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Fakta om rättsliga ställningstagande
Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om hur en författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare. De beslutas av chefen
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1. Syfte och bakgrund
Världshälsoorganisationen (WHO) uttalade den 11 mars 2020 att spridningen av
coronavirussjukdom (covid-19) skulle klassas som en pandemi. Efter uppmaning
från Europeiska rådet och EU-kommissionen beslutade Sveriges regering, den 17
mars 2020, att införa ett tillfälligt inreseförbud till Sverige (SFS 2020:127). Detta
förbud förlängdes senare t.o.m. 15 juni 2020. Syftet med förordningen är att hindra
att det virus som orsakar covid-19 förs in i Sverige eller sprids till andra länder.
Utöver det tillfälliga inreseförbudet till Sverige har ett stort antal länder stängt sina
gränser och många flyg- och resebolag har lagt ned alternativt drastiskt minskat
antalet resor. Detta får konsekvenser för bland annat de personer som befinner sig i
Sverige på tillfälligt besök då de flesta av dem inte har några reella möjligheter att
lämna landet under en överskådlig framtid.
Den 20 mars 2020 publicerade Migrationsverket ett rättsligt ställningstagande
(SR 08/2020, reviderat den 15 maj 2020) av vilket framgår att en utlänning som
vistas i Sverige och som vill förlänga sin vistelse på grund av situationen som
uppstått med anledning av covid-19-pandemin och svårigheter att ta sig till sitt
hemland kan ansöka om uppehållstillstånd för besök enligt 5 kap. 10 § utlänningslagen (2005:716) och det får, under rådande omständigheter, anses föreligga vägande
skäl för att efter inresa förlänga vistelsetiden i Sverige (5 kap. 19 § utlänningslagen).
Frågan har därefter väckts av flertalet utländska beskickningar i Sverige huruvida
det finns möjlighet att inte ta ut ansökningsavgift för uppehållstillstånd för besök
mot bakgrund av den rådande situationen.

2. Gällande rätt
Enligt 5 kap. 10 § utlänningslagen (2005:716) får ett tidsbegränsat uppehållstillstånd
beviljas en utlänning som önskar vistas här i landet för arbete, studier, besök eller
för att bedriva näringsverksamhet.
Av 8 kap. 5 § utlänningsförordningen (2006:97) framgår att ansökningsavgift tas ut
för personer som beviljas uppehållstillstånd i enlighet med 5 kap. 10 § utlänningslagen.
Vilka som undantas en avgift framgår av andra stycket och inkluderar bl.a. personer
som beviljats uppehållstillstånd som skyddsbehövande, tribunalvittnen, EESmedborgare eller anhörig till EES-medborgare samt japanska medborgare.
Vidare framgår av tredje stycket att avgift inte tas ut om internationell hänsyn eller
sedvänja kräver det.
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3. Rättslig bedömning
Som framgår av ovan undantas inte personer som ansöker om tillfälligt uppehållstillstånd för besök från att betala ansökningsavgift. Normalt sett ska därmed samtliga
sökanden som omfattas av bestämmelserna i 5 kap. 10 § utlänningslagen betala
en ansökningsavgift. Det finns emellertid möjlighet att inte ta ut en avgift om
internationell hänsyn eller sedvänja kräver det. Det saknas dock vägledning om vad
som menas med ”internationell hänsyn” i t.ex. förarbeten, domar eller doktrin.
Den exceptionella situation som uppstått med anledning av spridningen av covid-19
har inneburit stängda gränser i många länder och inställda flygförbindelser världen
över. Detta har medfört att många personer strandats i olika länder och inte kunnat
återvända till sina hemländer i samband med utlandsvistelser. Migrationsverket bedömer därför att det är rimligt att begreppet internationell hänsyn kan omfatta de
konsekvenser som uppkommit i samband med pandemin vad avser ansökningsavgiften för besök.
Med hänsyn till detta bör verket kunna avstå från att ta ut ansökningsavgift för
personer som inte kan återvända till sina hemländer på grund av pandemin och
därmed fått ansöka om uppehållstillstånd för besök efter inresa.
3.1 Uppehållstillstånd för besök

Ett uppehållstillstånd för besök inifrån kan beviljas om den sökande inte kan lämna
landet, t ex. på grund av inställda flygförbindelser. En bedömning får ske i det
enskilda fallet. Ansökan bör i sådana fall kunna hanteras utan avgift med hänvisning
till internationell hänsyn, förutsatt att personen ifråga inte kan lämna Sverige på
grund av covid-19-pandemin. Detta gäller även för viseringsfria personer som
ansöker om uppehållstillstånd för besök av samma anledning.
Detsamma gäller för personer som måste förlänga ett uppehållstillstånd för besök
eftersom de inte kan återvända till sina hemländer på grund av covid- 19-pandemin.
I bedömningen bör alltid vägas in om den sökande rimligen kan ta sig till sitt
hemland med de förbindelser som finns tillgängliga.
Avsteget från att ta ut ansökningsavgift gäller endast ansökan om uppehållstillstånd
för besök, inifrån landet, inkomna från datumet för publiceringen av detta
ställningstagande. Ansökningsavgiften för andra former av uppehållstillstånd som
omfattas av bestämmelserna i 8 kap. utlänningsförordningen påverkas inte.
Ansökningar för uppehållstillstånd för besök som inkommit före datumet för
publiceringen av detta ställningstagande påverkas inte heller.
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