
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

1 (50) 

Socialförsäkringsutskottet Diarienr 1961–2020/21

Bilaga 2 till protokoll 2020/21:38  

 

Lagrådsremiss 
 

Ändrade regler i utlänningslagen  

 

 

 

Huvudsakligt innehåll 
I lagrådsremissen föreslår utskottet ändringar i de förslag till ändringar i utlän-
ningslagen som regeringen lägger fram i proposition 2020/21:191. Utskottets 
förslag gäller 
 

o krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för permanent 
uppehållstillstånd  

o undantag från krav för permanent uppehållstillstånd vid synnerliga skäl 
o uppehållstillstånd på grund av anknytning till skyddsbehövande m.fl. med 

tidsbegränsat uppehållstillstånd 
o undantag från försörjningskrav vid anhöriginvandring 

– när anknytningspersonen är alternativt skyddsbehövande  
– när anknytningspersonen är kvotflykting  
– vid etablerade förhållanden 
– vid synnerliga skäl 

o möjlighet att vägra uppehållstillstånd vid anknytning på grund av ålder  
o uppehållstillstånd av humanitära skäl. 

 

Majoriteten av utskottets förslag överensstämmer med vad Migrationskommittén 
föreslår. Utskottets förslag syftar till att åstadkomma en utlänningslagstiftning som 
är mer restriktiv än vad som följer av propositionen och som utgår från målet att 
andelen asylsökande som söker sig till Sverige inte på ett avgörande sätt ska avvika 
från den andel asylsökande som söker sig till övriga nordiska länder och EU. 
Utskottet bedömer att ett sådant regelverk skapar bättre förutsättningar för att ge 
de som kommer till Sverige ett bra mottagande vilket främjar en fungerande 
integration. 

Förslagen om kunskapskrav för att beviljas permanent uppehållstillstånd 
föreslås träda i kraft den 1 juli 2022. Lagändringarna i övrigt föreslås träda i kraft 
den 20 juli 2021. 
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1 Lagförslagen  
Utskottet har följande förslag till lagtext. 

1.1 Ändring i regeringens förslag till lag om ändring i 
utlänningslagen (2005:716)  

 
Propositionen Utskottets förslag 

5 kap. 
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. ett utländskt barn som är ogift och som har adopterats eller som avses bli 

adopterat av någon som vid tidpunkten för adoptionsbeslutet var och fortfarande 
är bosatt i eller har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, om barnet 
inte omfattas av 2 och om adoptionsbeslutet  

– har meddelats eller avses komma att meddelas av svensk domstol, 
– gäller i Sverige enligt lagen (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde 

till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adop-
tioner, eller 

– gäller i Sverige enligt lagen (2018:1289) om adoption i internationella situa-
tioner, 

4. en utlänning som är förälder till ett ogift utländskt barn som är flykting eller 
alternativt skyddsbehövande, om barnet vid ankomsten till Sverige var skilt från 
båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i 
föräldrarnas ställe, eller om barnet lämnats ensamt efter ankomsten, och 

5. en utlänning som är förälder till ett ogift utländskt barn som är flykting eller 
alternativt skyddsbehövande, eller en annan vuxen person som får anses ha trätt i 
föräldrarnas ställe, om utlänningen befinner sig i Sverige och beslutet om hans 
eller hennes asylansökan fattas i samband med beslutet om barnets asylansökan. 

När en ansökan om uppehållstillstånd grundas på ett beslut om adoption som 
har meddelats av svensk domstol, ska den anknytning som har uppkommit genom 
beslutet godtas i ärendet om uppehållstillstånd. 

Uppehållstillstånd enligt första 
stycket 1–2 ska även beviljas om den 
person som utlänningen åberopar 

Uppehållstillstånd enligt första 
stycket 1–2 ska även beviljas om den 
person som utlänningen åberopar 
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anknytning till (anknytningspersonen) 
har beviljats ett tidsbegränsat 
uppehållstillstånd enligt 1 eller 6 § eller 
enligt 12 kap. 18 § och har välgrundade 
utsikter att beviljas uppehållstillstånd 
under en längre tid. 

anknytning till (anknytningspersonen) 
har beviljats ett tidsbegränsat 
uppehållstillstånd enligt 1 eller 6 § eller 
enligt 12 kap. 18 § och har välgrundade 
utsikter att beviljas varaktigt 
uppehållstillstånd. 
 

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 
a) 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, 
eller 

b) har beviljats ett tidsbegränsat 
uppehållstillstånd enligt 1 eller 6 § eller 
enligt 12 kap. 18 § och som har 
välgrundade utsikter att beviljas 
uppehållstillstånd under en längre tid, 
om förhållandet framstår som seriöst 
och har etablerats redan i hemlandet 
och inte särskilda skäl talar mot att 
tillstånd ges, 

2. en utlänning som på något annat 
sätt än som avses i 3 § eller i denna 
paragraf är nära anhörig till någon som 
är bosatt eller som har beviljats 
uppehållstillstånd för bosättning i 
Sverige eller som har beviljats ett 
tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 
1 eller 6 § eller enligt 12 kap. 18 § och 
som har välgrundade utsikter att 
beviljas uppehållstillstånd under en 
längre tid, om han eller hon har ingått i 
samma hushåll som den personen och 
det finns ett särskilt beroende-
förhållande mellan släktingarna som 
fanns redan i hemlandet, 

b) har beviljats ett tidsbegränsat 
uppehållstillstånd enligt 1 eller 6 § eller 
enligt 12 kap. 18 § och som har 
välgrundade utsikter att beviljas 
varaktigt uppehållstillstånd, om 
förhållandet framstår som seriöst och 
har etablerats redan i hemlandet och 
inte särskilda skäl talar mot att tillstånd 
ges, 

2. en utlänning som på något annat 
sätt än som avses i 3 § eller i denna 
paragraf är nära anhörig till någon som 
är bosatt eller som har beviljats 
uppehållstillstånd för bosättning i 
Sverige eller som har beviljats ett 
tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 1 
eller 6 § eller enligt 12 kap. 18 § och 
som har välgrundade utsikter att 
beviljas varaktigt uppehållstillstånd, 
om han eller hon har ingått i samma 
hushåll som den personen och det finns 
ett särskilt beroendeförhållande mellan 
släktingarna som fanns redan i 
hemlandet, 

3. en utlänning som är förälder till och vårdnadshavare för samt sammanbor 
med ett barn som är bosatt i Sverige, 

4. en utlänning som ska utöva umgänge, som inte är av begränsad omfattning, 
med ett barn som är bosatt i Sverige, och 
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5. en utlänning som har svenskt ursprung eller som under lång tid har vistats i 
Sverige med uppehållstillstånd. 

Om en utlänning har getts uppehållstillstånd enligt första stycket 1 ska 
uppehållstillstånd för samma tid också ges till utlänningens ogifta barn. 

När det finns synnerliga skäl får uppehållstillstånd också i andra fall än som 
avses i första och andra styckena beviljas en utlänning som 

1. är adopterad i Sverige i vuxen ålder, 
2. är anhörig till en utlänning som är flykting eller alternativt 

skyddsbehövande, eller 
3. på annat sätt har särskild anknytning till Sverige. 
Uppehållstillstånd enligt första stycket 1 a, 3 och 4 och tredje stycket 2 ska inte 

beviljas om anknytningspersonen har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd 
enligt 1 eller 6 § eller enligt 12 kap. 18 §. 

 
3 d § 

Om anknytningspersonen har 
beviljats uppehållstillstånd som 
flykting eller alternativt skydds-
behövande eller förklarats vara 
flykting eller alternativt skydds-
behövande gäller kraven i 3 b § endast 
om 

1. ansökan om uppehållstillstånd 
görs senare än tre månader efter det att 
anknytningspersonen har beviljats 
uppehållstillstånd som flykting eller 
alternativt skyddsbehövande eller 
förklarats vara flykting eller alternativt 
skyddsbehövande, 

Om anknytningspersonen har 
beviljats uppehållstillstånd som 
flykting eller förklarats vara flykting 
gäller kraven i 3 b § endast om 

 
 
 
1. ansökan om uppehållstillstånd 

görs senare än tre månader efter det att 
anknytningspersonen har beviljats 
uppehållstillstånd som flykting eller 
förklarats vara flykting, 

 

2. familjeåterförening är möjlig i ett land utanför EU som familjen har en 
särskild anknytning till, eller  

3. utlänningen och anknytningspersonen inte har sammanbott utomlands en 
längre tid och det inte heller på annat sätt står klart att förhållandet är väl etablerat.  

Om anknytningspersonen är en 
utlänning som tagits emot i Sverige 
inom ramen för ett beslut som 
regeringen har meddelat om 
överföring av skyddsbehövande till 
Sverige (vidarebosättning) räknas 
tidsfristen i första stycket 1 från det att 
anknytningspersonen har rest in i 
Sverige. 
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Vid tillämpning av första stycket 3 
ska det anses stå klart att ett 
förhållande är väl etablerat om 
utlänningen är anknytningspersonens 
make eller sambo och äktenskapet 
ingåtts eller samboförhållandet 
förelegat före anknytningspersonens 
inresa i Sverige. 

 
3 f § 

Utöver vad som följer av 3 c–3 e §§ 
får undantag från kraven i 3 b § medges 
helt eller delvis, om det finns särskilda 
skäl. 

Utöver vad som följer av 3 c–3 e §§ 
får undantag från kraven i 3 b § medges 
helt eller delvis, om det finns synnerliga 
skäl. 
 

6 § 
Om uppehållstillstånd inte kan ges på annan grund, får tillstånd beviljas en 

utlänning om det vid en samlad bedömning av utlänningens situation finns sådana 
synnerligen ömmande omständigheter att han eller hon bör tillåtas stanna i 
Sverige. Vid bedömningen ska utlänningens hälsotillstånd, anpassning till 
Sverige och situation i hemlandet särskilt beaktas. 

För barn får uppehållstillstånd 
enligt första stycket beviljas om 
omständigheterna är särskilt 
ömmande. Detsamma gäller för en 
vuxen person som har vistats i Sverige 
med uppehållstillstånd och under den 
tiden fått en särskild anknytning till 
Sverige. Vid bedömningen av om det 
finns en särskild anknytning får även 
sådan anknytning beaktas som har 
uppstått under tiden mellan det att 
ansökan om asyl gavs in och att 
uppehållstillstånd beviljas. 

Barn får beviljas uppehållstillstånd 
enligt första stycket även om de 
omständigheter som kommer fram inte 
har samma allvar och tyngd som krävs 
för att tillstånd ska beviljas vuxna 
personer. 

Ett uppehållstillstånd som beviljas enligt första stycket ska vara tidsbegränsat 
och gälla i tretton månader. Varje nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd som 
därefter beviljas ska gälla i två år. En ansökan om permanent uppehållstillstånd 
får, när giltighetstiden för ett uppehållstillstånd löper ut, beviljas om utlänningen 
har haft tidsbegränsat uppehållstillstånd i minst tre år och förutsättningarna för 
uppehållstillstånd med stöd av första stycket och de särskilda kraven i 7 § är 
uppfyllda. 
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8 § 
Kravet i 7 § 1 gäller inte om  
1. utlänningen är ett barn,  
2. utlänningen har rätt att uppbära inkomstgrundad ålderspension, 

garantipension eller äldreförsörjningsstöd enligt socialförsäkringsbalken, eller  
3. det finns särskilda skäl.  3. det finns synnerliga skäl.  
Kravet i 7 § 2 gäller inte om utlänningen är under 15 år. 
Kraven i 7 § gäller inte en utlänning som ska beviljas permanent 

uppehållstillstånd med stöd av 2, 2 b eller 2 c § eller när en ansökan om 
permanent uppehållstillstånd ska göras av någon annan än utlänningen. 

 
17 a § 

Uppehållstillstånd får vägras i sådana fall som avses i 3 §, om 
1. oriktiga uppgifter medvetet lämnats eller omständigheter medvetet förtigits 

som är av betydelse för att få uppehållstillståndet, 
2. en utlänning adopterats eller ett äktenskap ingåtts eller ett samboförhållande 

inletts uteslutande i syfte att ge utlänningen rätt till uppehållstillstånd, eller 
3. utlänningen utgör ett hot mot allmän ordning och säkerhet. 
Uppehållstillstånd får vägras även i sådana fall som avses i 3 § första stycket 1 

eller 2 b, om 
1. makarna eller samborna inte lever tillsammans eller inte har sådan avsikt, 
2. den person till vilken anknytning åberopas eller utlänningen som sökt 

uppehållstillstånd är gift eller sambo med någon annan, eller 
3. någon av makarna eller samborna 

är under 18 år. 
3. någon av makarna eller samborna 

är under 21 år. 
Vid bedömningen av om uppehållstillstånd bör vägras ska hänsyn tas till 

utlänningens övriga levnadsomständigheter och familjeförhållanden. 
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1.2 Lag om ändring i lagen (2021:000) om ändring i 
utlänningslagen (2005:716) 

Härigenom föreskrivs att 5 kap. 7, 8 och 24 §§ utlänningslagen (2005:716) i 
stället för lydelsen enligt lagen (2021:000) om ändring i utlänningslagen 
(2005:716) ska ha följande lydelse.  

 
Propositionen Utskottets förslag 

5 kap.  
7 § 

Ett permanent uppehållstillstånd får 
beviljas endast om  

 
 
 
1. utlänningen kan försörja sig, och 
2. det med hänsyn till utlänningens 

förväntade levnadssätt inte råder 
tveksamhet om att ett permanent 
uppehållstillstånd bör beviljas. 

Ett permanent uppehållstillstånd får 
beviljas endast om 

1. utlänningen uppfyller krav på 
kunskaper i svenska och 
samhällskunskap, 

2. utlänningen kan försörja sig, och 
3. det med hänsyn till utlänningens 

förväntade levnadssätt inte råder 
tveksamhet om att ett permanent 
uppehållstillstånd bör beviljas. 
 

24 § 
Regeringen eller den myndighet som 

regeringen bestämmer får meddela 
föreskrifter om försörjningsförmåga 
enligt 7 § 1. 

Regeringen eller den myndighet som 
regeringen bestämmer får meddela 
föreskrifter om utformning och kontroll 
av språk- och samhällskunskapskrav 
samt om försörjningsförmåga enligt 7 §. 

 
 
 
 

Lydelse enligt utskottets lagförslag 1.1 Utskottets förslag 

5 kap.  
8 § 

Kravet i 7 § 1 gäller inte om  Kraven i 7 § 1 och 2 gäller inte om  
1. utlänningen är ett barn,  
2. utlänningen har rätt att uppbära inkomstgrundad ålderspension,  

garantipension eller äldreförsörjningsstöd enligt socialförsäkringsbalken, eller  
3. det finns synnerliga skäl.  
Kravet i 7 § 2 gäller inte om 

utlänningen är under 15 år. 
Kravet i 7 § 3 gäller inte om 

utlänningen är under 15 år. 
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Kraven i 7 § gäller inte en utlänning som ska beviljas permanent 
uppehållstillstånd med stöd av 2, 2 b eller 2 c § eller när en ansökan om permanent 
uppehållstillstånd ska göras av någon annan än utlänningen. 
                                       

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.  
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2 Ärendet och dess beredning  
Migrationskommittén fick genom regeringsbeslut den 14 juni 2019 i uppdrag att ta 
ställning till och lämna förslag om utformningen av den framtida svenska migra-
tionspolitiken i syfte att fastställa en ordning som är långsiktigt hållbar. Den 15 
september 2020 överlämnade kommittén betänkandet En långsiktigt hållbar 
migrationspolitik (SOU 2020:54). Kommittén föreslår bl.a. att uppehållstillstånd 
som huvudregel ska vara tidsbegränsade i stället för permanenta och att permanenta 
uppehållstillstånd endast ska kunna beviljas om utlänningen uppfyller vissa 
särskilda krav. Kommittén föreslår vidare att uppehållstillstånd ska få beviljas om 
det finns synnerligen ömmande omständigheter. Dessutom föreslår kommittén att 
det i vissa fall ska vara möjligt att beviljas uppehållstillstånd på grund av anknyt-
ning till skyddsbehövande m.fl. med tidsbegränsade tillstånd samt att ett skärpt 
försörjningskrav ska gälla vid anhöriginvandring. En promemoria utarbetades 
därefter inom Regeringskansliet i vilken förslag lämnas gällande uppehållstillstånd 
på grund av anknytning i vissa fall, undantag från försörjningskravet vid anhörig-
invandring för kvotflyktingar samt uppehållstillstånd av humanitära skäl. Betän-
kandet och den kompletterande promemorian har remissbehandlats. En förteckning 
över remissinstanserna finns i proposition 2020/21:191 och remissyttrandena finns 
tillgängliga i Justitiedepartementet (Ju2020/03215).  

I proposition 2020/21:191 Ändrade regler i utlänningslagen, som överlämnades till 
riksdagen den 29 april 2021, föreslår regeringen i likhet med Migrationskommittén 
bl.a. att uppehållstillstånd som beviljas för bl.a. skyddsbehövande som huvudregel 
ska vara tidsbegränsade, att permanent uppehållstillstånd tidigast ska kunna bevil-
jas efter att utlänningen har haft tidsbegränsat uppehållstillstånd i minst tre år, att 
skyddskategorin övriga skyddsbehövande utmönstras, att det ska vara möjligt att 
bevilja uppehållstillstånd på grund av anknytning till en utlänning som har tids-
begränsat uppehållstillstånd i vissa fall och att försörjningskravet som gäller som 
huvudregel vid anhöriginvandring ska innefatta ett krav på att anknytnings-
personen även kan försörja den anhörige.  

Vidare lämnas förslag, som utgår från den kompletterande promemorian, om en 
möjlighet till uppehållstillstånd på grund av anknytning i vissa fall för en utlänning 
som har för avsikt att ingå äktenskap eller inleda ett samboförhållande med en 
person som har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd om förhållandet har 
etablerats redan i hemlandet, en justerad tidpunkt för beräkningen av tremånaders-
fristen när det gäller undantag från försörjningskravet vid anhöriginvandring för 
kvotflyktingar, ändringar i den föreslagna bestämmelsen om uppehållstillstånd på 
grund av synnerligen ömmande omständigheter, så att barn och vissa vuxna ska 
kunna beviljas uppehållstillstånd om omständigheterna är särskilt ömmande. 

När det gäller regeringens övriga förslag, som inte omfattas av utskottets ändrings-
förslag, hänvisas till propositionen. 
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Tiden för väckande av motioner till följd av propositionen löpte ut den 14 maj 
2021.  

Vid socialförsäkringsutskottets sammanträde den 6 maj 2021 beslutade utskottet 
att på initiativ av M-, SD-, KD- och L-ledamöterna påbörja beredningen av vissa 
förslag till ändringar i regeringens förslag till ändringar i utlänningslagen 
(2005:716), förkortad UtlL. S-, C-, V- och MP-ledamöterna deltog inte i beslutet. 

Som angetts ovan avviker regeringens förslag i vissa delar från Migrations-
kommitténs förslag till ny migrationslagstiftning. De förslag som utskottet beslu-
tade att påbörja en beredning av överensstämmer i stora delar med Migrations-
kommitténs förslag och har således beretts i samband med framtagandet av propo-
sitionen. Utskottet bedömde emellertid att vissa av förslagen krävde komplette-
rande beredningsåtgärder. Det gäller i första hand ändringar om att alternativt 
skyddsbehövande inte ska omfattas av möjligheten till undantag från försörjnings-
kravet vid anhöriginvandring och om att undantag från huvudregeln om försörj-
ningskrav vid anhöriginvandring ska kunna göras om det finns synnerliga skäl 
(avsnitt 3.2.2–5 i denna lagrådsremiss). 

Utskottet beslutade därför att i enlighet med 10 kap. 4 § riksdagsordningen begära 
in behövliga upplysningar och yttranden i nämnda frågor och gav sitt kansli i 
uppdrag att ta fram en promemoria för detta ändamål.  

Promemorian har remissbehandlats och finns i bilaga 1. En förteckning över 
remissinstanserna finns i bilaga 2. Remissvaren finns i bilaga 3. 

Vid socialförsäkringsutskottets sammanträde den 27 maj 2021 beslutade utskottet 
att inhämta Lagrådets yttrande över utskottets förslag till ändringar i regeringens 
förslag till ändringar i utlänningslagen. S-, C-, V- och MP-ledamöterna deltog inte 
i beslutet. 

Vid sammanträdet den 1 juni 2021 justerade utskottet lagrådsremissen. S-, C-, V- 
och MP-ledamöterna deltog inte i beslutet. 

I lagrådsremissens inledande avsnitt finns utskottets förslag till ändring i regering-
ens förslag till ändring i utlänningslagen samt utskottets förslag till lag om ändring 
i lag om ändring i utlänningslagen. I avsnitt 2 redogörs kort för ärendets beredning 
och lagrådsremissens disposition. Därefter redovisas i avsnitt 3 utskottets över-
väganden vad gäller förslagen till ändrade regler i utlänningslagen. I avsnitt 4 
redovisas utskottets överväganden när det gäller ikraftträdande. I avsnitt 5 
behandlas vilka konsekvenser som följer av förslagen. Författningskommentar 
finns i avsnitt 6.  



 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

12 (50) 

3 Ändrade regler i utlänningslagen 
3.1 Permanent uppehållstillstånd 
3.1.1 Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för 
permanent uppehållstillstånd 

Utskottets förslag: Ett permanent uppehållstillstånd ska endast få beviljas om 
utlänningen uppfyller krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap.  
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer bemyndigas att 
meddela föreskrifter om utformning och kontroll av språk- och samhälls-
kunskapskraven. 
Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2022.  

Kommitténs förslag överensstämmer med utskottets förslag. 

Regeringens bedömning överensstämmer delvis med kommitténs förslag och 
delvis med utskottets förslag. Regeringen bedömer att det bör införas krav på 
kunskaper i svenska och samhällskunskap för att ett permanent uppehållstillstånd 
ska få beviljas men att dessa krav bör samordnas med kommande förslag om språk- 
och samhällskunskapskrav för svenskt medborgarskap. Regeringen avser att 
återkomma till riksdagen med författningsförslag i denna del. 

Remissinstanserna (regeringens remissbehandling): Flera remissinstanser, bl.a. 
Akademikerförbundet SSR, Arbetsförmedlingen, Statens skolverk och Umeå 
kommun, anser att förslagen är ofullständiga eller att de behöver utredas ytterligare 
innan kraven kan träda i kraft. Sveriges Kommuner och Regioner anser, i likhet 
med Svenska Röda Korset, att förslagen bör samordnas med de förslag om krav på 
kunskaper i svenska och samhällskunskap för förvärv av svenskt medborgarskap 
som utredningen om språk- och samhällskunskapskrav för svenskt medborgarskap 
och andra frågor om medborgarskap (Ju 2019:08) lämnar. 

Skälen för utskottets förslag 

Enligt utlänningslagen beviljas skyddsbehövande som huvudregel permanent 
uppehållstillstånd. Enligt lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjlig-
heten att få uppehållstillstånd i Sverige (tillfälliga lagen), som tillämpas framför 
utlänningslagen och gäller t.o.m. den 19 juli 2021, är möjligheterna att beviljas 
permanent uppehållstillstånd däremot begränsade. Huvudregeln i tillfälliga lagen 
innebär att en utlänning endast kan beviljas ett permanent uppehållstillstånd vid 
försörjning (17 § tillfälliga lagen). Dessutom finns möjligheter att bevilja perma-
nent uppehållstillstånd till barn i vissa fall (18 § tillfälliga lagen) och till vissa stats-
lösa utlänningar som har fötts i Sverige (18 a § tillfälliga lagen).  

Även ett uppehållstillstånd som beviljas en anhörig enligt utlänningslagen är som 
huvudregel permanent. I vissa fall beviljas dock ett tidsbegränsat uppehållstillstånd 
vid första beslutstillfället, t.ex. när ett tillstånd beviljas en make eller sambo till 
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någon som är bosatt här, om makarna eller samborna inte stadigvarande har 
sammanbott utomlands eller det annars står klart att förhållandet är väl etablerat 
(5 kap. 8 § UtlL). Efter två år får permanent uppehållstillstånd ges, om förhållandet 
består (5 kap. 16 § UtlL). Enligt tillfälliga lagen är huvudregeln dock att ett uppe-
hållstillstånd som beviljas en anhörig ska vara tidsbegränsat (6 och 8 §§ tillfälliga 
lagen). 

Varken i utlänningslagen eller tillfälliga lagen finns språk- eller samhällskunskaps-
krav för att en ansökan om permanent uppehållstillstånd ska kunna beviljas.  

Såväl kommittén som regeringen föreslår att det i utlänningslagen uppställs 
särskilda krav för permanent uppehållstillstånd, såsom att utlänningen kan försörja 
sig, och att dessa krav inte bara bör gälla skyddsbehövande utan även andra utlän-
ningar som ansöker om permanent uppehållstillstånd. 

Kommittén föreslår att permanent uppehållstillstånd ska få beviljas endast om 
utlänningen uppfyller språk- och samhällskunskapskrav samt att regeringen eller 
den myndighet som regeringen bestämmer ska ansvara för den närmare utform-
ningen och kontrollen av kraven. Kommittén anger att betydelsen av kunskaper i 
svenska språket för en person som bor här i landet och dennes möjligheter att få 
arbete och i övrigt integreras inte får underskattas. Att kunna tala och skriva det 
svenska språket och även att ha grundläggande kunskaper om det svenska 
samhället är centralt. Kunskaper i svenska språket är även väsentligt för att en 
person ska kunna förstå sina skyldigheter och rättigheter i samhället.  

Det krävs, enligt kommittén, mycket resurser för att skapa särskilda språkprov. Ett 
mindre resurskrävande alternativ är att använda sig av de befintliga språkkurser 
som finns inom ramen för utbildningen i svenska för invandrare (sfi) och koppla 
språkkravet till att en person ska ha fått godkänt betyg på en viss kurs (nivå). 
Systemet med prövning innebär också att det finns möjlighet att få betyg på 
kurserna inom sfi utan att genomgå själva utbildningen. 

Kommittén anser att det bör kunna krävas att en utlänning kan uppvisa ett godkänt 
resultat (betyg A–E) på lägst kurs C i sfi. Enligt kommitténs mening är nivå C den 
nivå som krävs för att klara ett enklare arbete. På den nivån finns också nationella 
prov i sfi, vilket innebär en rättssäkrare bedömning. För de utlänningar som inte 
deltar i sfi av olika skäl kan detta uppnås genom att de i stället genomgår en pröv-
ning på lägst kurs C i sfi och uppnår godkänt resultat. 

Kommittén bedömde dock att det inte fanns möjlighet att inom ramen för sitt arbete 
ta fram ett fullständigt förslag, eftersom ett sådant bl.a. är helt beroende av förslaget 
från utredningen om språk- och samhällskunskapskrav för svenskt medborgarskap 
och andra frågor om medborgarskap. Kommittén föreslår därför att frågan ska 
beredas vidare inom Regeringskansliet. Kommittén föreslår även att regeringen 
eller den myndighet som regeringen bestämmer ska ansvara för den närmare 
utformningen och kontrollen av språk- och samhällskunskapskraven.  
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Även flera remissinstanser anser att förslagen behöver utredas ytterligare och ett 
par remissinstanser anser också att förslagen bör samordnas med förslagen om krav 
på kunskaper i svenska och samhällskunskap för förvärv av svenskt med-
borgarskap. 

Regeringen bedömer att det bör införas krav för permanent uppehållstillstånd med 
hänvisning till att flera andra medlemsländer i EU uppställer sådana krav och att 
Sveriges regelverk framöver bör vara i linje med regelverken i övriga länder i EU. 
Regeringen pekar på att möjligheten att beviljas permanent uppehållstillstånd vid 
första beslutstillfället sannolikt har varit en faktor som har bidragit till att Sverige 
har ansetts vara ett land som är mer attraktivt för asylsökande jämfört med andra 
länder i EU. Regeringen föreslår därför att tidsbegränsat uppehållstillstånd ska 
beviljas vid första beslutstillfället och att vissa krav ska ställas upp för att beviljas 
permanent uppehållstillstånd. Frågan om språk- och samhällskunskapskrav för 
permanent uppehållstillstånd behöver dock enligt regeringen utredas vidare. 
Regeringen anför att frågan kräver ytterligare analys och överväganden och att den 
är sammansvetsad med förslagen om språk- och samhällskunskapskrav för 
medborgarskap. En samordning av förslagen till lagändringar behövs i syfte att 
skapa de bästa förutsättningarna för ett enhetligt och rättssäkert system. 

Utskottet delar kommitténs och regeringens bedömningar när det gäller betydelsen 
av att uppställa krav för permanent uppehållstillstånd och av kunskaper i svenska 
och om det svenska samhället för en person som bor här i landet. Kunskaper av 
detta slag är av central betydelse för möjligheterna att få arbete och i övrigt inte-
greras och är väsentliga för att en person ska kunna förstå sina skyldigheter och 
rättigheter i samhället. Förslaget att införa språk- och samhällskunskapskrav för 
permanent uppehållstillstånd kan på sikt förväntas leda till en förbättrad integration 
och till att färre asylsökande väljer att söka asyl just i Sverige.  

Kommittén, som lämnade sitt utredningsbetänkande i september 2020, föreslår att 
kraven införs i utlänningslagen men att frågan ska beredas vidare i Regerings-
kansliet. Regeringen anger i propositionen att den avser att återkomma till riks-
dagen med författningsförslag om språk- och samhällskunskapskrav, eftersom 
frågan behöver utredas vidare. Utskottet delar bedömningen att frågan i flera delar 
behöver beredas vidare, vilket också flera remissinstanser påpekat.  

Kommittén och regeringen har, liksom Sveriges Kommuner och Regioner och 
Svenska Röda Korset, pekat på frågans starka knytning till förslagen om språk- och 
samhällskunskapskrav för medborgarskap och att det finns fördelar med en 
samordning. Utskottet ser också fördelar med en sådan inriktning och konstaterar 
att utredningen om språk- och samhällskunskapskrav för svenskt medborgarskap 
och andra frågor om medborgarskap lämnade delbetänkandet Krav på kunskaper i 
svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap (SOU 2021:2) till 
regeringen i januari 2021. I betänkandet föreslås att kunskapskrav uppställs för 
förvärv av svenskt medborgarskap.  
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Utskottet föreslår mot denna bakgrund att krav på kunskaper i svenska och 
samhällskunskap för permanent uppehållstillstånd införs i utlänningslagen med ett 
ikraftträdande först den 1 juli 2022 (se avsnitt 4). 

Den närmare regleringen om utformningen och kontrollen av språk- och samhälls-
kunskapskraven är av detaljkaraktär och bör finnas i förordning. Regeringen eller 
den myndighet som regeringen bestämmer bör därför bemyndigas att meddela 
föreskrifter om detta. 

 

3.1.2 Vissa undantag från kraven på kunskaper i svenska och 
samhällskunskap för permanent uppehållstillstånd 

Utskottets förslag: Kraven på kunskaper i svenska och samhällskunskap för 
permanent uppehållstillstånd ska inte gälla om utlänningen är ett barn eller har 
rätt att uppbära inkomstgrundad ålderspension, garantipension eller äldreförsörj-
ningsstöd enligt socialförsäkringsbalken. 
Ändringarna såvitt avser kunskapskraven träder i kraft den 1 juli 2022. 

Kommitténs förslag överensstämmer delvis med utskottets förslag. Kommittén 
föreslår att barn och personer som har rätt att uppbära allmän pension eller garan-
tipension ska vara undantagna från de uppställda kraven på kunskaper i svenska 
och samhällskunskap för permanent uppehållstillstånd. 

Regeringens bedömning överensstämmer till viss del med utskottets förslag. 
Regeringen bedömer att det bör finnas möjligheter att göra undantag från kraven 
på kunskaper i svenska och samhällskunskap för att ett permanent uppehålls-
tillstånd ska få beviljas. Regeringen avser att återkomma till riksdagen med författ-
ningsförslag i denna del.  

Remissinstanserna (regeringens remissbehandling): Många av remissin-
stanserna, t.ex. Civil Rights Defenders, Svenska kyrkan och Svenska Röda Korset, 
är positiva till eller har inga synpunkter på förslaget om att utlänningar som är barn 
eller som uppbär allmän pension eller garantipension ska undantas från kunskaps- 
och försörjningskraven för permanent uppehållstillstånd. Pensionsmyndigheten 
anför att det är oklart om undantaget för äldre ska vara kopplat till riktåldern eller 
till rätten att uppbära allmän pension eller garantipension. Pensionsmyndigheten 
påtalar också att förslaget inte omfattar utlänningar som har uppnått en viss ålder 
men som enbart har rätt till äldreförsörjningsstöd. Migrationsverket anför att det 
skulle underlätta tillämpningen om de begrepp som används i utlänningslagen 
överensstämmer med de begrepp som används i socialförsäkringsbalken.  

Skälen för utskottets förslag 

Kommittén föreslår att permanent uppehållstillstånd får beviljas endast om utlän-
ningen uppfyller vissa särskilda krav, bl.a. på kunskaper i svenska och samhälls-
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kunskap samt försörjning. Kommittén föreslår vidare att barn och personer som 
uppbär allmän pension eller garantipension ska vara undantagna från kunskaps- 
och försörjningskraven.  

Regeringen bedömer att det bör införas krav på kunskaper i svenska och samhälls-
kunskap för permanent uppehållstillstånd men att dessa krav bör samordnas med 
kommande förslag om språk- och samhällskunskapskrav för svenskt medborgar-
skap. I enlighet med detta föreslår regeringen inte nu några undantag från 
kunskapskraven. Regeringen anger att det är viktigt att undantagen är relevanta och 
väl avvägda.  

När det gäller försörjningskravet för att beviljas permanent uppehållstillstånd 
föreslår regeringen att undantag ska göras för när utlänningen är ett barn eller har 
rätt att uppbära inkomstgrundad ålderspension, garantipension eller äldreförsörj-
ningsstöd enligt socialförsäkringsbalken. Regeringen har beaktat remissinstan-
sernas synpunkter. 

Utskottet anser att regeringens förslag till utformning av undantag från kravet på 
försörjning är väl avvägt och bör gälla även som undantag från språk- och 
samhällskunskapskraven.  

Ändringarna bör träda i kraft vid samma tidpunkt som språk- och samhällskun-
skapskraven, dvs. den 1 juli 2022 (se avsnitt 4). 

 

3.1.3 Undantag från vissa krav för permanent uppehållstillstånd 
vid synnerliga skäl 

Utskottets förslag: Kraven på att en utlänning ska kunna försörja sig och ha 
kunskaper i svenska och samhällskunskap för att beviljas ett permanent uppe-
hållstillstånd ska inte gälla om det finns synnerliga skäl. 
Ändringarna såvitt avser kunskapskraven träder i kraft den 1 juli 2022. 

Kommitténs förslag överensstämmer med utskottets förslag.  

Regeringens förslag överensstämmer delvis med kommitténs och utskottets 
förslag. Regeringen föreslår att kravet på att en utlänning ska kunna försörja sig för 
att beviljas ett permanent uppehållstillstånd inte ska gälla om det finns särskilda 
skäl. Regeringen bedömer att det bör finnas möjligheter att göra undantag från 
kraven på kunskaper i svenska och samhällskunskap för att ett permanent 
uppehållstillstånd ska få beviljas. Regeringen avser att återkomma till riksdagen 
med författningsförslag i denna del. 

Remissinstanserna: Många remissinstanser är positiva till att det föreslås en s.k. 
ventil som innebär att ytterligare personer kan undantas från kraven om det finns 
synnerliga skäl. Flera av remissinstanserna, däribland Förvaltningsrätten i 
Göteborg, efterfrågar dock närmare vägledning och förtydliganden kring rekvisitet 
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synnerliga skäl. Bland annat Förvaltningsrätten i Luleå och Förvaltningsrätten i 
Malmö påpekar att rekvisitet synnerliga skäl riskerar att medföra att utrymmet för 
att tillämpa bestämmelsen blir mycket snävt. Förvaltningsrätten i Malmö fram-
håller att de angivna exemplen snarare för tankarna till det som lagstiftaren brukar 
benämna som särskilda skäl. Flera remissinstanser, bl.a. Svenska kyrkan och 
UNHCR:s representation för de nordiska och baltiska länderna, anser att rekvisitet 
synnerliga skäl bör ersättas med särskilda skäl. Några remissinstanser, bl.a. 
Göteborgs kommun och Länsstyrelsen i Kalmar påpekar att vissa grupper såsom 
t.ex. lågutbildade, kvinnor och personer med funktionsnedsättningar kommer att 
ha svårare att uppfylla kraven för permanent uppehållstillstånd och Umeå kommun 
efterfrågar förtydliganden om dessa grupper ska hanteras inom ramen för undan-
taget vid synnerliga skäl. Några remissinstanser, t.ex. Civil Rights Defenders, 
Strömstads kommun och Åre kommun anser att det bör finnas en bortre gräns för 
hur länge en person kan ha ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Migrationsverket 
konstaterar att bl.a. nunnor och munkar som beviljas permanent uppehållstillstånd 
med stöd av 5 kap. 5 § andra stycket UtlL kan ha svårt att uppfylla försörjnings-
kravet. 

Skälen för utskottets förslag 

I tidigare avsnitt föreslår utskottet att det ska införas ett krav på kunskaper i svenska 
och samhällskunskap för att beviljas permanent uppehållstillstånd och att det ska 
vara möjligt att göra undantag från detta krav, på samma sätt som för kravet på 
försörjning, om utlänningen är ett barn eller ålderspensionär. I likhet med rege-
ringen och kommittén anser utskottet att det även bör finnas en ventil som gör det 
möjligt att i vissa fall medge undantag från kraven. Utskottet anser således att 
ventilen, i enlighet med vad kommittén föreslår, även ska möjliggöra undantag från 
det föreslagna kravet på kunskaper i svenska och samhällskunskap.  

De särskilda undantagen föreslås gälla för bl.a. barn och ålderspensionärer och bör 
därmed omfatta de flesta situationer där det inte är rimligt att upprätthålla försörj-
nings- och kunskapskrav. Utgångspunkten bör således vara att så få personer som 
möjligt ska undantas från de uppställda kraven med stöd av ventilen. Utskottet 
instämmer i kommitténs bedömning att det ska krävas synnerliga skäl för undantag 
enligt ventilen. Det ska handla om situationer där det inte kan anses rimligt att en 
person ska uppfylla kraven. De omständigheter som kan utgöra skäl för undantag 
bör i enlighet med vad kommittén anför hänföra sig till situationer som avser 
exempelvis sjukdom, personer med funktionsnedsättning eller andra begränsningar 
som innebär att de har betydande svårigheter att uppfylla de uppställda kraven. Det 
skulle även kunna vara fråga om personer som är nära pensionsålder och därför har 
svårt att få en anställning och uppfylla försörjningskravet. Personer som söker 
skydd i Sverige kan ha genomgått traumatiska upplevelser som gör att förmågan 
att tillgodogöra sig undervisning väsentligen försämrats och att det inte kan krävas 
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att de uppfyller kunskapskraven. En annan aspekt som kan vägas in är hur länge 
den enskilde vistats i Sverige med tidsbegränsade uppehållstillstånd. 

Flera remissinstanser, bl.a. Förvaltningsrätten i Göteborg, efterfrågar ytterligare 
vägledning kring vad som ska krävas för att ventilen ska vara tillämplig. Utskottet 
vill framhålla att bedömningen av om det finns synnerliga skäl att göra undantag 
från kraven får göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet och med beak-
tande av principerna om fri bevisföring och bevisprövning. 

Regeringen ansluter sig till vad bl.a. Förvaltningsrätten i Malmö anför och fram-
håller att de exempel som kommittén angett ligger närmare vad lagstiftaren brukar 
benämna som särskilda skäl. Regeringen anser att det är sannolikt att en bestäm-
melse som kräver synnerliga skäl inte skulle möjliggöra undantag i alla de situa-
tioner som kommittén pekar på (prop. 2020/21:191 s. 112). Ett krav på att det ska 
föreligga synnerliga skäl riskerar enligt regeringen att medföra att tillämpnings-
utrymmet blir mycket snävt. Bland annat Förvaltningsrätten i Luleå och Förvalt-
ningsrätten i Malmö är av samma uppfattning. 

Utskottet delar inte regeringens bedömning i denna del. Även rekvisitet ”synnerliga 
skäl” får anses möjliggöra undantag i de ovan angivna situationerna. Som anförts 
ovan är utgångspunkten dock att det ska vara få personer som undantas från kraven 
med stöd av ventilen. För att denna utgångspunkt ska få ett faktiskt genomslag i 
rättstillämpningen bör rekvisitet ”synnerliga skäl” väljas framför ”särskilda skäl”. 
Ventilen bör tillämpas restriktivt efter en prövning av om det i det enskilda fallet 
med beaktande av samtliga omständigheter föreligger synnerliga skäl.  

När det gäller frågan om det bör ställas upp en bortre gräns för när permanent 
uppehållstillstånd ska beviljas anser utskottet i likhet med regeringen och kom-
mittén att det inte behövs utan att den ventil som föreslås ger tillräckligt utrymme 
för att hantera dessa situationer. 

Utskottet föreslår att ändringarna såvitt avser undantag från språk- och samhälls-
kunskapskraven vid synnerliga skäl ska träda i kraft den 1 juli 2022 (se avsnitt 4).  

 

3.2 Anhöriginvandring 
3.2.1 Uppehållstillstånd på grund av anknytning till skydds-
behövande m.fl. med tidsbegränsat uppehållstillstånd 

Utskottets förslag: För uppehållstillstånd på grund av anknytning till skydds-
behövande och vissa andra personer med tidsbegränsade uppehållstillstånd ska 
krävas att anknytningspersonen har välgrundade utsikter att beviljas varaktigt 
uppehållstillstånd. 

Kommitténs förslag överensstämmer med utskottets förslag.  
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Regeringens förslag överensstämmer i huvudsak med kommitténs och utskottets 
förslag, men regeringen föreslår att det av kommittén föreslagna rekvisitet 
”välgrundade utsikter att beviljas varaktigt uppehållstillstånd” ska ändras till 
”välgrundade utsikter att beviljas uppehållstillstånd under en längre tid”.  

Remissinstanserna: Flera remissinstanser, däribland Akademikerförbundet SSR, 
Förvaltningsrätten i Göteborg och Svenska Röda Korset, avstyrker eller ifråga-
sätter att det ska krävas att en person med tidsbegränsat uppehållstillstånd har 
välgrundade utsikter att beviljas varaktigt uppehållstillstånd för att vara anknyt-
ningsperson. Några remissinstanser ifrågasätter om kravet är förenligt med 
Sveriges internationella åtaganden, bl.a. Barnombudsmannen som menar att kravet 
riskerar att leda till svårigheter för skyddsbehövande att återförenas med sin familj 
och att detta inte är i linje med barnkonventionen eller Europakonventionen. Flera 
remissinstanser anser att kravet på välgrundade utsikter att beviljas varaktigt uppe-
hållstillstånd är otydligt och minskar förutsägbarheten för den enskilde. Förvalt-
ningsrätten i Göteborg och Förvaltningsrätten i Malmö menar att det finns risk för 
tillämpningssvårigheter, särskilt när det gäller begreppet ”varaktigt uppehålls-
tillstånd”. Förvaltningsrätten i Göteborg framför bl.a. att det inte går att utläsa av 
lagtexten att någon hänsyn inte ska tas till kraven för att beviljas ett permanent 
uppehållstillstånd vid bedömningen. Riksdagens ombudsmän (JO) anser att det, 
eftersom uppehållstillstånd enligt utlänningslagen antingen är tidsbegränsade eller 
permanenta, vore lämpligt att använda en annan formulering än begreppet ”varak-
tigt uppehållstillstånd”. Bland andra Asylrättscentrum efterfrågar förtydliganden 
kring hur bedömningen av välgrundade utsikter ska göras för personer som har 
beviljats tidsbegränsade uppehållstillstånd på andra grunder än skyddsbehov och 
Migrationsverket förutser att bedömningen kan bli komplicerad i dessa fall, särskilt 
då uppehållstillstånd beviljats på grund av ett icke bestående verkställighetshinder 
eller om det finns ett lagakraftvunnet avlägsnandebeslut.  

Skälen för utskottets förslag 

Såväl kommittén som regeringen föreslår att tidsbegränsade i stället för perma-
nenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel för skyddsbehövande, utom för kvot-
flyktingar, och när uppehållstillstånd beviljas på grund av humanitära skäl enligt 
5 kap. 6 § UtlL samt på grund av verkställighetshinder enligt 12 kap. 18 § UtlL. 
Som en följd av dessa förslag finns det – vilket både kommittén och regeringen 
påtalar – ett behov av att överväga i vilken utsträckning det ska vara möjligt att 
bevilja uppehållstillstånd på grund av anknytning till en utlänning som beviljas 
tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige. 

Liksom kommittén anser regeringen att utgångspunkten bör vara en restriktiv 
reglering som lever upp till de konventionsåtaganden som Sverige är förpliktat att 
följa. Regeringen och kommittén anser att den ordning som gäller enligt 6 § tillfäl-
liga lagen och som ligger i linje med regleringen i rådets direktiv 2003/86/EG om 
rätt till familjeåterförening (familjeåterföreningsdirektivet), dvs. att det ska krävas 
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välgrundade utsikter att beviljas permanent uppehållstillstånd, bör utgöra utgångs-
punkt även för en permanent reglering. Utskottet gör ingen annan bedömning i 
dessa delar. 

Kommittén föreslår i betänkandet att rekvisitet formuleras så att det i stället för 
välgrundade utsikter att beviljas permanent uppehållstillstånd ska krävas välgrun-
dade utsikter att beviljas varaktigt uppehållstillstånd. Syftet med det föreslagna 
rekvisitet är enligt kommittén att markera att det inte ska göras någon bedömning 
av anknytningspersonens utsikter att klara de särskilda kraven för permanent 
uppehållstillstånd. Regeringen instämmer i kommitténs bedömning att det inte bör 
krävas att anknytningspersonen uppfyller de särskilda kraven för permanent uppe-
hållstillstånd och att det inte heller ska göras någon bedömning av anknytnings-
personens utsikter att i framtiden klara dessa krav. Såväl kommittén som rege-
ringen anser att bedömningen i stället bör utgå från hur troligt det är att skydds-
behovet kvarstår vid den tidpunkt då flyktingen eller den alternativt skydds-
behövande kan ansöka om ett permanent uppehållstillstånd, dvs. tidigast efter tre 
år. I denna bedömning bör både de individuella skyddsskälen och aktuell land-
information beaktas. När det gäller personer med tidsbegränsade uppehållstillstånd 
på grund av verkställighetshinder eller humanitära skäl ska bedömningen enligt 
både kommittén och regeringen göras utifrån hur troligt det är att det fortsatt finns 
en grund för uppehållstillstånd vid den tidpunkt då personen kan ansöka om ett 
permanent uppehållstillstånd, dvs. tidigast efter tre år. Såväl kommittén som rege-
ringen anser att även möjligheterna att beviljas uppehållstillstånd under en längre 
tid på en annan grund bör kunna beaktas (jfr MIG 2018:19). Inte heller i dessa delar 
har utskottet någon avvikande uppfattning. 

Regeringen föreslår dock en ändring i kommitténs förslag, nämligen att uttrycket 
”uppehållstillstånd under en längre tid” bör ersätta begreppet ”varaktigt uppehålls-
tillstånd”. Som skäl för förslaget hänvisar regeringen till remissinstanser som 
menar att ”varaktigt uppehållstillstånd” är ett otydligt begrepp. Bland annat 
Förvaltningsrätten i Malmö framhåller att begreppet kan leda till tillämpnings-
svårigheter och Riksdagens ombudsmän (JO) noterar att det inte förekommer i 
utlänningslagen. Enligt 2 kap. 4 § UtlL är uppehållstillstånd ett tillstånd att vistas i 
Sverige under viss tid (tidsbegränsat uppehållstillstånd) eller utan tidsbegränsning 
(permanent uppehållstillstånd). Regeringen anser därför att rekvisitet i stället bör 
formuleras som att utlänningen ska ha ”välgrundade utsikter att beviljas uppehålls-
tillstånd under en längre tid”. Enligt regeringen innebär en sådan formulering också 
att det blir tydligare vilken prövning som ska göras. 

Utskottet ifrågasätter om det rekvisit som regeringen föreslår löser de problem med 
otydlighet och kommande tillämpningssvårigheter som remissinstanserna lyfter 
fram. Som angetts ovan var skälet till att kommittén valde att föreslå en ändring 
från ”permanent uppehållstillstånd” (som förekommer i tillfälliga lagen) till 
”varaktigt uppehållstillstånd” att markera att det inte ska göras någon bedömning 
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av anknytningspersonens utsikter att klara de särskilda kraven för permanent 
uppehållstillstånd.  

Utskottet anser i likhet med kommittén att det finns skäl för att välja ett annat 
begrepp än permanent uppehållstillstånd och menar att det förslag kommittén 
presenterat är tillfredställande. Till skillnad från det begrepp som regeringen före-
slagit finns begreppet ”varaktigt uppehållstillstånd” i familjeåterförenings-
direktivet. Enligt utskottets mening är det en fördel att begreppet är identiskt med 
det som finns i art. 3.1 i direktivet. Direktivet och vad som anges i t.ex. Europeiska 
kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet av den 3 april 2014 
om riktlinjer för tillämpningen av direktiv 2003/86/EG om rätt till familjeåter-
förening (COM [2014] 210 final) bör kunna ge vägledning inte bara när anknyt-
ningspersonen är en flykting – en situation på vilken direktivet är tillämplig – utan 
även i de andra fall då anknytningspersonen har beviljats ett tidsbegränsat uppe-
hållstillstånd som beskrivs ovan.  

Rekvisitet som regeringen föreslår förekommer inte i utlänningslagen och avviker 
dessutom från familjeåterföreningsdirektivet. Utskottet befarar dessutom att det 
utifrån rekvisitets ordalydelse inte går att utesluta att kraven i praktiken blir lägre 
än med kommitténs ursprungliga förslag. För att säkerställa att kommitténs 
utgångspunkt om en restriktiv reglering som lever upp till Sveriges konventions-
åtaganden får genomslag anser utskottet att rekvisitet ska ges den utformning som 
kommittén föreslår. 

 

3.2.2 Undantag från försörjningskravet vid anhöriginvandring 
när anknytningspersonen är alternativt skyddsbehövande 

Utskottets förslag: Det ska inte göras undantag från försörjningskravet vid 
anhöriginvandring när anknytningspersonen är alternativt skyddsbehövande. 

Kommitténs förslag överensstämmer inte med utskottets. 

Regeringens förslag överensstämmer inte med utskottets men överensstämmer 
med kommitténs förslag. Regeringen föreslår att när anknytningspersonen har 
beviljats uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande eller förklarats vara 
alternativt skyddsbehövande ska försörjningskravet vid anhöriginvandring gälla 
endast om ansökan om uppehållstillstånd görs senare än tre månader efter det att 
anknytningspersonen beviljats uppehållstillstånd som eller förklarats vara alterna-
tivt skyddsbehövande, om familjeåterförening är möjlig i ett land utanför EU som 
familjen har särskild anknytning till eller om sökanden och anknytningspersonen 
inte har sammanbott utomlands en längre tid och det inte heller på annat sätt står 
klart att förhållandet är väl etablerat. 

Remissinstanserna (utskottets remissbehandling): Majoriteten av remissinstan-
serna avstyrker eller har invändningar mot förslaget. Några av dessa instanser, som 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

22 (50) 

Lunds universitet och Sveriges advokatsamfund, ser en risk att förslaget kan stå i 
strid med Sveriges internationella åtaganden vad gäller icke-diskriminering och 
pekar på artikel 8 och 14 Europakonventionen, samt mot EU-rätten. Flera remiss-
instanser tillstyrker, är positivt inställda till eller har inga synpunkter på förslaget, 
bl.a. Markaryds kommun och Trelleborgs kommun. Kammarrätten i Stockholm 
(Migrationsöverdomstolen) har inget att invända i sak mot att alternativt skydds-
behövande omfattas av försörjningskravet. 

Skälen för utskottets förslag 

I utlänningslagen finns ett försörjningskrav för anhöriginvandring (5 kap. 3 b § 
UtlL). Undantag görs från kravet om anknytningspersonen har beviljats uppehålls-
tillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande eller förklarats vara flyk-
ting eller alternativt skyddsbehövande (5 kap. 3 c § 3–5 UtlL).  

Enligt 9 och 10 §§ tillfälliga lagen gäller ett försörjningskrav för flyktingar och 
alternativt skyddsbehövande om 

1. ansökan om uppehållstillstånd görs senare än tre månader efter att den 
person som utlänningen åberopar anknytning till har beviljats uppehålls-
tillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande eller förklarats 
vara flykting eller alternativt skyddsbehövande, 

2. familjeåterförening är möjlig i ett land utanför EU som familjen har en 
särskild anknytning till, eller 

3. utlänningen och den person som utlänningen åberopar anknytning till inte 
har sammanbott utomlands en längre tid och det inte heller på annat sätt 
står klart att förhållandet är väl etablerat. 

Kommittén föreslår att undantag ska göras när anknytningspersonen är flykting 
eller alternativt skyddsbehövande på samma sätt som enligt tillfälliga lagen. Rege-
ringens förslag överensstämmer med kommitténs. 

Utskottet anser att Sverige mot bakgrund av de senaste årens omfattande invand-
ring och stora integrationsutmaningar, med ett växande utanförskap, ökande 
klyftor, trångboddhet och stora problem med våld och kriminalitet, måste ha en 
invandring på en nivå som samhället klarar av utifrån ett integrationsperspektiv. 
Det är en rimlig utgångspunkt att den som vill återförenas med sina anhöriga i 
Sverige kan försörja dem. Krav på försörjning är dessutom ett nödvändigt verktyg 
för att öka drivkraften för arbete, integration och för att bryta socialt utanförskap. 
Om anknytningspersonen inte kommer i arbete och inte har en ordnad boende-
situation riskerar dennes anhöriga också att drabbas av utanförskap. Om anknyt-
ningspersonen uppfyller försörjningskraven ökar möjligheten för de anhöriga som 
kommer efter att få en bra tillvaro i Sverige och att lättare kunna integreras. Alter-
nativt skyddsbehövande ska i likhet med flyktingar ha rätt till familjeåterförening, 
men det bör mot den redovisade bakgrunden göras skillnad mellan flyktingar och 
alternativt skyddsbehövande när det gäller försörjningskravet vid anhöriginvand-
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ring. Alternativt skyddsbehövande ska uppfylla försörjningskravet för att ha rätt 
till anhöriginvandring, vilket familjeåterföreningsdirektivet medger, utom i de fall 
det finns förutsättningar för att göra undantag från detta krav på grund av synner-
liga skäl (se avsnitt 3.2.5). 

Lunds universitet och Sveriges advokatsamfund har anfört att förslaget kan stå i 
strid med Sveriges internationella åtaganden när det gäller rätten till familjeliv och 
icke-diskriminering. 

Enligt artikel 8 i Europakonventionen har var och en rätt till respekt för sitt privat- 
och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens. En offentlig myndighet får inte 
inskränka åtnjutande av den rättigheten 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 
fri- och rättigheter. Det följer av Europadomstolens praxis att artikel 8 inte medför 
en övergripande skyldighet för en stat att respektera immigranternas val av bosätt-
ningsland och att tillåta familjeåterförening på sina territorier. Omfattningen av en 
stats skyldigheter varierar beroende på den berörda personens särskilda situation 
och på allmänintresset. I artikel 14 i Europakonventionen finns som utgångspunkt 
ett förbud mot diskriminering när det gäller åtnjutande av fri- och rättigheter enligt 
konventionen. I Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna 
finns bestämmelser om respekt för privatlivet och familjelivet i artikel 7. 

Utskottet kan konstatera att det följer av familjeåterföreningsdirektivet att familje-
återförening är en rättighet för flyktingar (dvs. tredjelandsmedborgare eller stats-
lösa personer som beviljats flyktingstatus enligt Genèvekonventionen). Direktivet 
är inte tillämpligt på anknytningspersoner som har tillstånd att vistas i en 
medlemsstat på grundval av alternativa skyddsformer enligt internationella förplik-
telser, nationell lagstiftning eller praxis i medlemsstaterna. Direktivet är därmed 
inte tillämpligt på subsidiärt skyddsbehövande, vilket i svensk lagstiftning bl.a. 
motsvarar alternativt skyddsbehövande. Medlemsstaterna kan ställa upp vissa 
villkor för familjeåterförening, bl.a. försörjningskrav, och direktivet påverkar inte 
medlemsstaternas möjligheter att anta eller behålla förmånligare bestämmelser. 
Utskottet konstaterar även att det av direktivets skäl framgår att direktivet respek-
terar de grundläggande rättigheter och iakttar de principer som erkänns särskilt i 
artikel 8 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och 
de grundläggande friheterna och i Europeiska unionens stadga om de grund-
läggande rättigheterna. 

Utskottet vill understryka att det i detta sammanhang inte är fråga om huruvida 
alternativt skyddsbehövande ska ges samma möjlighet till familjeåterförening som 
flyktingar, men att de däremot inte ska ges samma möjligheter till undantag från 
försörjningskravet som flyktingar. Om i ett enskilt fall ett beslut att avslå en 
ansökan om familjeåterförening för en alternativt skyddsbehövande på grund av 
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försörjningskravet skulle strida mot ett konventionsåtagande eller mot EU-rätten 
ska undantaget från försörjningskravet vid anhöriginvandring på grund av 
synnerliga skäl tillämpas. 

Utskottet bedömer således att den föreslagna ordningen inte står i strid med 
Sveriges konventionsåtaganden eller EU-rätten. 

 

3.2.3 Undantag från försörjningskravet när ett förhållande är 
väl etablerat 

Utskottets förslag: Det ska inte anges i lag att det vid tillämpningen av bestäm-
melsen om undantag från försörjningskravet vid etablerade förhållanden ska 
anses stå klart att ett förhållande är väl etablerat om utlänningen är anknytnings-
personens make eller sambo och äktenskapet ingåtts eller samboförhållandet 
förelegat före anknytningspersonens inresa i Sverige. 

Kommitténs förslag överensstämmer med utskottets. 

Regeringens förslag överensstämmer inte med utskottets förslag. Regeringen 
föreslår att om anknytningspersonen har beviljats uppehållstillstånd som flykting 
eller alternativt skyddsbehövande eller förklarats vara flykting eller alternativt 
skyddsbehövande ska försörjningskravet gälla bl.a. om sökanden och anknytnings-
personen inte har sammanbott utomlands en längre tid och det inte heller på annat 
sätt står klart att förhållandet är väl etablerat. Om sökanden är anknytnings-
personens make eller sambo och äktenskapet ingåtts eller samboförhållandet före-
legat före anknytningspersonens inresa i Sverige ska det anses stå klart att förhål-
landet är väl etablerat.  

Remissinstanserna (regeringens remissbehandling): Lunds universitet och 
Migrationsverket ifrågasätter i remissvar över kommitténs förslag om det är fören-
ligt med familjeåterföreningsdirektivet att, såsom kommittén, kräva att utlänningen 
och anknytningspersonen har sammanbott utomlands en längre tid eller det på 
annat sätt står klart att förhållandet är väl etablerat för att undantag från försörj-
ningskravet ska gälla. 

Remissinstanserna (utskottets remissbehandling): Majoriteten av remiss-
instanserna avstyrker eller är negativt inställda till förslaget. Lunds universitet och 
Migrationsverket vidhåller uppfattningen som redovisats i regeringens remiss-
behandling. Även Sveriges advokatsamfund framför liknande synpunkter.  

Skälen för utskottets förslag 

Enligt artikel 4.1 i familjeåterföreningsdirektivet ska medlemsstaterna tillåta inresa 
och vistelse för referenspersonens make/maka. Försörjningskrav får ställas upp när 
det gäller flyktingar vars familjeband inte har etablerats före inresan (artikel 9.2). I 
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utlänningslagen jämställs samboförhållande med äktenskap (5 kap. 3 § första 
stycket 1 UtlL). 

Enligt 5 kap. 3 b § UtlL får uppehållstillstånd på grund av anknytning till en person 
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. Kraven gäller dock inte bl.a. om anknytningspersonen har beviljats 
uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande eller förklarats 
vara flykting eller alternativt skyddsbehövande (5 kap. 3 c § 3–5 UtlL). 

Som framgår av avsnitt 3.2.2 föreslår utskottet att det inte ska göras undantag från 
försörjningskravet vid anhöriginvandring när anknytningspersonen är alternativt 
skyddsbehövande. 

Kommittén föreslår att undantag från försörjningskravet ska kunna göras i vissa 
fall när anknytningspersonen är flykting eller alternativt skyddsbehövande på 
samma sätt som enligt tillfälliga lagen.  

Enligt tillfälliga lagen gäller försörjningskravet bl.a. om utlänningen och anknyt-
ningspersonen inte har sammanbott utomlands en längre tid och det inte heller på 
annat sätt står klart att förhållandet är väl etablerat (10 § tredje stycket 3 tillfälliga 
lagen).  

Migrationsverket och Lunds universitet ifrågasätter i remissvar över kommitténs 
förslag om det är förenligt med familjeåterföreningsdirektivet att kräva att utlän-
ningen och anknytningspersonen har sammanbott utomlands en längre tid eller det 
på annat sätt står klart att förhållandet är väl etablerat för att undantag från försörj-
ningskravet ska gälla. 

Efter synpunkterna från remissinstanserna ändrade regeringen kommitténs förslag 
med motiveringen att ett förtydligande behövs. Regeringens förslag i denna del har 
således inte remitterats.  

Lunds universitet och Migrationsverket vidhåller i svar på utskottets remiss vad de 
anförde i regeringens remissbehandling och Sveriges advokatsamfund har lämnat 
liknande synpunkter. Migrationsverket anger att bestämmelsen i 10 § tredje 
stycket 3 tillfälliga lagen, som motsvarar utskottets förslag, går längre än vad 
familjeåterföreningsdirektivet medger när det gäller kravet på att paret ska ha 
sammanbott utomlands under en längre tid i en situation där familjebanden etable-
rats före den skyddsbehövande anknytningspersonens inresa men förhållandet inte 
är väl etablerat på annat sätt. Migrationsverket anger vidare att för att uppnå fören-
lighet med artikel 9.2 i familjeåterföreningsdirektivet har verket därför bedömt att 
tillfälliga lagen i denna del ska tolkas i ljuset av direktivet och att det innebär att 
försörjningskravet inte ska vara tillämpligt om parrelationen har inletts före 
anknytningspersonens inresa eller om det står klart att förhållandet är väl etablerat 
på annat sätt. 
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Utskottet anser att det inte utan vidare kan förutsättas att regeringens förslag i prak-
tiken inte kan få andra konsekvenser än vad som avses med det föreslagna förtyd-
ligandet. Mot bakgrund av att Sveriges regelverk behöver ligga på miniminivå är 
det av största betydelse att det inte införs bestämmelser som riskerar att ändra 
innebörden av begrepp som det aktuella.  

I övrigt konstaterar utskottet att kommitténs förslag till undantag har utgjort 
gällande rätt sedan tillfälliga lagen trädde i kraft den 20 juli 2016.  

 

3.2.4 Undantag från försörjningskravet vid anhöriginvandring 
när anknytningspersonen är kvotflykting 

Utskottets förslag: Vid anhöriginvandring på grund av anknytning till en kvot-
flykting ska försörjningskravet endast gälla om ansökan om uppehållstillstånd 
görs senare än tre månader efter det att kvotflyktingen beviljats uppehålls-
tillstånd. 

Kommitténs förslag överensstämmer med utskottets. 

Promemorians förslag överensstämmer inte med utskottets förslag. 

Regeringens förslag överensstämmer med promemorians förslag men inte med 
utskottets förslag. Regeringen föreslår ett särskilt undantag från försörjningskravet 
vid anhöriginvandring för kvotflyktingar. Försörjningskravet ska i dessa fall gälla 
om ansökan om uppehållstillstånd görs senare än tre månader efter det att kvot-
flyktingen rest in i Sverige. 

Remissinstanserna (regeringens remissbehandling): Många remissinstanser, 
t.ex. Förvaltningsrätten i Stockholm, Länsstyrelsen i Kalmar och Malmö kommun, 
är positiva till förslaget i promemorian att fristen när anknytningspersonen är en 
kvotflykting ska räknas från inresan i Sverige. Migrationsverket anser att det krävs 
ett förtydligande av begreppet ”rest in i Sverige”, bl.a. för att underlätta automati-
serad behandling.  

Remissinstanserna (utskottets remissbehandling): Majoriteten av remissinstan-
serna är negativt inställda till eller har synpunkter på förslaget. Flera av dessa, bl.a. 
Förvaltningsrätten i Malmö (migrationsdomstolen), Förvaltningsrätten i Stock-
holm (migrationsdomstolen) och Migrationsverket hänvisar till Migrations-
överdomstolens avgörande MIG 2021:5. Även Kammarrätten i Stockholm 
(Migrationsöverdomstolen) hänvisar till detta. Några remissinstanser är positiva till 
förslaget, bl.a. Trelleborgs kommun.  

Skälen för utskottets förslag 

Som huvudregel gäller enligt nuvarande reglering i utlänningslagen att uppehålls-
tillstånd på grund av anknytning får beviljas endast om anknytningspersonen kan 
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försörja sig och har en bostad av tillräcklig storlek och standard för sig och utlän-
ningen (5 kap. 3 b § UtlL). Från huvudregeln finns flera undantag, bl.a. om 
anknytningspersonen har beviljats uppehållstillstånd som flykting eller alternativt 
skyddsbehövande eller kvotflykting, eller förklarats vara flykting eller alternativt 
skyddsbehövande (5 kap. 3 c § 3–5 UtlL). 

I och med införandet av tillfälliga lagen gjordes vissa skärpningar av försörjnings-
kravet och möjligheterna till undantag begränsades också (9 och 10 §§ tillfälliga 
lagen). Enligt tillfälliga lagen gäller försörjningskravet för flyktingar (vilket 
omfattar kvotflyktingar) och alternativt skyddsbehövande, men ett antal undantag 
finns, bl.a. om ansökan om uppehållstillstånd görs inom tre månader efter det att 
anknytningspersonen har beviljats uppehållstillstånd som flykting eller alternativt 
skyddsbehövande eller förklarats vara flykting eller alternativt skyddsbehövande. 

Kommittén föreslår att när anknytningspersonen är flykting eller alternativt 
skyddsbehövande ska undantag från försörjningskravet göras på samma sätt som 
enligt tillfälliga lagen. Kvotflyktingar ska inte ges något generellt undantag från 
försörjningskravet, utan ska behandlas som andra flyktingar och alternativt skydds-
behövande. Kommittén hänvisar till att utgångspunkten vid vidarebosättning av 
kvotflyktingar är att hålla ihop familjer och motverka familjesplittring.  

I promemorian föreslås när det gäller tidsfristen att om den person som utlänningen 
åberopar anknytning till är en kvotflykting ska försörjningskravet gälla om ansökan 
om uppehållstillstånd görs senare än tre månader efter det att den person som 
utlänningen åberopar anknytning till har rest in i Sverige, i stället för när personen 
beviljades uppehållstillstånd. Som skäl anges att om en överföring till Sverige drar 
ut på tiden kan det medföra att den av kommittén föreslagna tremånadersfristen 
hinner löpa ut innan kvotflyktingen överförs till Sverige. I promemorian anges 
vidare att eftersom det är fråga om att införa en permanent ordning framstår det 
inte som tillräckligt att hänvisa endast till möjligheten till undantag från försörj-
ningskravet vid synnerliga skäl, som föreslås i betänkandet.  

Flera remissinstanser, bl.a. förvaltningsrätten i Malmö (migrationsdomstolen), 
Förvaltningsrätten i Stockholm (migrationsdomstolen) och Migrationsverket har i 
svaren på utskottets remiss hänvisat till Migrationsöverdomstolens avgörande MIG 
2021:5. Av detta avgörande framgår att en kvotflykting ska undantas från det 
försörjningskrav som gäller enligt tillfälliga lagen när det på grund av särskilda 
omständigheter är objektivt sett ursäktligt att ansökan om familjeåterförening 
lämnas in efter att tremånadersfristen har löpt ut. Migrationsverket anför att situa-
tionen för klagandena i MIG 2021:5 inte är ovanlig.   

Utskottet anser inte att det finns skäl för att införa ett särskilt undantag från försörj-
ningskravet vid anhöriginvandring för kvotflyktingar. Såsom kommittén fram-
håller är utgångspunkten att hålla ihop familjer vid vidarebosättning och motverka 
familjesplittring. Det är även viktigt att det vid uttagningen tydligt lämnas upplys-
ningar om att det finns ett försörjningskrav vid anhöriginvandring samt hur detta 
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fungerar. Om det på grund av särskilda omständigheter är objektivt sett ursäktligt 
att en ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning har lämnats in efter 
tremånadersfristens utgång kan detta även beaktas vid prövningen av undantag från 
försörjningskravet, i enlighet med Migrationsöverdomstolens avgörande MIG 
2021:5.  

Migrationsverket anger i sitt remissvar över promemorians förslag att begreppet 
”rest in i Sverige” tolkas som tidpunkten för gränspassage. Sådan information 
registreras enligt verket inte alltid i ärendena, vilket kan försvåra automatiserad 
behandling. Det kan därför enligt verket finnas behov av förtydligande av hur 
beräkningen av tremånadersfristen ska ske om inresetidpunkten inte är känd. 
Regeringen har inte förtydligat detta och det föreligger därmed en brist i förutsätt-
ningarna för tillämpningen av undantaget. 

 

3.2.5 Undantag från försörjningskravet vid anhöriginvandring 
om det finns synnerliga skäl 

Utskottets förslag: Undantag från försörjningskravet vid anhöriginvandring ska 
kunna medges helt eller delvis om det finns synnerliga skäl. 

Kommitténs förslag överensstämmer i huvudsak med utskottets förslag.  

Regeringens förslag överensstämmer delvis med kommitténs och utskottets 
förslag. Regeringens förslag innebär att anknytningspersonen helt eller delvis kan 
undantas från kravet på försörjning vid anhöriginvandring om det finns särskilda 
skäl och motsvarar nuvarande 5 kap. 3 e § UtlL. 

Remissinstanserna (regeringens remissbehandling): Flera remissinstanser påta-
lar att rekvisitet synnerliga skäl kommer att få en restriktiv tillämpning och vissa, 
däribland Kammarrätten i Stockholm och Migrationsverket, efterfrågar mot den 
bakgrunden förtydliganden kring hur rekvisitet ska tolkas. Civil Rights Defenders, 
Lunds universitet och UNICEF Sverige m.fl. anser att rekvisitet synnerliga skäl 
riskerar att utgöra en alltför snäv ventil och anför att det bör ersättas med särskilda 
skäl. 

Remissinstanserna (utskottets remissbehandling): Flertalet av de remiss-
instanser som yttrat sig i denna del avstyrker förslaget. Flera remissinstanser 
tillstyrker dock förslaget eller har inget att erinra mot det, däribland Eskilstuna 
kommun, Kammarrätten i Stockholm och Förvaltningsrätten i Göteborg. Förvalt-
ningsrätten i Göteborg påtalar dock vikten av att bestämmelsen åtföljs av tydliga 
förarbetsuttalanden. Migrationsverket menar att en tydlig lagreglering är att föredra 
framför ett behov att tillämpa en ventilbestämmelse av karaktären synnerliga skäl 
när konflikt uppstår med internationella konventionsåtaganden och framhåller att 
en mer komplex prövning riskerar att bli en begränsande faktor i Migrationsverkets 
fortsatta arbete med digitalisering och automatisering. Enligt Socialstyrelsen bör 
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det i den fortsatta beredningen förtydligas hur den föreslagna begränsningen 
förhåller sig barnkonventionen. Arbetsförmedlingen påtalar att utskottets förslag 
kan komma att få stor betydelse genom att det riskerar att leda till svårigheter för 
alternativt skyddsbehövande att återförenas med anhöriga. Sveriges advokat-
samfund menar att utskottet inte har klargjort varför det drar en annan slutsats än 
regeringen i frågan om huruvida kravet på ”synnerliga skäl” leder till en alltför 
restriktiv tillämpning. 

Skälen för utskottets förslag 

I likhet med regeringen och kommittén anser utskottet att det bör finnas en ventil 
som gör det möjligt att medge undantag från försörjningskravet i vissa fall. Utskot-
tet anser att det i dessa fall bör krävas synnerliga skäl. De omständigheter som kan 
utgöra skäl för undantag enligt ventilen bör i enlighet med vad kommittén anför 
hänföra sig till situationer där det inte framstår som lämpligt eller rimligt att ställa 
upp ett försörjningskrav, bl.a. med hänsyn till Sveriges konventionsåtaganden och 
EU-domstolens praxis. Det kan t.ex. gälla personer som är äldre och har lämnat 
arbetsmarknaden och har svårt att påverka sin inkomst. Även personer med funk-
tionsnedsättning och som saknar försörjningsförmåga bör undantas. Det kan vidare 
finnas skäl att medge undantag från försörjningskravet med hänsyn till att anknyt-
ningspersonen är arbetsoförmögen på grund av sjukdom som inte endast är tillfällig 
eller på grund av annan varaktig fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. I de fall 
en anknytningsperson är delvis arbetsoförmögen kan det finnas skäl att delvis 
efterge försörjningskravet.  

Regeringen ansluter sig till vad Kammarrätten i Stockholm och Migrationsverket 
anför och framhåller att de exempel som kommittén angett – och som i huvudsak 
motsvarar de ovan nämnda – får anses ligga i linje med vad som enligt gällande 
rätt utgör särskilda skäl. Enligt regeringen är det sannolikt att en bestämmelse som 
kräver synnerliga skäl inte skulle möjliggöra undantag i alla de situationer som 
kommittén pekar på. 

Utskottet delar inte regeringens bedömning i denna del. Även rekvisitet ”synnerliga 
skäl” får anses möjliggöra undantag i de ovan angivna situationerna. Utgångs-
punkten är dock att det ska vara få personer som undantas från försörjningskravet. 
Av förarbetena till utlänningslagen framgår att rekvisitet ”särskilda skäl” har 
ansetts medföra att undantag kan göras för personer inom vissa kategorier, såsom 
personer som har beviljats uppehållstillstånd med stöd av bestämmelsen om 
synnerligen ömmande omständigheter (prop. 2009/10:77 s. 25 f.). Utskottet anser 
inte att undantag ska kunna medges för vissa kategorier på detta sätt. Ventilen bör 
i stället tillämpas restriktivt efter en prövning av om det i det enskilda fallet med 
beaktande av samtliga omständigheter föreligger synnerliga skäl. I fall som rör barn 
ska portalparagrafen om barnets bästa i 1 kap. 10 § UtlL och artikel 3 barnkonven-
tionen dessutom beaktas.  



 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

30 (50) 

Några remissinstanser, bl.a. Civil Rights Defenders, UNICEF Sverige och Lunds 
universitet, uttrycker en tveksamhet om huruvida Migrationskommitténs förslag 
med rekvisitet ”synnerliga skäl” är förenligt med EU-rätten och Sveriges interna-
tionella åtaganden. Utskottet vill därför understryka att det inte bör finnas något 
utrymme för att i ett enskilt fall upprätthålla huvudregeln om försörjningskrav om 
det skulle strida mot EU-rätten eller ett svenskt konventionsåtagande. I detta 
sammanhang bör emellertid också framhållas att familjeåterföreningsdirektivet ger 
medlemsstaterna rätt att uppställa ett försörjningskrav. Direktivet har antagits med 
beaktande av de principer som erkänns i artikel 8 i Europakonventionen, vilket 
innebär att upprätthållandet av försörjningskravet i de allra flesta fall är förenligt 
med det svenska konventionsåtagandet (prop. 2015/16:174 s. 47, prop. 
2018/19:128 s. 41 och 45–46, MIG 2019:21 och Migrationsverkets rättsliga 
ställningstagande RS/011/2020). 

Migrationsverket anser att en tydlig lagreglering är att föredra framför ett behov att 
tillämpa en ventilbestämmelse av karaktären synnerliga skäl när konflikt uppstår 
med internationella konventionsåtaganden och framhåller att en mer komplex 
prövning riskerar att bli en begränsande faktor i verkets fortsatta arbete med digi-
talisering och automatisering. Utskottet har förståelse för Migrationsverkets 
synpunkter men anser i likhet med regeringen och kommittén att en ventilbestäm-
melse bör införas för att tillämpningen av försörjningskravet inte ska få orimliga 
följder eller strida mot Sveriges konventionsåtaganden. Utskottet bedömer att även 
en ventilbestämmelse med det av regeringen föreslagna rekvisitet ”särskilda skäl” 
innebär gränsdragningssvårigheter och begränsar möjligheterna till automati-
sering.  

Utskottets förslag till ändringar i fråga bl.a. om försörjningskrav för alternativt 
skyddsbehövande innebär att ventilen kan bli tillämplig i fler fall. Arbetsför-
medlingen påtalar att utskottets förslag kan komma att få stor betydelse genom att 
det riskerar att leda till svårigheter för alternativt skyddsbehövande att återförenas 
med anhöriga. Utskottet gör dock ingen annan bedömning än att kravet på synner-
liga skäl är väl avvägt. 

 

3.2.6 Möjlighet att vägra uppehållstillstånd vid anknytning på 
grund av ålder 

Utskottets förslag: Uppehållstillstånd ska få vägras om någon av makarna eller 
samborna är under 21 år. 

Kommitténs förslag överensstämmer med utskottets förslag.  

Regeringens bedömning överensstämmer inte med kommitténs och utskottets 
förslag. Regeringen bedömer att det inte finns skäl att ändra åldersgränsen i utlän-
ningslagen för att vägra uppehållstillstånd från 18 år. 
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Remissinstanserna: Majoriteten av remissinstanserna yttrar sig inte särskilt i den 
här delen. Flera remissinstanser, däribland Barnombudsmannen, Riksförbundet för 
homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättig-
heter (RFSL) och UNICEF Sverige avstyrker förslaget och förordar en 18-årsgräns. 
Bland andra Malmö kommun och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles-
frågor påpekar att myndighets- och äktenskapsåldern i Sverige är 18 år. Några 
remissinstanser lyfter barnrättsperspektivet särskilt. Barnombudsmannen anför 
bl.a. att förslaget riskerar att innebära att barn tvingas leva åtskilda från en av sina 
föräldrar under lång tid och att detta inte är i linje med barnkonventionen. Förvalt-
ningsrätten i Malmö och Stockholms universitet ifrågasätter om motiven att höja 
åldersgränsen är förenliga med de syften som anges i familjeåterförenings-
direktivet. Migrationsverket påpekar att gruppen som träffas av förslaget är större 
än vad som gällt under tillfälliga lagen och efterfrågar förtydliganden kring hur den 
föreslagna bestämmelsen ska tillämpas då bestämmelsen i utlänningslagen bl.a. tar 
sikte på barnäktenskap.  

Skälen för utskottets förslag 

Av 5 kap. 17 a § andra stycket 3 UtlL följer att uppehållstillstånd får vägras för 
anknytningspersonens make eller sambo om någon av makarna eller samborna är 
under 18 år. Bestämmelsen grundar sig på artikel 4.5 i familjeåterförenings-
direktivet. I den artikeln anges att medlemsstaterna för att garantera en bättre 
integration och förhindra tvångsäktenskap får kräva att anknytningspersonen och 
dennes make ska ha uppnått en viss lägsta ålder, högst 21 år, innan maken kan 
återförenas med anknytningspersonen. Vid bedömningen av om uppehållstillstånd 
bör vägras ska enligt 5 kap. 17 a § tredje stycket UtlL hänsyn tas till utlänningens 
övriga levnadsomständigheter och familjeförhållanden. Enligt 6 § tillfälliga lagen 
är motsvarande åldersgräns 21 år i fråga om anhöriga till skyddsbehövande vars 
uppehållstillstånd har tidsbegränsats enligt samma lag. 

Kommitténs förslag innebär att åldersgränsen i utlänningslagen ska höjas från 18 
år till 21 år. Kommitténs utgångspunkt är att det för en långsiktigt hållbar migra-
tionspolitik krävs att det svenska regelverket ligger i linje med övriga nordiska 
länder och EU. Kommittén anser därför att åldersgränsen för att få vägra uppehålls-
tillstånd bör vara 21 år. 

Flera remissinstanser avstyrker förslaget och hänvisar bl.a. till att myndighets- och 
äktenskapsåldern i Sverige är 18 år.  

Regeringens bedömning är att åldersgränsen inte bör höjas. Regeringen motiverar 
sin bedömning med att åldersgränsen för att en make eller partner till en anknyt-
ningsperson ska kunna beviljas uppehållstillstånd i de flesta medlemsstater är 
densamma som den i respektive land gällande myndighetsåldern eller äktenskaps-
åldern, dvs. 18 år. Regeringen hänvisar även till Migrationsverkets påpekande att 
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en höjd åldersgräns omfattar en större krets anhöriga än vad som gällt enligt 
begränsningarna i tillfälliga lagen. 

Utskottet konstaterar att enligt Delegationen för migrationsstudiers rapport Familj, 
medborgarskap, migration – Sveriges politik för anhöriginvandring i ett jämfö-
rande perspektiv (Delmi rapport 2018:5 s. 29) är åldersgränsen för att en make, 
maka eller partner till en anknytningsperson ska kunna beviljas uppehållstillstånd 
i majoriteten av de länder som rapporten omfattar – EU:s medlemsstater samt 
Norge och Schweiz – densamma som den i respektive land gällande myndighets-
åldern eller äktenskapsåldern, dvs. 18 år. Enligt rapporten och andra källor tilläm-
pade nio stater en högre åldersgräns: Danmark och Norge (24 år), Nederländerna, 
Österrike, Belgien, Litauen, Cypern och Malta (alla 21 år) samt Tjeckien (20 år). 
Vissa länder som har infört en högre åldersgräns än 18 år anger att den enbart gäller 
för nyetablerade parrelationer där parterna inte har levt tillsammans tidigare. 

Utskottet anser att en höjning av åldersgränsen från 18 till 21 år är motiverad utifrån 
syftet att garantera en bättre integration och förhindra tvångsäktenskap. En fram-
gångsrik integration förutsätter att det svenska regelverket och mottagandet ligger 
i linje med övriga nordiska länder och EU. En möjlighet att vägra uppehållstillstånd 
om någon av makarna eller samborna är under 21 år bör innebära att fler tvångs-
äktenskap kan förhindras. Migrationsverket påtalar att förslaget medför att en 
större krets anhöriga kommer att omfattas än vad som gäller enligt begränsningarna 
i tillfälliga lagen. Utskottet anser att det med hänsyn till intresset av att stoppa 
tvångsäktenskap och behovet av att få en mer välfungerande integration till stånd 
finns skäl att låta en större krets omfattas av regeln än vad som följer av nuvarande 
bestämmelser i utlänningslagen och tillfälliga lagen. Barnombudsmannen anför att 
förslaget riskerar att innebära att barn tvingas leva åtskilda från en av sina föräldrar 
under lång tid och att detta inte är i linje med barnkonventionen. Utskottet konsta-
terar att bestämmelsen är fakultativ och att det vid bedömningen av om uppehålls-
tillstånd bör vägras med hänvisning till ålder ska tas hänsyn till utlänningens övriga 
levnadsomständigheter och familjeförhållanden samt att det i fall som rör ett barn 
särskilt ska beaktas vad hänsynen till barnets hälsa och utveckling samt barnets 
bästa i övrigt kräver (1 kap. 10 § och 5 kap. 17 a § tredje stycket UtlL). 
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3.3 Humanitära skäl 

Utskottets förslag: Om uppehållstillstånd inte kan ges på annan grund, får 
tillstånd beviljas en utlänning om det vid en samlad bedömning av utlänningens 
situation finns sådana synnerligen ömmande omständigheter att han eller hon 
bör tillåtas stanna i Sverige. Vid bedömningen ska utlänningens hälsotillstånd, 
anpassning till Sverige och situation i hemlandet särskilt beaktas. 
Barn får beviljas uppehållstillstånd även om de omständigheter som kommer 
fram inte har samma allvar och tyngd som krävs för att tillstånd ska beviljas 
vuxna personer. 

Kommitténs förslag överensstämmer med utskottets. 

Promemorians förslag överensstämmer inte med utskottets förslag. 

Regeringens förslag överensstämmer inte med kommitténs eller utskottets förslag 
men med promemorians. Regeringen föreslår att en vuxen person som har vistats i 
Sverige med uppehållstillstånd och under den tiden fått en särskild anknytning till 
Sverige ska kunna beviljas uppehållstillstånd om omständigheterna är särskilt 
ömmande. Vid bedömningen av om det finns en särskild anknytning får även sådan 
anknytning beaktas som har uppstått under tiden mellan det att ansökan om asyl 
gavs in och att uppehållstillstånd beviljas.  

Regeringens bedömning: Barn bör fortsatt kunna beviljas uppehållstillstånd om 
omständigheterna är särskilt ömmande.  

Remissinstanserna (regeringens remissbehandling): En majoritet av remiss-
instanserna tillstyrker, är positiva till eller har inga synpunkter på kommitténs 
förslag om att uppehållstillstånd ska kunna beviljas på grund av synnerligen 
ömmande omständigheter och att det inte ska krävas att omständigheterna har 
samma allvar och tyngd för barn. Några remissinstanser, däribland Rädda Barnen, 
Svenska kyrkan och Svenska Röda Korset, anser att rekvisitet för barn bör ändras 
till särskilt ömmande omständigheter.  

Många remissinstanser tillstyrker eller välkomnar förslagen i promemorian. En 
majoritet är positiva till förslaget om en återgång till lydelsen om särskilt ömmande 
omständigheter för barn. Flera remissinstanser, bl.a. Asylrättscentrum, Borlänge 
kommun, Länsstyrelsen i Stockholm och Länsstyrelsen i Kalmar ser positivt på att 
även vissa vuxna ska kunna få uppehållstillstånd om omständigheterna är särskilt 
ömmande. Migrationsverket efterfrågar förtydliganden kring vilken betydelse ett 
lagakraftvunnet avlägsnandebeslut har för tillämpningen och anser att det bör 
belysas vilka konsekvenser förslaget kan få för återvändandearbetet. Migrations-
verket anser vidare att det finns en risk för att bestämmelsen med tiden kommer att 
förlora karaktären av att vara en undantagsbestämmelse. 
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Skälen för utskottets förslag 

Sedan 1980 har det funnits en möjlighet i Sverige att bevilja uppehållstillstånd av 
humanitära skäl. I samband med införandet av 2005 års utlänningslag utmönstrades 
begreppet humanitära skäl och ersattes med synnerligen ömmande omständigheter, 
vilket syftade till att förtydliga att det rör sig om en bestämmelse av undantags-
karaktär. Bestämmelsen, som finns i 5 kap. 6 § UtlL, är avsedd att användas för de 
situationer som inte omfattas av någon av huvudgrunderna för uppehållstillstånd, 
vilka måste prövas innan bestämmelsen om synnerligen ömmande omständigheter 
aktualiseras (prop. 2013/14:216 s. 8). En samlad bedömning ska göras av omstän-
digheterna i ärendet och skälen för att sökanden ska få stanna i Sverige ska vara av 
personlig art. Skäl som särskilt ska beaktas är utlänningens hälsotillstånd, anpass-
ning till Sverige och situation i hemlandet. Barn kunde beviljas uppehållstillstånd 
även om omständigheterna som kommit fram inte hade samma allvar och tyngd 
som krävs för att tillstånd ska beviljas en vuxen person, men detta ändrades 2014. 
Ändringen innebär att barn får beviljas uppehållstillstånd om omständigheterna är 
särskilt ömmande.  

Enligt tillfälliga lagen får uppehållstillstånd enligt 5 kap. 6 § UtlL endast beviljas 
om det skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande att avvisa eller utvisa 
utlänningen (11 § tillfälliga lagen). 

Kommittén anser att en utgångspunkt för den närmare utformningen av bestäm-
melsen bör vara att regleringen ska fånga upp de mest ömmande fallen och sam-
tidigt hålla en tillräcklig marginal till svenska konventionsåtaganden och då fram-
för allt till Europakonventionen och barnkonventionen. Med denna utgångspunkt 
föreslår kommittén en återgång till den ordning som infördes 2005, dvs. att uppe-
hållstillstånd får beviljas om det vid en samlad bedömning av utlänningens situa-
tion finns sådana synnerligen ömmande omständigheter att han eller hon bör tillåtas 
stanna i Sverige. Barn får beviljas uppehållstillstånd även om de omständigheter 
som kommer fram inte har samma allvar och tyngd som krävs för att tillstånd ska 
beviljas vuxna personer.  

I promemorian föreslås att det i bestämmelsen om uppehållstillstånd på grund av 
synnerligen ömmande omständigheter ska anges dels att barn får beviljas uppe-
hållstillstånd om omständigheterna är särskilt ömmande, dels att detsamma ska 
gälla för en vuxen person som har vistats i Sverige med uppehållstillstånd och 
under den tiden fått en särskild anknytning till Sverige. Vid bedömningen av om 
det finns en särskild anknytning får även sådan anknytning beaktas som har 
uppstått under tiden mellan att ansökan om asyl gavs in och att uppehållstillstånd 
beviljas. 

Migrationsverket anger i sitt remissvar över förslaget i promemorian att det faktum 
att fler personer kan förväntas komma att vistas i Sverige under långa perioder med 
tidsbegränsade uppehållstillstånd tillsammans med att tillämpningsområdet för 
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bestämmelsen vidgas kan innebära att bestämmelsen med tiden inte längre endast 
blir en undantagsbestämmelse. 

Regeringens förslag överensstämmer med promemorians. När det gäller barn inne-
bär förslaget således att uppehållstillstånd får beviljas om omständigheterna är 
särskilt ömmande och när det gäller vuxna föreslås att uppehållstillstånd får bevil-
jas om omständigheterna är synnerligen ömmande. En vuxen person som har 
vistats i Sverige med uppehållstillstånd och under den tiden fått en särskild anknyt-
ning till Sverige får beviljas uppehållstillstånd om omständigheterna är särskilt 
ömmande. Vid bedömningen av om det finns en särskild anknytning ska sådan 
anknytning få beaktas som har uppstått under tiden mellan att ansökan om asyl 
gavs in och att uppehållstillstånd beviljas. Regeringen anger att det inte framstår 
som rimligt att ställa samma höga krav på restriktivitet för en person som har vistas 
en längre tid i Sverige med tidsbegränsat uppehållstillstånd och under den tiden 
rotar sig i landet, som för en person som inte har haft uppehållstillstånd. Anknyt-
ningen kan enligt regeringen utgöras av etablering på arbetsmarknaden, familje-
anknytning eller anpassning till det svenska samhället på annat sätt.  

Utskottet kan konstatera att invandringen till Sverige under senare år har varit 
mycket stor. Detta har lett till bristande integration, som är särskilt påtaglig i 
Sveriges utanförskapsområden, med trångboddhet, hedersförtryck, kriminalitet 
och hopplöshet som följd.  

För att bryta och vända utvecklingen krävs en lång rad reformer som bl.a. rör 
arbetsmarknad, utbildning, bidragssystem, socialtjänst och rättspolitik. En förut-
sättning för att en sådan reformpolitik ska lyckas är dock att Sverige förmår att 
införa och under överskådlig tid upprätthålla en restriktiv migrationspolitik. Därtill 
måste incitamenten för asylsökande att ta sig just till Sverige minska. Trots infö-
randet av tillfälliga lagen hade Sverige under 2019 det sjätte största asylmot-
tagandet, sett både till andel och antal, av EU:s medlemsstater. Det är också tre 
gånger så många asylansökningar som registrerades i Norge, Danmark och Finland 
tillsammans. Migrationspolitiken behöver framöver vara stram för att bli långsik-
tigt hållbar. 

Regeringens förslag till utformning av bestämmelsen om uppehållstillstånd av 
humanitära skäl innebär att bestämmelsen tappar sin karaktär av ventil. Migra-
tionsverket formulerar detta som att fler personer kan förväntas komma att vistas i 
Sverige under långa perioder med tidsbegränsade uppehållstillstånd och detta, 
tillsammans med att tillämpningsområdet för bestämmelsen vidgas, kan innebära 
att bestämmelsen med tiden inte längre endast blir en undantagsbestämmelse. 
Utskottet konstaterar att utgångspunkten för förslaget om en övergång från perma-
nenta till tidsbegränsade uppehållstillstånd är att den som inte längre har en grund 
för uppehållstillstånd ska återvända till sitt hemland. Regeringens förslag om 
uppehållstillstånd av humanitära skäl avviker från denna viktiga utgångspunkt. 
Konsekvensen av regeringens förslag blir inte bara att fler personer beviljas uppe-
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hållstillstånd utan också att fler personer kan förväntas att ansöka om asyl i just 
Sverige, i stället för i ett annat land. I sammanhanget förtjänar att påpekas att även 
den som har ett lagakraftvunnet beslut om utvisning men vistas i Sverige med 
uppehållstillstånd omfattas av förslaget. Migrationsverket har i sammanhanget 
tagit upp frågan om konsekvenser för återvändandearbetet. Enligt utskottets 
mening kan förslaget försvåra återvändandearbetet då regeringens förslag kan inge 
hopp om att få stanna i Sverige genom att beviljas ett uppehållstillstånd trots att ett 
lagakraftvunnet utvisningsbeslut har meddelats.  
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4. Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 

Utskottets förslag: Lagändringarna som avser kunskapskrav för att beviljas 
permanent uppehållstillstånd ska träda i kraft den 1 juli 2022. Lagändringarna i 
övrigt ska träda i kraft den 20 juli 2021.  
Utskottets bedömning: Det finns inget behov av övergångsbestämmelser. 

Kommitténs förslag och bedömning överensstämmer delvis med utskottets. 
Kommittén föreslår att lagen om ändring i utlänningslagen träder i kraft den 20 juli 
2021. Det finns inget behov av övergångsbestämmelser i nu aktuella delar. 
Kommittén föreslår att frågan om kunskapskrav för permanent uppehållstillstånd 
ska beredas vidare inom Regeringskansliet. 

Regeringens förslag och bedömning överensstämmer delvis med utskottets. 
Regeringens förslag och bedömning överensstämmer med kommitténs. 

Remissinstanserna Sveriges Kommuner och Regioner och Svenska Röda Korset 
anför i fråga om kunskapskraven att det finns en stark anknytning till förslagen om 
språk- och samhällskunskapskrav för medborgarskap och pekar på att det finns 
fördelar med en samordning. 

I övrigt har remissinstanserna inte framfört några synpunkter på tidpunkten för 
ikraftträdande eller behovet av övergångsbestämmelser i de delar som nu är 
aktuella.  

Skälen för utskottets förslag och bedömning  

Som anförs i avsnitt 3.1.1 ser utskottet fördelar med en samordning av ändringarna 
som avser kunskapskrav för att beviljas permanent uppehållstillstånd och de 
förslag på ändringar avseende kunskapskrav för förvärv av svenskt medborgarskap 
som föreslås i delbetänkandet Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap 
för svenskt medborgarskap (SOU 2021:2) och som för närvarande bereds i 
Regeringskansliet. Utskottet föreslår mot denna bakgrund att ändringarna som 
avser kunskapskrav för att beviljas permanent uppehållstillstånd ska träda i kraft 
den 1 juli 2022. 

Den tillfälliga lagen upphör att gälla den 20 juli 2021. De föreslagna lagänd-
ringarna i övrigt bör därmed, i enlighet med regeringens förslag, träda i kraft 
samma dag, dvs. den 20 juli 2021.  

Huvudregeln inom förvaltningsrätten är att rättstillämparen ska tillämpa den lag 
som gäller vid tidpunkten för prövningen om inget annat föreskrivs. Utskottet 
bedömer, i likhet med regeringen att det inte behöver införas några särskilda 
övergångsbestämmelser till utlänningslagen med anledning av nu aktuella förslag. 
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5. Kostnader och andra konsekvenser 
Regeringen framhåller att frågan om i vilken utsträckning förslagen om ändrade 
regler i utlänningslagen påverkar hur många människor som söker och beviljas 
uppehållstillstånd i Sverige är komplex (prop. 2020/21:191 s. 138). Regeringen 
påtalar att antalet sökta och beviljade tillstånd i sin tur påverkar vilka ekonomiska, 
sociala och andra konsekvenser som uppstår och att det är svårt att relatera 
ökningar eller minskningar av antalet asylsökande till någon enskild, isolerad 
faktor. Regeringen anför emellertid att en sak som har stor betydelse för antalet 
asylsökande som söker sig till Sverige sannolikt är vilken övergripande bild som 
sprids av Sverige som mottagandeland. Utskottet instämmer i denna bedömning. 

Utskottets förslag väntas leda till att antalet asylsökande och personer som söker 
och beviljas uppehållstillstånd blir lägre än med regeringens förslag. Även antalet 
personer som ansöker om svenskt medborgarskap kan komma att minska jämfört 
med regeringens förslag. I vissa avseenden, t.ex. i fråga om prövning av överkla-
ganden från personer som har fått uppehållstillstånd som alternativt skydds-
behövande och som vill överklaga statusförklaringen samt prövning av ansök-
ningar om familjeåterförening, kan de statliga kostnaderna komma att öka. Till 
följd av det lägre antalet sökta och beviljade uppehållstillstånd förväntas statens 
totala utgifter för prövning, mottagande och etablering dock bli lägre än enligt 
regeringens förslag. Förslagen väntas inte medföra några kostnader för Migrations-
verket eller migrationsdomstolarna som inte kan hanteras inom befintliga anslag. 
Förslagen bedöms inte heller medföra ytterligare kostnader för offentliga biträden. 
Kommunernas och regionernas kostnader förväntas minska på sikt till följd av en 
förbättrad integration jämfört med regeringens förslag. Sammantaget bör ytter-
ligare finansiering med anledning av utskottets förslag därmed inte behövas. 

Enligt barnkonventionen ska konsekvenserna för barn redovisas i alla åtgärder som 
påverkar barn. I konsekvensanalysen gällande barn i betänkandet En långsiktigt 
hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54) anges bl.a. att vissa försämringar kan 
uppstå utifrån ett barnrättsperspektiv till följd av kommitténs förslag jämfört med 
en återgång till utlänningslagen. Regeringen gör samma bedömning när det gäller 
förslagen i propositionen. Detsamma torde gälla i fråga om utskottets förslag. 
Eftersom det kan ta tid för nyanlända att etablera sig i Sverige och uppfylla försörj-
ningskravet kan förslagen innebära att familjeåterföreningen fördröjs jämfört med 
regeringens förslag. Som regeringen anför är emellertid krav för anhöriginvandring 
nödvändiga för att antalet asylsökande ska kunna hållas på en nivå som inte avviker 
från den andel som tas emot i andra medlemsstater i EU och i övriga nordiska 
länder. Därigenom bedöms också mottagandet av de personer som kommer till 
Sverige kunna bli bättre. Som regeringen påpekar bör en anknytningsperson som 
har hunnit integreras i samhället, genom att vara egenförsörjande och ha en bostad, 
främja även de nyanlända familjemedlemmarnas integration. Mot denna bakgrund 
bedömer utskottet att förslagen också kan föra med sig vissa positiva effekter för 
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barn. Utskottet vill i detta sammanhang även peka på de ventiler som förslagen 
innehåller. 

Fler kvinnor än män som beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytning. 
Förslagen som rör försörjningskrav för anhöriginvandring kan väntas slå hårdare 
mot anknytningspersoner som är kvinnor än mot män. Migrationskommittén 
bedömer att förslagen i betänkandet kommer att påverka jämställdheten mellan 
könen, bl.a. med hänvisning till att det kan ta längre tid för kvinnor att uppfylla 
kraven för permanent uppehållstillstånd jämfört med män. Utskottet anser att de nu 
aktuella förslagen kan komma att leda till vissa negativa effekter för kvinnor och 
således påverka jämställdheten negativt jämfört med regeringens förslag. Utskottet 
bedömer samtidigt att förslagen sammantaget kommer att leda till bättre förutsätt-
ningar för en stärkt integration, vilket i sin tur skapar bättre förutsättningar inte 
minst för kvinnor och barn.  
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6. Författningskommentar 

6.1 Förslaget till ändring av regeringens förslag till lag om 
ändring i utlänningslagen (2005:716) 

5 kap.  

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. ett utländskt barn som är ogift och som har adopterats eller som avses bli adopterat av 
någon som vid tidpunkten för adoptionsbeslutet var och fortfarande är bosatt i eller har 
beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, om barnet inte omfattas av 2 och om 
adoptionsbeslutet  
   – har meddelats eller avses komma att meddelas av svensk domstol, 
   – gäller i Sverige enligt lagen (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till 
Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner, eller 
   – gäller i Sverige enligt lagen (2018:1289) om adoption i internationella situationer, 
   4. en utlänning som är förälder till ett ogift utländskt barn som är flykting eller alternativt 
skyddsbehövande, om barnet vid ankomsten till Sverige var skilt från båda sina föräldrar 
eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, eller om 
barnet lämnats ensamt efter ankomsten, och 
   5. en utlänning som är förälder till ett ogift utländskt barn som är flykting eller alternativt 
skyddsbehövande, eller en annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, 
om utlänningen befinner sig i Sverige och beslutet om hans eller hennes asylansökan fattas 
i samband med beslutet om barnets asylansökan. 
   När en ansökan om uppehållstillstånd grundas på ett beslut om adoption som har 
meddelats av svensk domstol, ska den anknytning som har uppkommit genom beslutet 
godtas i ärendet om uppehållstillstånd. 
   Uppehållstillstånd enligt första stycket 1–2 ska även beviljas om den person som utlän-
ningen åberopar anknytning till (anknytningspersonen) har beviljats ett tidsbegränsat uppe-
hållstillstånd enligt 1 eller 6 § eller enligt 12 kap. 18 § och har välgrundade utsikter att 
beviljas varaktigt uppehållstillstånd. 

Paragrafen innehåller bestämmelser om uppehållstillstånd på grund av anknytning.  

Av tredje stycket framgår att ett uppehållstillstånd enligt första stycket 1 eller 2 ska 
beviljas om anknytningspersonen har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd 
som flykting eller alternativt skyddsbehövande eller på grund av humanitära skäl 
enligt 5 kap. 6 § eller på grund av verkställighetshinder enligt 12 kap. 18 §. En 
förutsättning för att uppehållstillstånd på grund av anknytning ska beviljas i dessa 
fall är att anknytningspersonen bedöms ha välgrundade utsikter att beviljas 
varaktigt uppehållstillstånd. Uppehållstillstånd som beviljas med stöd av första 
stycket 4 och 5 förutsätter inte att barnets uppehållstillstånd är permanent och 
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påverkas således inte av att tidsbegränsade uppehållstillstånd nu blir huvudregel 
(jfr prop. 2015/16:174 s. 40). Bedömningen av om en flykting eller alternativt 
skyddsbehövande har välgrundade utsikter att beviljas varaktigt uppehållstillstånd 
ska göras utifrån hur troligt det är att skyddsbehovet kvarstår vid den tidpunkt då 
den skyddsbehövande kan ansöka om ett permanent uppehållstillstånd, dvs. tidigast 
efter tre år. Även möjligheten att få uppehållstillstånd på grund av arbete eller att 
kvalificera sig som varaktigt bosatt kan innebära att anknytningspersonen har 
välgrundade utsikter att beviljas ett varaktigt uppehållstillstånd. Begreppet 
”varaktigt uppehållstillstånd” markerar att det vid bedömningen inte ska beaktas 
om anknytningspersonen har några utsikter att uppfylla de särskilda krav som 
enligt 7 § krävs för ett permanent uppehållstillstånd. En flykting torde i 
normalfallet ha välgrundade utsikter att beviljas varaktigt uppehållstillstånd (jfr 
prop. 2015/16:174 s. 74). Vid bedömningen av hur troligt det är att skyddsbehovet 
kvarstår för en alternativt skyddsbehövande måste både de individuella 
skyddsskälen och aktuell landinformation beaktas (jfr prop. 2018/19:128 s. 59 f.). 
Till skillnad från flyktingar och alternativt skyddsbehövande har utlänningar som 
beviljas uppehållstillstånd på grund av humanitära skäl enligt 5 kap. 6 § eller på 
grund av verkställighetshinder enligt 12 kap. 18 § ingen skyddsstatus som kan ligga 
till grund för bedömningen av om det finns välgrundade utsikter att beviljas 
varaktigt uppehållstillstånd. Bedömningen får i stället göras utifrån hur troligt det 
är att det fortsatt finns en grund för uppehållstillstånd vid den tidpunkt då personen 
kan ansöka om ett permanent uppehållstillstånd, dvs. tidigast efter tre år. En person 
som har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av verkställighets-
hinder enligt 12 kap. 18 § som inte är bestående kan normalt inte anses ha 
välgrundade utsikter att beviljas varaktigt uppehållstillstånd under en längre tid. 
Övervägandena finns i avsnitt 3.2.1. 

Inga ändringar i sak utöver den i tredje stycket är avsedda. Regeringens författ-
ningskommentar till övriga ändringar i paragrafen finns i prop. 2020/21:191 
s. 160 f.  

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 
   a) är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, om förhål-
landet framstår som seriöst och inte särskilda skäl talar mot att tillstånd ges, eller 
   b) har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 1 eller 6 § eller enligt 12 kap. 
18 § och som har välgrundade utsikter att beviljas varaktigt uppehållstillstånd, om förhål-
landet framstår som seriöst och har etablerats redan i hemlandet och inte särskilda skäl talar 
mot att tillstånd ges, 
   2. en utlänning som på något annat sätt än som avses i 3 § eller i denna paragraf är nära 
anhörig till någon som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i 
Sverige eller som har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 1 eller 6 § eller 
enligt 12 kap. 18 § och som har välgrundade utsikter att beviljas varaktigt uppehålls-
tillstånd, om han eller hon har ingått i samma hushåll som den personen och det finns ett 
särskilt beroendeförhållande mellan släktingarna som fanns redan i hemlandet, 
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   3. en utlänning som är förälder till och vårdnadshavare för samt sammanbor med ett barn 
som är bosatt i Sverige, 
   4. en utlänning som ska utöva umgänge, som inte är av begränsad omfattning, med ett 
barn som är bosatt i Sverige, och 
   5. en utlänning som har svenskt ursprung eller som under lång tid har vistats i Sverige 
med uppehållstillstånd. 
   Om en utlänning har getts uppehållstillstånd enligt första stycket 1 ska uppehållstillstånd 
för samma tid också ges till utlänningens ogifta barn. 
   När det finns synnerliga skäl får uppehållstillstånd också i andra fall än som avses i första 
och andra styckena beviljas en utlänning som 
   1. är adopterad i Sverige i vuxen ålder, 
   2. är anhörig till en utlänning som är flykting eller alternativt skyddsbehövande, eller 
   3. på annat sätt har särskild anknytning till Sverige. 
   Uppehållstillstånd enligt första stycket 1 a, 3 och 4 och tredje stycket 2 ska inte beviljas 
om anknytningspersonen har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 1 eller 6 § 
eller enligt 12 kap. 18 §. 

Paragrafen innehåller bestämmelser om uppehållstillstånd på grund av anknytning 
och ändras till följd av ändringen i 3 §. Av första stycket 1 b) och 2 framgår således 
att en förutsättning för att uppehållstillstånd på grund av anknytning ska beviljas i 
dessa fall är att anknytningspersonen bedöms ha välgrundade utsikter att beviljas 
varaktigt uppehållstillstånd. Vad som avses med rekvisitet ”välgrundade utsikter 
att beviljas varaktigt uppehållstillstånd” framgår av kommentaren till 3 §. Över-
vägandena finns i avsnitt 3.2.1. 

Inga ändringar i sak utöver den nyss nämnda är avsedda. Regeringens författnings-
kommentar till övriga ändringar i paragrafen finns i prop. 2020/21:191 s. 161 f.  

3 d § Om anknytningspersonen har beviljats uppehållstillstånd som flykting eller förklarats 
vara flykting gäller kraven i 3 b § endast om 
   1. ansökan om uppehållstillstånd görs senare än tre månader efter det att anknytnings-
personen har beviljats uppehållstillstånd som flykting eller förklarats vara flykting, 
   2. familjeåterförening är möjlig i ett land utanför EU som familjen har en särskild anknyt-
ning till, eller 
   3. utlänningen och anknytningspersonen inte har sammanbott utomlands en längre tid och 
det inte heller på annat sätt står klart att förhållandet är väl etablerat. 

Paragrafen innehåller bestämmelser som begränsar tillämpningsområdet för 
huvudregeln om försörjningskrav vid anhöriginvandring när anknytningspersonen 
är en flykting. Övervägandena finns i avsnitt 3.2.2.  

Av första punkten framgår att försörjningskravet gäller om utlänningen ansöker om 
uppehållstillstånd senare än tre månader efter det att anknytningspersonen har 
beviljats uppehållstillstånd som flykting eller förklarats vara flykting. Om en 
ansökan görs inom tre månader får försörjningskrav ställas i två olika situationer. 
Den ena situationen regleras i andra punkten och innebär att ett försörjningskrav 
gäller när familjeåterförening kan ske i ett land utanför EU om familjen har en 
särskild anknytning till detta land. Den andra situationen regleras i tredje punkten. 
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Enligt den punkten gäller ett försörjningskrav när utlänningen och anknytnings-
personen inte har sammanbott utomlands en längre tid och det inte heller på annat 
sätt står klart att förhållandet är väl etablerat. Övervägandena finns i avsnitt 3.2.3 
och 3.2.4. 

3 f § Utöver vad som följer av 3 c–3 e §§ får undantag från kraven i 3 b § medges helt eller 
delvis, om det finns synnerliga skäl. 

Paragrafen ger möjlighet att helt eller delvis medge undantag från huvudregeln om 
försörjningskrav vid anhöriginvandring. Enligt bestämmelsen får undantag från 
försörjningskravet medges om det finns synnerliga skäl. De omständigheter som 
kan utgöra skäl för undantag hänför sig till situationer där det inte framstår som 
lämpligt eller rimligt att ställa upp ett försörjningskrav. Det kan t.ex. gälla personer 
som är äldre och har lämnat arbetsmarknaden och har svårt att påverka sin inkomst. 
Även personer med funktionsnedsättning och som saknar försörjningsförmåga bör 
undantas. Det kan vidare finnas skäl att medge undantag från försörjningskraven 
med hänsyn till att anknytningspersonen är arbetsoförmögen på grund av sjukdom 
som inte endast är tillfällig eller på grund av annan varaktig fysisk eller psykisk 
funktionsnedsättning. I de fall en anknytningsperson är delvis arbetsoförmögen kan 
det finnas skäl att delvis efterge försörjningskravet. Övervägandena finns i avsnitt 
3.2.5. 

6 § Om uppehållstillstånd inte kan ges på annan grund, får tillstånd beviljas en utlänning 
om det vid en samlad bedömning av utlänningens situation finns sådana synnerligen 
ömmande omständigheter att han eller hon bör tillåtas stanna i Sverige. Vid bedömningen 
ska utlänningens hälsotillstånd, anpassning till Sverige och situation i hemlandet särskilt 
beaktas. 
   Barn får beviljas uppehållstillstånd enligt första stycket även om de omständigheter som 
kommer fram inte har samma allvar och tyngd som krävs för att tillstånd ska beviljas vuxna 
personer. 
   Ett uppehållstillstånd som beviljas enligt första stycket ska vara tidsbegränsat och gälla i 
tretton månader. Varje nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd som därefter beviljas ska gälla 
i två år. En ansökan om permanent uppehållstillstånd får, när giltighetstiden för ett uppe-
hållstillstånd löper ut, beviljas om utlänningen har haft tidsbegränsat uppehållstillstånd i 
minst tre år och förutsättningarna för uppehållstillstånd med stöd av första stycket och de 
särskilda kraven i 7 § är uppfyllda. 

Paragrafen reglerar uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omstän-
digheter. Bestämmelsen överensstämmer med den reglering som infördes i 2005 
års utlänningslag. De överväganden som gjordes i samband med införandet av 
lagen och den praxis som har vuxit fram avseende bestämmelsen i den dåvarande 
lydelsen ska ge vägledning även i framtiden. Övervägandena finns i avsnitt 3.3. 

8 § Kravet i 7 § 1 gäller inte om  
1. utlänningen är ett barn,  
2. utlänningen har rätt att uppbära inkomstgrundad ålderspension, garantipension eller 

äldreförsörjningsstöd enligt socialförsäkringsbalken, eller  
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3. det finns synnerliga skäl. 
Kravet i 7 § 2 gäller inte om utlänningen är under 15 år. 
Kraven i 7 § gäller inte en utlänning som ska beviljas permanent uppehållstillstånd 

med stöd av 2, 2 b eller 2 c § eller när en ansökan om permanent uppehållstillstånd ska 
göras av någon annan än utlänningen. 

Paragrafen innehåller bestämmelser om när undantag kan göras från kraven för 
permanent uppehållstillstånd.  

Av första stycket 3 framgår att undantag från försörjningskravet kan göras om det 
finns synnerliga skäl. Undantag ska vara möjligt i situationer där det inte framstår 
som rimligt för en enskild att nå kraven. En person med långvarig nedsättning av 
arbetsförmågan på grund av sjukdom eller annan nedsättning av den fysiska eller 
psykiska prestationsförmågan kan t.ex. ha svårt att uppfylla försörjningskravet. 
Detsamma kan gälla en person som är nära pensionsålder och som därför har svårt 
att få en anställning. Möjligheten till undantag kan även användas i de fall det inte 
är rimligt att uppställa ett försörjningskrav för permanent uppehållstillstånd, t.ex. 
när en nunna eller munk ska beviljas permanent uppehållstillstånd med stöd av 5 § 
andra stycket. En annan aspekt som kan vägas in är hur länge den enskilde vistats 
i Sverige med tidsbegränsade uppehållstillstånd. En person som under mycket lång 
tid vistats här utan att ha kunnat nå de föreskrivna kraven ska kunna undantas på 
grund av synnerliga skäl. Någon bestämd tidsgräns bör inte anges utan det blir fråga 
om bedömningar i enskilda fall. Det kan vara så att det finns olika faktorer som 
samverkar och som vid en samlad bedömning gör att undantag ska medges. 
Övervägandena finns i avsnitt 3.1.3. 

Inga ändringar i sak utöver de nämnda är avsedda. Regeringens författnings-
kommentar till övriga ändringar i paragrafen finns i prop. 2020/21:191 s. 169 f. 

17 a § Uppehållstillstånd får vägras i sådana fall som avses i 3 §, om 
   1. oriktiga uppgifter medvetet lämnats eller omständigheter medvetet förtigits som är av 
betydelse för att få uppehållstillståndet, 
   2. en utlänning adopterats eller ett äktenskap ingåtts eller ett samboförhållande inletts 
uteslutande i syfte att ge utlänningen rätt till uppehållstillstånd, eller 
   3. utlänningen utgör ett hot mot allmän ordning och säkerhet. 
   Uppehållstillstånd får vägras även i sådana fall som avses i 3 § första stycket 1 eller 2 b, 
om 
   1. makarna eller samborna inte lever tillsammans eller inte har sådan avsikt, 
   2. den person till vilken anknytning åberopas eller utlänningen som sökt uppehålls-
tillstånd är gift eller sambo med någon annan, eller 
   3. någon av makarna eller samborna är under 21 år. 
   Vid bedömningen av om uppehållstillstånd bör vägras ska hänsyn tas till utlänningens 
övriga levnadsomständigheter och familjeförhållanden. 

Paragrafen innehåller bestämmelser om när uppehållstillstånd enligt 3 § får vägras. 

Andra stycket 3 ändras på så sätt att uppehållstillstånd får vägras för anknytnings-
personens make eller sambo om någon av makarna eller samborna är under 21 år. 
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Detta följer regleringen i familjeåterföreningsdirektivet som anger att medlems-
staterna för att garantera en bättre integration och förhindra tvångsäktenskap får 
kräva att anknytningspersonen och dennes make ska ha uppnått en viss lägsta ålder, 
högst 21 år, innan maken kan återförenas med anknytningspersonen. Övervägan-
dena finns i avsnitt 3.2.6. 

Inga ändringar i sak utöver den nyss nämnda är avsedda. Regeringens författnings-
kommentar till övriga ändringar i paragrafen finns i prop. 2020/21:191 s. 171 f.  
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6.2 Förslaget till lag om ändring i lagen (2021:000) om ändring 
i utlänningslagen (2005:716) 

5 kap.  

7 § En ansökan om permanent uppehållstillstånd får beviljas endast om 
   1. utlänningen uppfyller krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap, 
   2. utlänningen kan försörja sig, och 
   3. det med hänsyn till utlänningens förväntade levnadssätt inte råder tveksamhet om att 
ett permanent uppehållstillstånd bör beviljas. 

Paragrafen innehåller bestämmelser om de särskilda krav som ska vara uppfyllda 
för att ett permanent uppehållstillstånd ska kunna beviljas. 

I paragrafen införs särskilda krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap som 
ska vara uppfyllda för att ett permanent uppehållstillstånd ska kunna beviljas. Som 
huvudregel gäller kraven alla utlänningar som ansöker om permanent uppehålls-
tillstånd. I 8 § finns bestämmelser om undantag från kunskapskraven. Att utlän-
ningen ska uppfylla krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap framgår av 
första punkten. Den närmare regleringen av utformningen och kontrollen av språk- 
och samhällskunskapskraven ska kunna meddelas genom föreskrifter. Ett 
bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att 
meddela föreskrifter finns i 24 §. Övervägandena finns i avsnitt 3.1.1.  

Inga ändringar i sak utöver den nyss nämnda är avsedda. Regeringens författnings-
kommentar till övriga ändringar i paragrafen finns i prop. 2020/21:191 s. 168 f. 

Det framgår av regeringens förslag till 14 kap. 3 a § UtlL att Migrationsverkets 
beslut om avslag på en ansökan om permanent uppehållstillstånd får överklagas till 
en migrationsdomstol om ansökan avslås för att de särskilda kraven i 5 kap. 7 § 
inte är uppfyllda.  

8 § Kraven i 7 § 1 och 2 gäller inte om 
   1. utlänningen är ett barn,  
   2. utlänningen har rätt att uppbära inkomstgrundad ålderspension, garantipension eller 
äldreförsörjningsstöd enligt socialförsäkringsbalken, eller  
   3. det finns synnerliga skäl.  
   Kravet i 7 § 3 gäller inte om utlänningen är under 15 år. 
   Kraven i 7 § gäller inte en utlänning som ska beviljas permanent uppehållstillstånd med 
stöd av 2, 2 b eller 2 c § eller när en ansökan om permanent uppehållstillstånd ska göras av 
någon annan än utlänningen. 

Paragrafen innehåller bestämmelser om när undantag kan göras från kraven för 
permanent uppehållstillstånd. 

Paragrafens första stycke ändras till följd av ändringen i 7 § och för att motsvarande 
möjligheter till undantag ska finnas från kunskapskraven som från försörjnings-
kravet.  
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Enligt första stycket 1 är barn undantagna från försörjningskravet och kunskaps-
kraven. Med barn avses en person som är under 18 år (jfr 1 kap. 2 §). Övervägan-
dena finns i avsnitt 3.1.2. 

Av första stycket 2 framgår att personer som har rätt att uppbära inkomstgrundad 
ålderspension, garantipension eller äldreförsörjningsstöd enligt socialförsäkrings-
balken är undantagna från försörjningskravet och kunskapskraven. Det är rätten att 
ta ut förmånerna i fråga som styr om en person omfattas av undantaget. Över-
vägandena finns i avsnitt 3.1.2. 

Av första stycket 3 framgår att undantag från försörjningskravet och 
kunskapskraven kan göras om det finns synnerliga skäl. Undantag ska vara möjligt 
i situationer där det inte framstår som rimligt för en enskild att nå kraven. Personer 
som söker skydd i Sverige kan ha genomgått traumatiska upplevelser som gör att 
förmågan att tillgodogöra sig undervisning väsentligen försämrats och att det inte 
kan krävas att de uppfyller kunskapskraven. Övervägandena finns i avsnitt 3.1.3. 

Paragrafens tredje stycke ändras till följd av ändringen i 7 §. 

24 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter 
om utformning och kontroll av språk- och samhällskunskapskrav samt om försörjnings-
förmåga enligt 7 §. 

Paragrafen ändras för att bemyndiga regeringen eller den myndighet regeringen 
bestämmer att utfärda föreskrifter även om utformning och kontroll av språk- och 
samhällskunskapskrav enligt 7 §. Övervägandena finns i avsnitt 3.1.1. 
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Bilaga 1 Utskottets promemoria om försörjningskrav vid 
anhöriginvandring 
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Bilaga 2 Remissammanställning 
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Bilaga 3 Remissvar 
 


