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INSTRUKTION

1. Sammanfattning
Frågan om uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen prövas normalt före frågan
om uppehållstillstånd enligt utlänningslagen. Först om uppehållstillstånd inte kan
beviljas enligt bestämmelserna i den tillfälliga lagen prövas om uppehållstillstånd
kan beviljas enligt utlänningslagen.
Om den sökande sedan tidigare har beviljats statusförklaring ska denna återkallas
om det kommer till verkets kännedom att den sökande inte längre kan anses vara
flykting eller alternativt skyddsbehövande. Migrationsverket måste också pröva
frågan om statusförklaring om en sökande med status som alternativt
skyddsbehövande gör gällande att han eller hon är flykting. I andra situationer
saknas normalt anledning att pröva frågan om statusförklaring bara av den
anledningen att den sökande ansöker om permanent uppehållstillstånd.
Permanent uppehållstillstånd enligt 17 § tillfälliga lagen kan beviljas för den som
har haft ett uppehållstillstånd som har tidsbegränsats enligt 5, 12, 15, 16 a eller
16 b § tillfälliga lagen, eller ett uppehållstillstånd som har beviljats enligt någon av
16 c–16 i §§ tillfälliga lagen. Det tidigare uppehållstillståndet måste ha löpt ut
innan ett permanent uppehållstillstånd kan beviljas.
Den som är under 25 år kan bara beviljas permanent uppehållstillstånd enligt 17 §
tillfälliga lagen om han eller hon har fullföljt en gymnasieutbildning eller
motsvarande, eller ett s.k. yrkespaket.
För att beviljas permanent uppehållstillstånd enligt 17 § tillfälliga lagen ska den
sökande kunna försörja sig genom anställning eller genom inkomster från
näringsverksamhet.
För att försörjningskravet ska anses uppfyllt krävs att inkomsterna har viss
varaktighet. Inkomsterna ska förväntas bestå minst två år framåt från
beslutstillfället.
För att en anställning ska kunna läggas till grund för bedömningen enligt 17 §
tillfälliga lagen krävs att arbetsgivaren har anmält anställningen till Skatteverket.
Subventionerade anställningar kan inte ligga till grund för permanent
uppehållstillstånd enligt 17 § tillfälliga lagen.
Lönen, försäkringsskyddet och övriga anställningsvillkor får inte vara sämre än de
villkor som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen.
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2. Syfte och bakgrund
Lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få
uppehållstillstånd i Sverige (tillfälliga lagen) innehåller i 17 § en möjlighet för den
som har haft ett uppehållstillstånd som tidsbegränsats enligt 5, 12, 15, 16 a eller
16 b §§ tillfälliga lagen att beviljas permanent uppehållstillstånd om han eller hon
har en anställning som gör det möjligt för honom eller henne att försörja sig.
Detsamma gäller den som har haft ett uppehållstillstånd som beviljats enligt någon
av 16 c–16 i §§ tillfälliga lagen. Syftet med bestämmelsen är att utöka drivkrafterna
för arbete och egenförsörjning.1
I detta rättsliga ställningstagande ger rättschefen vägledning för handläggningen av
ärenden enligt 17 § tillfälliga lagen.2 Ställningstagandet är en uppdatering av
rättschefens tidigare rättsliga ställningstagande avseende samma fråga.3 På grund
av den tid som förflutit sedan det tidigare ställningstagandet antogs, och då
paragrafen numera också omfattar de personer som haft tillstånd med stöd av
bestämmelserna om tillstånd för studier på gymnasial nivå har det funnits ett behov
av uppdatering och förtydliganden. I detta ställningstagande förtydligas t.ex. vad
som gäller under perioder då sökande är sjukskrivna eller föräldralediga. Det ges
också ytterligare stöd vad gäller möjligheten att vägra uppehållstillstånd. I övrigt
innehåller ställningstagandet vissa mindre förtydliganden och tillägg.

3. Rättslig bedömning
3.1. Prövningsordning
Ansökan om uppehållstillstånd ska normalt prövas enligt den ordning som följer av
5 kap. utlänningslagen (MIG 2007:33 och MIG 2016:8). Det innebär i normalfallet
att om en person åberopar dels skyddsbehov, dels någon annan grund för
uppehållstillstånd, ska Migrationsverket först pröva om uppehållstillstånd ska
beviljas på grund av skyddsbehov.4
Utlänningslagen är fortfarande grunden för uppehållstillstånd enligt de allra flesta
bestämmelser. Uppehållstillstånd på grund av skydd beviljas till exempel
fortfarande med stöd av 5 kap. 1 § utlänningslagen även om tillståndstidens längd
regleras i den tillfälliga lagen.

Prop. 2015:16:174 s. 57
Det finns också kompletterande handläggningsstöd i form av ett avsnitt i Handboken i
migrationsärenden, Asylärenden, avsnittet 17 § tillfälliga lagen.
3
Tidigare SR 19/2017, numera upphävt och ersatt av detta rättsliga ställningstagande.
4
Rättschefen har gett ytterligare vägledning om prövningsordningen i Rättsligt ställningstagande
angående hanteringen av ansökningar om uppehållstillstånd på flera grunder, och ansökningar om
uppehållstillstånd som görs av en person som redan har ett uppehållstillstånd (SR 01/2020).
1
2
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Den tillfälliga lagen är dock grunden för permanent uppehållstillstånd på grund av
försörjning enligt 17 §. Den tillfälliga lagen är en speciallag i förhållande till
utlänningslagen och har därför enligt allmänna rättsprinciper företräde framför
utlänningslagen.
Om en utlänning ansöker om permanent uppehållstillstånd på grund av försörjning
ska därför denna grund prövas före frågan om uppehållstillstånd på grund av
fortsatt skyddsbehov eller på grund av synnerligen eller särskilt ömmande
omständigheter.
Om prövningen resulterar i att permanent uppehållstillstånd enligt 17 § tillfälliga
lagen beviljas behöver Migrationsverket inte pröva några andra grunder för
uppehållstillstånd.
Om prövningen däremot resulterar i att permanent uppehållstillstånd enligt 17 §
tillfälliga lagen inte ska beviljas, ska Migrationsverket pröva om det finns någon
annan grund för uppehållstillstånd. Prövningen sker då på sedvanligt sätt, enligt
den ordning som följer av Rättsligt ställningstagande angående hanteringen av
ansökningar om uppehållstillstånd på flera grunder, och ansökningar om
uppehållstillstånd som görs av en person som redan har ett uppehållstillstånd (SR
01/2020).
3.1.1 Statusförklaring
En person som har beviljats ett uppehållstillstånd som har tidsbegränsats enligt 5 §
tillfälliga lagen har också beviljats en statusförklaring som flykting eller alternativt
skyddsbehövande. En statusförklaring är inte tidsbegränsad och den behöver därför
inte förnyas.5 Längden av tillståndstiden ska hållas isär från statusen som flykting
eller alternativt skyddsbehövande. Det är två separata frågor.
Om den sökande beviljas permanent uppehållstillstånd enligt 17 § tillfälliga lagen
saknas det alltså normalt anledning att ta upp frågan om statusförklaring i beslutet,
om det inte finns behov av att pröva om sökanden har rätt till en högre status än
vad han eller hon har, eller indikationer på att sökandens status ska återkallas. 6 Det
ska därmed inte fattas något beslut om att den befintliga statusen ska kvarstå.

3.2 Vem omfattas av 17 §?
Vilka grupper som kan beviljas permanent uppehållstillstånd enligt 17 § tillfälliga
lagen framgår uttömmande av bestämmelsen. Permanent uppehållstillstånd enligt
17 § tillfälliga lagen ska (om villkoren är uppfyllda) beviljas en utlänning som har
haft ett uppehållstillstånd som har tidsbegränsats enligt 5, 12, 15, 16 a eller 16 b §,
eller uppehållstillstånd som har beviljats enligt någon av 16 c-16 i §§ i tillfälliga
lagen. Det innebär att bestämmelsen kan bli aktuell för den som har beviljats ett
tidsbegränsat uppehållstillstånd som skyddsbehövande, på grund av synnerligen
eller särskilt ömmande omständigheter eller på grund av verkställighetshinder med
stöd av 12 kap. 18 § första stycket utlänningslagen under den tid som tillfälliga
Prop. 2009/10:31 s. 113 f.
Vägledning kring förutsättningarna för återkallelse av en skyddsstatusförklaring finns i Rättsligt
ställningstagande angående förutsättningarna för att återkalla en skyddsstatusförklaring (SR 19/2018).
5
6
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lagen har varit tillämplig. Bestämmelsen kan också bli aktuell för den som har fått
ett längre uppehållstillstånd på grund av studier på gymnasial nivå, eller den som
har beviljats ett uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå.
Det tillfälliga tillståndet måste ha löpt ut innan ett permanent uppehållstillstånd kan
beviljas. En ansökan om permanent uppehållstillstånd på grund av att sökanden kan
försörja sig bör inte heller avslås innan det tidigare uppehållstillståndet har löpt ut.
Uppehållstillstånd får beviljas med stöd av denna bestämmelse även om
skyddsbehovet har upphört eller förutsättningarna för att beviljas uppehållstillstånd
enligt 12 eller 15 § tillfälliga lagen inte längre är uppfyllda7.
Den som är under 25 år får bara beviljas uppehållstillstånd enligt bestämmelsen om
han eller hon har fullföljt gymnasieutbildning eller motsvarande, eller ett s.k.
yrkespaket. En gymnasieutbildning är i detta avseende ett nationellt program på
gymnasieskola eller gymnasiesärskola. En motsvarande utbildning kan till exempel
vara en utbildning på gymnasial nivå på kommunal vuxenutbildning eller
folkhögskola eller en utländsk motsvarande utbildning. Med yrkespaket avses en
yrkesinriktad utbildning som syftar till att underlätta etablering på arbetsmarknaden
och som ges inom ramen för ett introduktionsprogram i gymnasieskolan, eller en
sammanhållen yrkesutbildning inom komvux eller särvux.8
Bestämmelsen innehåller inte någon övre åldersbegränsning. Det innebär att också
en person över 65 år kan ansöka om permanent uppehållstillstånd med stöd av 17 §
tillfälliga lagen. Ansökan kan alltså inte avslås bara på den grunden att personen
uppnått pensionsålder. Däremot kan detta vara en omständighet som gör att
varaktigheten av anställningen eller inkomsten från näringsverksamhet kan behöva
utredas.

3.3 Prövning enligt 17 §
3.3.1 Undantag från 5 kap. 18 § utlänningslagen
En ansökan om permanent uppehållstillstånd enligt 17 § tillfälliga lagen får
beviljas efter inresa i landet. Det framgår av 19 § tillfälliga lagen.
3.3.2 Tvingande bestämmelse
17 § tillfälliga lagen är en tvingande bestämmelse; om förutsättningarna i
bestämmelsen är uppfyllda ska uppehållstillstånd beviljas. Migrationsverket kan
dock avslå en ansökan om det är fråga om skenförhållanden och förutsättningarna i
17 § tillfälliga lagen därmed inte är uppfyllda.

Prop. 2015/16:174 s. 81
Vägledning om när en utbildning på gymnasial nivå är fullföljd finns i RS//018/2020, Rättsligt
ställningstagande angående uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå.
7
8
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3.3.3 När kan uppehållstillstånd vägras
I 17 a § tillfälliga lagen finns en möjlighet att vägra uppehållstillstånd om den
sökande antingen utgör ett hot mot allmän ordning och säkerhet eller har gjort sig
skyldig till brottslighet eller brottslighet i förening med annan misskötsamhet.9
Migrationsverket måste alltså ta ställning till om den sökande utgör ett hot mot
allmän ordning och säkerhet eller om han eller hon gjort sig skyldig till brottslighet
eller brottslighet i förening med annan misskötsamhet. Om så är fallet ska
permanent tillstånd inte beviljas enligt 17 § tillfälliga lagen. Migrationsverket ska
då istället ta ställning till om den sökande kan beviljas uppehållstillstånd på någon
annan grund.10
Begreppet allmän ordning och säkerhet är ett unionsrättsligt begrepp och ska ges
den innebörd som följer av unionsrätten.11 Tillämpningen ska alltså ske på samma
sätt som t. ex. enligt 5 kap. 17 a § första stycket 3 utlänningslagen.12
Det går inte att ge ett helt klart svar på vilken typ av brottslighet som kan ligga till
grund för att vägra ett uppehållstillstånd med stöd av 17 § tillfälliga lagen.
Prövningen ska göras med utgångspunkt i den sökandes förväntade levnadssätt.13
Vid prövningen ska sökandens skäl för att få uppehållstillstånd vägas emot de skäl
som talar mot att ge tillstånd. Ju starkare skälen för tillstånd är, desto grövre
misskötsamhet måste det vara fråga om för att uppehållstillstånd ska vägras.14
Migrationsöverdomstolen har i avgörandet MIG 2019:2315 tolkat 17 a § i
förhållande till uppehållstillstånd för gymnasiestudier med stöd av 16 f § tillfälliga
lagen. I avgörandet konstaterade Migrationsöverdomstolen att uppehållstillstånd
för gymnasiestudier är en förhållandevis svag tillståndsgrund. Permanent
uppehållstillstånd med stöd av 17 § tillfälliga lagen är en tillståndsgrund som väger
tyngre än uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå. När det gäller vilken
sorts brottslighet och brottslighet i förening med annan misskötsamhet som kan
ligga till grund för att vägra ett uppehållstillstånd med stöd av 17 § tillfälliga lagen
är det därför av relevans att jämföra med t.ex. uppehållstillstånd för arbete.
Vägledning kan alltså hämtas från tillämpningen av 5 kap. 17 § första stycket
utlänningslagen16.

Prop. 2016/17:133 s. 67-68
Vägledning om när en skyddsstatusförklaring ska återkallas på grund av sådana omständigheter finns
i SR 19/2018.
11
Prop. 2016/17:133 s. 91.
12
Av 5 kap. 17 a § första stycket 3 utlänningslagen framgår att uppehållstillstånd på grund av
anknytning som beviljas med stöd av 5 kap. 3 § utlänningslagen får vägras om utlänningen utgör ett hot
mot allmän ordning och säkerhet.
13
Jämför prop. 1994/95:179 s. 74.
14
Jämför prop. 2004/05:170 s. 202.
15
För mer vägledning se RS/018/2020, Rättsligt ställningstagande angående uppehållstillstånd för
studier på gymnasial nivå.
16
Av 5 kap. 17 § första stycket framgår att det vid prövningen av rätten till vissa uppehållstillstånd som
beviljas med stöd av utlänningslagen ska beaktas om sökanden gjort sig skyldig till brottslighet eller
brottslighet i förening med annan misskötsamhet.
9
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3.3.4 Identitet
Det finns inom utlänningsrätten ett generellt krav på att sökandens identitet ska
vara styrkt (eller med en annan term klarlagd) för att uppehållstillstånd ska kunna
beviljas. Även när sökanden befinner sig här i landet vid prövningen är
utgångspunkten att identiteten ska vara styrkt för att uppehållstillstånd ska beviljas.
I vissa fall kan man frångå kravet på styrkt identitet, till exempel för
skyddsbehövande personer, personer som har fått uppehållstillstånd med stöd av 16
f § tillfälliga lagen, och i vissa andra situationer där det inte är rimligt att besluta att
den sökande ska lämna Sverige för att identiteten inte är klarlagd.17
I förarbetena till 17 § tillfälliga lagen anges att regelverket med uppehållstillstånd
för gymnasiestudier, etablering på arbetsmarknaden och försörjning utgör ett
sammanhängande system som är tillgängligt för personer som tidigare fått eller
kunnat få uppehållstillstånd på annan grund eller ett beslut om av- eller utvisning
med uppskjuten verkställighet. Det anses därför rimligt att Migrationsverket vid sin
bedömning behandlar regelkomplexet som en helhet och tillämpar samma
beviskrav beträffande personers identitet som gällt i övrigt beträffande samma
person.18
Detta resonemang innebär att Migrationsverket vid prövningen av rätten till
permanent uppehållstillstånd inte ska ställa upp ett högre beviskrav beträffande
identitet än vad som gjorts i det tidigare beslutet. Har det vid beviljandet av det
tidigare uppehållstillståndet endast krävts att identiteten har gjorts sannolik, är det
även vid prövningen av permanent tillstånd tillräckligt att identiteten görs sannolik.
Om det tidigare uppehållstillståndet har beviljats utan att sökanden har gjort sin
identitet sannolik19 ställs det inte vid prövningen av rätten till permanent
uppehållstillstånd upp något högre beviskrav vad gäller identiteten.
För det fall det har framkommit nya omständigheter som påverkar bedömningen av
den sökandes identitet måste Migrationsverket ta ställning till om den sökande
alltjämt uppfyller nödvändigt beviskrav beträffande sin identitet.
3.3.5 Bevisbörda och bevisvärdering
Det är den sökande som har bevisbördan för att kraven för permanent
uppehållstillstånd enligt 17 § tillfälliga lagen är uppfyllda.
I svensk rätt gäller principen om fri bevisföring, vilket innebär att det är tillåtet att
lägga fram alla former av bevis vid en rättslig prövning. Med detta menas att det i
princip inte uppställs några begränsningar i fråga om de källor som får användas
för att uppfylla bevisbördan. Även bevisvärderingen är fri.

Se vidare Rättsligt ställningstagande om utredning och prövning av identitet och medborgarskap samt
hemvist och vanlig vistelseort i asylärenden (SR 19/2019) och Rättsligt ställningstagande om kraven på
klarlagd identitet och pass (SR 20/2019).
18
Prop. 2016/17:133 s. 38
19
Jfr t.ex. MIG 2019:1. Se även prop. 2017/18:252 s. 36–38.
17

8

Migrationsverket

R ÄTTSLIGT S TÄLLNINGS TAG ANDE

Det finns inte några legala regler om hur värderingen av bevis ska ske.20 Det
innebär att Migrationsverket inte kan kräva att sökanden ger in vissa specifika
handlingar för att visa att förutsättningarna för tillståndet är uppfyllda.
Migrationsverket måste istället göra en bedömning av den bevisning som sökanden
åberopar, samt vid behov ge sökanden sådan hjälp att han eller hon kan tillvarata
sina intressen.21
3.3.6 Försörjningskrav
Det grundläggande kravet för permanent uppehållstillstånd enligt 17 § tillfälliga
lagen är att sökanden kan försörja sig genom antingen en anställning eller
inkomster från näringsverksamhet. Av förarbetena framgår att inkomsterna kan
komma från en kombination av anställning och näringsverksamhet.22 Det bör
därmed också vara möjligt att försörjningen utgörs av en kombination av flera
anställningar, vilket innebär en skillnad mot vad som gäller vid
arbetskraftsinvandring.
3.3.6.1 Inkomst av sådan karaktär att den ska beskattas

Av förarbetena framgår att inkomsterna måste vara av sådan karaktär att de
kommer att beskattas för att de ska kunna utgöra grund för tillstånd enligt
bestämmelsen.23
Skatterättsligt är huvudregeln att inkomster ska beskattas. All inkomstbringande
verksamhet som inte är uttryckligt undantagen är i princip skattepliktig, antingen
som inkomst av tjänst eller som inkomst av näringsverksamhet. På Skatteverkets
hemsida finns information om skattefria inkomster.24 De flesta av dessa kan inte
förväntas bli aktuella vid prövningen av ärenden enligt 17 § tillfälliga lagen.25
Om inkomsten som åberopas inte är sådan att den ska beskattas ska ansökan avslås.
Om en del av inkomsten är sådan att den inte ska beskattas ska Migrationsverket
bortse från denna del vid bedömningen av om försörjningskravet är uppfyllt.
3.3.6.2 Varaktighet

I förarbetena sägs att kravet på att kunna försörja sig bör vara uppfyllt om det finns
regelbundna inkomster som tillgodoser utlänningens eget uppehälle inklusive
kostnaden för egen bostad och kan förväntas göra det under en längre tid.26

Se vidare SR 20/2019 s. 6 f.
Jfr 6 § förvaltningslagen.
22
Prop 2015/16:174 s. 60
23
Prop. 2015/16:174 s. 81
24
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2020.6/2619.html (Skatteverkets rättsliga
vägledning för 2020, länken kontrollerad 2020-05-18)
25
I vissa situationer kan det dock hända att sökanden kommer att åberopa skattefria inkomster. Som
exempel kan nämnas att bistånd och andra offentliga bidrag ibland är undantagna från beskattning.
Inkomster vid försäljning av vilt växande bär, svamp och kottar som man själv plockat är skattefria upp
till en viss gräns. Vid prövningen måste därför kontrolleras att åberopad inkomst faktiskt är av sådan
karaktär att den ska beskattas.
26
Prop. 2015/16:174 s. 60
20
21
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Det innebär att det inte är tillräckligt att den sökande just vid beslutstillfället
har en anställning eller driver en näringsverksamhet, även om denna i och för sig
ger en tillräcklig inkomst.
Migrationsverket måste också ta ställning till om sökanden kan förväntas ha en
tillräckligt hög inkomst under en längre tid.
När det gäller inkomst av anställning preciseras i förarbetena att det innebär att
anställningen måste vara varaktig. Med en varaktig anställning avses i första hand
tillsvidareanställningar, men även en tidsbegränsad anställning bör kunna anses
varaktig om den ska pågå under en längre tid.27 Av förarbetena framgår inte vad
som här avses med ”en längre tid”. Det bör dock enligt Migrationsverket inte vara
aktuellt att bevilja permanent uppehållstillstånd på grund av en anställning som är
avsedd att vara under kortare tid än två år framåt från Migrationsverkets
beslutstillfälle.28
En särskild fråga i detta sammanhang är om en anställning kan anses vara varaktig
under den tid som en provanställning löper. En provanställning är en särskild
anställningsform som kan löpa under inledningen av en anställning.
Provanställningar kan, om inget annat avtalats, avbrytas även under prövotiden
utan egentlig grund.29 Detta talar för att provanställningar måste bedömas med
försiktighet. Samtidigt är det vanligt att provanställningar övergår i
tillsvidareanställningar. Mot denna bakgrund måste det göras en bedömning i det
enskilda fallet av om en provanställning kan anses vara varaktig. Det är sökanden
som har bevisbördan för att så är fallet. I bedömningen kan de omständigheter som
anges nedan i avsnitt 3.7.7.6 vara relevanta att titta på. Även omständigheter som i
vilken utsträckning provanställning används av den aktuella arbetsgivaren, och i
vilken utsträckning provanställning leder till tillsvidareanställning hos
arbetsgivaren i fråga, kan vara av betydelse. I enskilda fall kan sökanden också
behöva komma in med ytterligare underlag som visar att anställningen kan
förväntas vara varaktig i den mening som avses i 17 § tillfälliga lagen trots att en
provanställning löper.
Även när det gäller inkomst från näringsverksamhet måste på samma sätt bedömas
om inkomsten kommer att vara under en längre tid. Förarbetena ger inte någon
ledning till vilken tidsperiod som avses. Vid en jämförelse med resonemanget om
varaktighet vid anställning, bör dock krävas att den sökande visar att han eller hon
kommer att ha en tillräckligt hög inkomst genom sin näringsverksamhet under
minst två år framåt, räknat från beslutstillfället.
Det är vidare den aktuella anställningen – eller näringsverksamheten – som ska
bedömas pågå under en längre tid. Att utlänningen eventuellt har goda chanser att
få en annan anställning eller starta en ny näringsverksamhet kan inte påverka
bedömningen.
Prop. 2015/16:174 s. 61
Här kan jämföras med den praxis som finns vid tillämpning av 5 kap. 16 § tredje stycket 1
utlänningslagen, där det för uppehållstillstånd som grundas enbart på anknytning till arbetsmarknaden
normalt krävs anställning på heltid under närmare två år.
29
Jfr 6 och 31 §§ lagen om anställningsskydd.
27
28
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3.3.6.3 Nivå på försörjningskravet

När det gäller nivån på försörjningskravet framgår av 2 § förordning (2016:850)
om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige att
inkomsterna måste vara så höga att utlänningen inte behöver försörjningsstöd enligt
4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453).
Vid bedömningen av vilka behov sökanden har för att nå en skälig levnadsnivå ska
hänsyn bara tas till sökandens behov och inte till eventuella familjemedlemmar.
Vid bedömningen av om inkomsterna gör det möjligt för den sökande att försörja
sig bör, enligt förarbetena, en sammantagen bedömning göras.30 Det får tolkas som
att det vid bedömningen av 17 § tillfälliga lagen ska göras en individuell
bedömning av vilken inkomst som krävs för att uppfylla försörjningskravet. En
bedömning av den enskildes behov måste alltså göras.31
3.3.7 Särskilt om försörjning genom anställning
3.3.7.1 Anmälan till Skatteverket

För att det ska bli aktuellt att få uppehållstillstånd enligt 17 § tillfälliga lagen på
grund av försörjning genom anställning, krävs att anställningen är anmäld till
Skatteverket. En sådan anmälan ska arbetsgivaren göra senast månaden efter den
kalendermånad då anställningen påbörjades. Att arbetsgivaren har anmält
anställningen senare än denna tidpunkt innebär dock inte att uppehållstillstånd inte
kan beviljas. Däremot måste anställningen vara anmäld till Skatteverket när
Migrationsverket fattar sitt beslut.32 Om sökanden uppfyller försörjningskravet
genom att han eller hon innehar flera anställningar, måste samtliga anställningar
vara anmälda till Skatteverket vid beslutstillfället för att de ska kunna läggas till
grund för beslutet.
3.3.7.2 Subventionerad anställning

Av förarbetena framgår att subventionerade anställningar inte bör kunna utgöra
grund för permanent uppehållstillstånd.33
En subventionerad anställning är en anställning där någon annan än arbetsgivaren
betalar hela eller delar av lönen. Det är för det mesta staten som betalar en del av
lönen genom till exempel Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan. 34
Detta får anses framgå av att det i förarbetena sägs att vid bedömningen av om inkomsterna gör det
möjligt för utlänningen att försörja sig bör en sammantagen bedömning göras av hans eller hennes
ekonomiska situation. Prop. 2015/16:174 s. 60
31
I Handbok i migrationsärenden, avsnittet 17 § tillfälliga lagen, finns mer vägledning om hur
beräkningen av försörjningskravet ska göras.
32
Prop. 2015/16:174 s. 81
33
Prop. 2015/16:174 s. 60
34
Vilka typer av subventionerade anställningar som finns kan variera över tiden. Det är därför något
som måste kontrolleras vid beslutstillfället. Exempel på subventionerade anställningar är
introduktionsjobb, extratjänst/modernt beredskapsjobb yrkesintroduktionsanställning och nystartsjobb.
Det finns även olika subventionerade anställningar för personer med funktionsnedsättning såsom
lönebidrag, lönebidrag för utveckling i anställning, lönebidrag för trygghet i anställning, offentligt skyddat
arbete, och skyddat arbete vid Samhall. Information om subventionerade anställningar har hämtats på
Arbetsförmedlingens hemsida https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/stod-ochersattning/stod-a-o/kategorier/anstallning-med-stod (Information kontrollerad 2020-05-18) och
https://arbetsformedlingen.se/for-arbetsgivare/anstall-med-stod (Information kontrollerad 2020-05-18).
30
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Om den åberopade anställningen är en subventionerad anställning, ska ansökan
avslås.
3.3.7.3 Inte sämre än kollektivavtal eller praxis

En förutsättning för att uppehållstillstånd ska få beviljas på grund av anställning är
vidare att lönen, försäkringsskyddet och övriga anställningsvillkor inte är sämre än
de villkor som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller
branschen. Om Migrationsverket bedömer att villkoren är sämre än vad som krävs
ska ansökan avslås.
Detsamma gäller för att en utlänning ska kunna beviljas uppehållstillstånd på grund
av arbete enligt 6 kap. 2 § utlänningslagen. Bedömningen av om
anställningsvillkoren uppfyller kraven bör därför göras på i huvudsak samma sätt
som vid prövningen av uppehållstillstånd på grund av arbete enligt
utlänningslagen.
3.3.7.4 Yttrande från arbetstagar- och arbetsgivarorganisation

För att motverka att oseriösa arbetsgivare har arbetskraft med anställningsvillkor
som är sämre än vad som gäller för andra arbetstagare bör arbetstagar- och
arbetsgivarorganisation inom det verksamhetsområde som anställningen tillhör ges
tillfälle att yttra sig.35 Migrationsverket får dock avgöra ärendet utan att så har skett
om arbetsgivaren redan har inhämtat sådana yttranden, det annars är obehövligt
eller det finns särskilda skäl.36
Inkomna yttranden utgör del av verkets beslutsmaterial. Migrationsverket är dock
inte bundet vid den bedömning som görs av arbetstagar- eller
arbetsgivarorganisation, utan ska göra en egen bedömning av om förutsättningarna
är uppfyllda.37
3.3.7.5 Krav på anställning – inte endast erbjudande om anställning

För permanent uppehållstillstånd enligt 17 § tillfälliga lagen på grund av
försörjning genom anställning krävs att den sökande har en anställning. Det
innebär, till skillnad från vad som gäller enligt 6 kap. 2 § utlänningslagen, att det
inte är tillräckligt att han eller hon har fått ett anställningserbjudande.
Anställningen måste således vara påbörjad vid Migrationsverkets beslutstillfälle.
Det finns dock inte något krav på att anställningen ska ha varat en viss tid bakåt i
tiden vid tillfället för beslut.
Den som t.ex. är sjukskriven eller föräldraledig har en pågående anställning, även
om arbete tillfälligt inte utförs. Att sökanden under en period uppbär sjukpenning
eller är föräldraledig innebär alltså inte i sig att sökanden inte kan få
uppehållstillstånd med stöd av 17 § tillfälliga lagen. Föräldraledighet och
sjukskrivningar är tillfälliga avbrott i en pågående anställning.

Prop. 2015/16:174 s. 59
Jfr med vad som gäller vid arbetskraftsinvandring enligt 5 kap. 7 a § utlänningsförordningen.
Stöd för hur denna bedömning kan göras finns i Handbok i migrationsärenden, Asylfrågor, avsnittet
17 § tillfälliga lagen.
35
36
37
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Bedömningen av om sökanden kan försörja sig på ett sådant sätt att kraven i 17 §
tillfälliga lagen är uppfyllda ska mot den bakgrunden utgå från den lön som
sökanden har som anställd.
Det betyder alltså att beräkningen av om försörjningskravet är uppfyllt utgår från
sökandens lön, inte från den ersättning som han eller hon uppbär som sjukskriven
eller föräldraledig. Om sökanden har en tidsbegränsad anställning och förväntas
vara sjukskriven eller föräldraledig under avsevärd tid framöver kan dock en
bedömning behöva göras av om anställningen uppfyller varaktighetskravet.
Detsamma gäller om sökanden inte förväntas återgå i arbete inom de närmsta två
åren. Vid långvariga sjukskrivningar kan också en bedömning behöva göras av om
en tillsvidareanställning kan förväntas vara varaktig.
En anställning kan dock inte anses vara pågående på ett sådant sätt att den kan
ligga till grund för ett permanent uppehållstillstånd med stöd av 17 § tillfälliga
lagen under den tid som sökanden är tjänstledig. Om sökanden är tjänstledig för
annat arbete får i stället en bedömning göras av om den nya anställningen uppfyller
kraven i 17 § tillfälliga lagen.
3.3.7.6 Motverka missbruk

I förarbetena nämns att det finns en risk för missbruk av reglerna, utnyttjanden på
arbetsmarknaden och handel med anställningskontrakt. Migrationsverket har därför
en viktig kontrolluppgift vid sin prövning, och måste så långt det är möjligt
kontrollera att det rör sig om en riktig anställning. Liksom vid
arbetskraftsinvandring bör Migrationsverket vara observant på att ett
anställningsavtal inte är ett skenavtal. Migrationsverket bör, enligt förarbetena, i
stor utsträckning kunna använda sig av rutiner som har utarbetats vid förlängning
av arbetstillstånd.38
Vid utredningen är det viktigt att uppmärksamma omständigheter som kan vara
tecken på att det inte är fråga om en seriös anställning.
Sådana omständigheter kan till exempel vara att det har lämnats motstridiga
uppgifter i anställningskontraktet och ansökningshandlingarna eller att
arbetsgivaren förekommer i flera ärenden under kort tid och verkar anställa fler
personer än vad verksamheten kräver. Det kan vidare vara att arbetsgivaren har en
ansträngd ekonomisk situation, att det finns ett släktskap mellan arbetsgivare och
den sökande, att arbetsgivaren tidigare har betalat ut löner under
kollektivavtalsnivå eller att den sökande inte har en utbildning som är relevant i
förhållande till den åberopade anställningen. Om det framkommer omständigheter
som kan indikera att det inte är fråga om ett seriöst anställningserbjudande måste
Migrationsverket utreda detta noga. Det är sökanden som har bevisbördan för att
det är fråga om ett seriöst anställningserbjudande. Kan sökanden inte visa att det är
fråga om en seriös anställning ska ansökan avslås på den grunden att det inte är
visat att villkoren i 17 § tillfälliga lagen är uppfyllda.39
Prop. 2015/16:174 s. 58-59
I vissa fall kan det vara fråga om en s.k. skenanställning, dvs. ett anställningserbjudande som
upprättats uteslutande i syfte att möjliggöra för sökanden att beviljas uppehållstillstånd i Sverige. I en
38
39
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3.3.7.7 Bevisfrågor

I avsnittet ovan redogörs för att Migrationsverket ska göra kontroller för att
motverka missbruk av reglerna. Även i övrigt måste Migrationsverket ta ställning
till om sökanden har uppfyllt sin bevisbörda. I många ärenden om
arbetskraftsinvandring har förlängning vägrats eftersom det i samband med
förlängningsansökan har upptäckts att de utlovade arbetsvillkoren inte har
uppfyllts, trots att en utredning gjorts inför det första tillståndet. Det finns
anledning att befara att utlovade villkor inte heller alltid kommer att uppfyllas då
den sökande ansöker om permanent uppehållstillstånd enligt 17 § tillfälliga lagen.
När permanent uppehållstillstånd har beviljats enligt 17 § tillfälliga lagen finns det
varken möjlighet att göra efterkontroller eller att återkalla på grund av att villkoren
för tillståndet inte är uppfyllda. Inte heller finns motsvarande möjlighet att vägra
förlängning av ett uppehållstillstånd som finns vid arbetskraftsinvandring.
Återkallelse kan komma i fråga i de fall som sökanden har lämnat oriktiga
uppgifter eller medvetet har förtigit omständigheter till Migrationsverket och dessa
omständigheter har varit av betydelse för att få tillståndet. Har sökanden vistats i
Sverige i fyra år med uppehållstillstånd får återkallelse endast ske om det finns
synnerliga skäl.40 Det är därför av extra stor betydelse att Migrationsverket gör en
mycket noggrann bevisvärdering vid prövningen. Migrationsverket måste framför
allt bedöma om sökanden har visat att han eller hon kommer att kunna försörja sig
under en längre tid genom sin anställning.
Det erinras om att det är den sökande som har att visa att han eller hon kan försörja
sig genom anställning. Den omständigheten att det kan vara svårt att visa att till
exempel ett nystartat företag eller en stor mängd anställningar utgör en säker
inkomstkälla innebär inte att det finns anledning att sänka beviskravet.
3.3.8 Särskilt om försörjning genom näringsverksamhet
Med begreppet näringsverksamhet i 17 § tillfälliga lagen avses näringsverksamhet
enligt 13 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229). 41 Där framgår att med
näringsverksamhet avses förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och
självständigt. Att det ska vara fråga om förvärvsverksamhet innebär att det ska
finnas ett vinstsyfte.
Kravet på yrkesmässighet innebär att verksamheten måste bedrivas regelbundet
och varaktigt. Kravet på självständighet finns för att skilja näringsverksamhet från
anställning. Om kravet på självständighet inte är uppfyllt är det istället fråga om
inkomst av tjänst och Migrationsverket får i sådant fall undersöka om det finns en
anställning som uppfyller kraven enligt ovan. På Skatteverkets hemsida finns mer
information om vad de olika kraven innebär.42

sådan situation är det Migrationsverket som ska göra sannolikt att så är fallet. Vägledning om
skenanställningar finns i Rättsutredning om begreppet skenanställning, dnr 1.3.4-2018-18814.
40
Se 7 kap. 1 § utlänningslagen. Se också 7 kap. 7 § utlänningslagen angående att uppehållstillstånd
får återkallas om sökanden inte längre är bosatt i Sverige.
41
Prop. 2015/16:174 s. 81
42

http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/foretagare/startaregistrera/vadarnaringsverksamhet.4.
6efe6285127ab4f1d25800025792.html?q=regelbundet+och+varaktigt (Information kontrollerad 202005-18)
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Näringsverksamhet kan bedrivas både i egen verksamhet (som enskild firma) och i
en juridisk person (som till exempel handelsbolag eller aktiebolag).
Vid bedömningen av om den sökande uppnår försörjningskravet genom inkomst
från näringsverksamhet måste en bedömning av verksamheten göras. Den sökande
måste visa att näringsverksamheten genererar en sådan vinst att han eller hon kan
försörja sig genom den. Det måste också visas att verksamheten kan förväntas
bestå och generera sådan vinst att den sökande kan försörja sig under minst under
två år framåt i tiden (jfr ovan under avsnitt 3.3, Försörjningskrav, Varaktighet).
Verksamheten måste alltså ha en stabil ekonomi. Den sökande bör därför komma
in med dokumentation om sin verksamhet för att redovisa hur verksamheten kan
garantera sökandens försörjning under de närmaste två åren.
Som framgår ovan krävs för permanent uppehållstillstånd enligt 17 § tillfälliga
lagen att försörjningen är tryggad under en längre tid. Det innebär att
företagsplanerna måste vara realistiska. Kravet på realistiska företagsplaner innebär
i sig att utlänningen måste ha en reell förmåga att driva företaget.43 Det kan till
exempel innebära att den sökande har nödvändiga språkkunskaper eller viss
branschvana. Den praxis om förmåga att driva verksamhet som finns när det gäller
prövning enligt 5 kap. 5 § andra stycket utlänningslagen, bör vara relevant även vid
prövning enligt 17 § tillfälliga lagen.
För att företagsplanerna ska anses som realistiska måste den sökande dessutom visa
att han eller hon har ett verkligt och bestämmande inflytande över företagets
verksamhet. Den sökande måste därför visa att han eller hon äger minst 50 procent
av företaget.44
3.3.8.1 Enskild firma och handelsbolag

Om verksamheten bedrivs som en enskild firma eller ett handelsbolag är frågan
som ska bedömas om företagets vinst efter avdrag för skatt och sociala avgifter når
upp till försörjningskravet. Ett handelsbolag består av minst två delägare. Hänsyn
ska tas till att vinsten normalt fördelas proportionerligt mellan delägarna.
För det fall den sökande gör gällande att han eller hon har rätt till en större del än
vad som är proportionerligt med hänsyn till hans eller hennes ägarandel, bör han
eller hon kunna visa detta.
3.3.8.2 Aktiebolag

Om verksamheten bedrivs som ett aktiebolag kan den sökande försörja sig antingen
genom att erhålla lön eller genom utdelning. Migrationsverket måste kontrollera
om aktiebolaget har ekonomiska förutsättningar att betala sådan lön eller utdelning.
3.3.8.3 Motverka missbruk

Av förarbetena framgår att regeringen bedömer att det finns en risk för missbruk av
reglerna och att Migrationsverket därför har en viktig kontrolluppgift.

43
44

Jfr MIG 2008:24
Jfr MIG 2008:24
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Migrationsverket måste så långt möjligt kontrollera att näringsverksamhet bedrivs
på ett seriöst sätt.45
Det innebär bland annat att företaget måste uppfylla bokföringsskyldigheten samt
redovisa och betala sina skatter och avgifter på korrekt sätt. Yrkesbransch och
företagsform kan påverka vilken typ av kontroller som blir aktuella.
3.3.8.4 Bevisfrågor

Vid bedömningen måste Migrationsverket ta ställning till om sökanden har uppfyllt
sin bevisbörda. I många ärenden om uppehållstillstånd på grund av
näringsverksamhet enligt 5 kap. 5 § andra stycket utlänningslagen, har förlängning
vägrats eftersom det i samband med förlängningsansökan har visat sig att
näringsverksamheten inte bär sig och inte genererar tillräcklig vinst efter två års
tillstånd. Det finns anledning att befara att detsamma kan gälla näringsverksamhet
som åberopas som grund för permanent tillstånd enligt 17 § tillfälliga lagen. Till
skillnad från tillstånd som beviljats enligt 5 kap. 5 § utlänningslagen finns sedan
tillstånd beviljats enligt 17 § tillfälliga lagen inte någon möjlighet att vägra
förlängning av ett tillstånd. Det är därför av extra stor betydelse att
Migrationsverket gör en mycket noggrann bevisvärdering vid prövningen.
Migrationsverket måste framför allt bedöma om sökanden har visat att han eller
hon kommer att kunna försörja sig under en längre tid genom sin
näringsverksamhet.
Om den sökande har förvärvat en etablerad verksamhet är det viktigt att kontrollera
att förvärvet har skett på ett riktigt sätt.
Vid bedömning enligt 17 § tillfälliga lagen finns anledning att granska uppgifter
om bland annat företagets ekonomi. Det är i detta sammanhang viktigt att komma
ihåg att officiella uppgifter, som till exempel en fastställd taxering, normalt sett har
ett betydligt högre bevisvärde än uppgifter som endast härrör från sökanden eller
arbetsgivare, som till exempel uppgifter ur företagets bokföring.
Det är generellt sett svårare att göra en ekonomisk bedömning och prognos av ett
nystartat företag än av en etablerad verksamhet. Det är den sökande som har
bevisbördan och som ska visa att han eller hon kan förväntas kunna försörja sig
genom näringsverksamheten under en längre tid. Att det kan vara svårare för en
sökande med en nystartad verksamhet att uppfylla sitt beviskrav innebär inte att det
finns anledning att sänka beviskravet.

3.4 Anhöriga
Det finns inte någon särskild bestämmelse för familjemedlemmar till den som
beviljas permanent uppehållstillstånd enligt 17 § tillfälliga lagen. Av förarbetena
framgår att en person som beviljas permanent uppehållstillstånd kommer att
omfattas av bestämmelserna om familjeåterförening i utlänningslagen.46

45
46

Prop. 2015/16:174 s. 58
Prop. 2015/16:174 s. 60
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Migrationsverket får alltså först pröva om den huvudsökande ska beviljas
permanent uppehållstillstånd på grund av försörjning.
Om så är fallet prövas sedan om hans eller hennes anhöriga kan beviljas tillstånd
enligt 5 kap. 3 eller 3 a § utlänningslagen. Om de anhöriga tidigare har haft
uppehållstillstånd som tidsbegränsats med stöd av den tillfälliga lagen, bör de
normalt sett kunna byta status och ansöka inifrån enligt bestämmelserna i 5 kap. 18
§ utlänningslagen.
Vid prövningen enligt 5 kap. 3 eller 3 a § utlänningslagen måste försörjningskravet
i 9 § tillfälliga lagen vara uppfyllt för att de anhöriga ska kunna beviljas tillstånd.
Även om Migrationsverket har gjort bedömningen att den huvudsökande kan
beviljas permanent uppehållstillstånd enligt 17 § tillfälliga lagen eftersom han eller
hon kan försörja sig, måste Migrationsverket alltså vid prövningen av de anhörigas
ansökningar ta ställning till om huvudsökanden kan försörja även dem, under
förutsättning att något undantag från försörjningskravet inte är tillämpligt.47
Om prövningen leder fram till att de anhöriga inte kan beviljas permanent tillstånd
enligt 5 kap. 3 eller 3 a § utlänningslagen, ska Migrationsverket pröva om
uppehållstillstånd kan beviljas på någon annan grund. I de fall de anhöriga tidigare
har haft uppehållstillstånd som har tidsbegränsats med stöd av den tillfälliga lagen,
bör de i många fall kunna beviljas förlängt tillstånd på den tidigare grunden.
Vad som gäller i de situationer där den anhöriga har beviljats statusförklaring
hänvisas till vad som framgår under statusförklaring i avsnitt 3.1.

3.5 Överklagande
Om Migrationsverket avslår en ansökan om permanent uppehållstillstånd enligt
17 § tillfälliga lagen, kommer verket ofta bevilja fortsatt tidsbegränsat
uppehållstillstånd på annan grund.
En sökande kan inte överklaga längden av ett uppehållstillstånd utan bara ett beslut
att avslå ansökan om uppehållstillstånd.48
Av förarbetena framgår att regeringen inte avsett att förändra denna ordning. Ett
beslut att neka en utlänning permanent uppehållstillstånd med stöd av 17 §,
kommer alltså inte att vara överklagbart om utlänningen i samma beslut i stället
beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av exempelvis skyddsskäl.49

Vägledning om försörjningskravet finns i SR 03/2017.
Se 14 kap. 3 § utlänningslagen samt MIG 2010:20.
49
Prop. 2015/16:174 s. 61
47
48
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I vissa fall kommer dock ansökan om permanent uppehållstillstånd med stöd av
17 § tillfälliga lagen att avslås utan att det finns någon annan grund att bevilja
fortsatt tidsbegränsat uppehållstillstånd. Ett sådant beslut kommer att vara
överklagbart.

Detta rättsliga ställningstagande ersätter tidigare meddelat SR 19/2017, som har
upphävts genom tf. rättschefens beslut RA/053/2020.
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