafens andra stycke tas bort eftersom dess innehåll delvis inarbetats i
paragrafens nya lydelse, delvis framgår av 3 a § andra stycket om
uppehållstillstånd för utlänningens ogifta barn. Paragrafen ändras i övrigt
endast redaktionellt.
Prop. 2015/16:174, s. 76
9 § I stället för vad som anges i 5 kap. 3 b § utlänningslagen (2005:716)
gäller att uppehållstillstånd enligt 5 kap. 3 eller 3 a § samma lag får
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beviljas endast om den person som utlänningen åberopar anknytning till
kan försörja sig och utlänningen samt har en bostad av tillräcklig storlek
och standard för sig och utlänningen. Detta gäller dock inte vid prövning av
en ansökan om fortsatt uppehållstillstånd. Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen
meddela närmare föreskrifter om försörjningsförmåga och bostad av
tillräcklig storlek och standard.
Paragrafen, som är utformad enligt Lagrådets förslag, innehåller
bestämmelser om försörjningskrav som villkor för beviljande av
uppehållstillstånd på grund av anknytning. Övervägandena finns i avsnitt
7.3.
Enligt första stycket får uppehållstillstånd på grund av anknytning beviljas
endast om den person som utlänningen åberopar anknytning till kan försörja
både sig och utlänningen och har en bostad av tillräcklig storlek och
standard för sig och utlänningen. Undantag från bestämmelsen får bara
göras i fall som anges i 10 §. Något försörjningskrav ställs inte upp när en
utlänning ansöker om förlängt uppehållstillstånd på grund av anknytning. I
förhållande till 5 kap. 3 b § UtlL innebär bestämmelsen att
försörjningskravet utvidgas på så sätt att anknytningspersonen ska kunna
försörja inte bara sig själv utan också den som ansöker om
uppehållstillstånd. I övrigt har bestämmelsen samma innebörd som 5 kap. 3
b § UtlL. De förarbetsuttalanden som gjordes i anslutning till den
bestämmelsen är därför i allt väsentligt fortfarande aktuella (se prop.
2009/10:77 s. 31).
Huruvida försörjningskravet är uppfyllt prövas när frågan om
uppehållstillstånd avgörs. Någon prövning av om försörjningskravet är
uppfyllt ska inte göras under tiden uppehållstillståndet gäller (jfr prop.
2009/10:77 s. 27).
Bestämmelser om krav på försörjning finns i familjeåterföreningsdirektivet.
Enligt artikel 7.1 i direktivet får medlemsstaterna kräva att
anknytningspersonen har en bostad som anses normal för en familj av
jämförbar storlek i samma område och som uppfyller medlemsstatens
gällande allmänna bestämmelser om säkerhet och sanitära förhållanden och
att anknytningspersonen har stabila och regelbundna försörjningsmedel som
är tillräckliga för att försörja både sig själv och den familjemedlem som han
eller hon vill återförenas med utan hjälp av systemet för socialt bistånd i den
berörda medlemsstaten.

