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LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-11-23

Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina

Stävberg och justitierådet Ella Nyström.

Försörjningskrav vid anhöriginvandring

Enligt en lagrådsremiss den 12 november 2009 (Justitiedeparte-

mentet) har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över

förslag till lag om ändring i utlänningslagen (2005:716).

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunniga Karin

Påle-Bartes och kanslirådet Johanna Peyron.

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

I remissen uppställs ett försörjningskrav som villkor för att uppehålls-

tillstånd ska beviljas en utlänning på grund av anknytning till en per-

son i Sverige. Kravet avser anknytningspersonen och innebär att

denna ska kunna försörja sig och ha en bostad av tillräcklig storlek

och standard för sig och utlänningen. Från kravet ska dock finnas en

rad undantag i lagen.
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Förslaget till lag om ändring i utlänningslagen

5 kap. 3 c §

I första stycket punkten 6 bör ordet minst läggas till framför orden

fyra år så att hela uttrycket blir ”i minst fyra år”.

Vidare bör första och andra styckena delas upp i två paragrafer,

eftersom första stycket avser anknytningspersonen och andra stycket

sökanden. Andra stycket skulle då bilda en ny 3 d §, medan nuva-

rande 3 d § skulle få beteckningen 3 e §. I den nya 3 d § skulle tydli-

gare kunna anges vilken sökande som avses i andra meningen. Hela

3 d § borde kunna ges följande lydelse:

Kraven i 3 b § gäller inte om sökanden är ett barn och den som bar-
net åberopar anknytning till är barnets förälder. Kraven i 3 b § gäller
inte heller om barnets andra förälder ansöker om uppehållstillstånd
tillsammans med barnet.

5 kap. 3 d §

I paragrafen ges en möjlighet att medge undantag från kraven enligt

3 b §. Undantag från kraven i 3 b § regleras också i 3 c §. Detta bör

framgå av paragrafens ordalydelse. Mot bakgrund av vad Lagrådet

anfört under 5 kap. 3 c § kan paragrafen, som föreslås få beteck-

ningen 3 e §, ges följande lydelse:

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


