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• Syfte: Färre personer ska söka uppehållstillstånd i Sverige. 
 
 
• Anpassning till EU:s miniminivå. 
 
 
• Gäller i tre år (från 20 juli 2016 till den 19 juli 2019).  
 
 
• Gäller ej vid beslut om uppehållstillstånd för barn och barnfamiljer som 

ansökt om asyl senast den 24 november 2015 eller på ansökningar om 
familjeåterförening som lämnats in den 20 juli 2016 eller tidigare.  

 
 

 

 
 

Bakgrund om den s.k. begränsningslagen 



Mer information om nya lagen 

 
För mer information – se:  
 
Regeringens hemsida: 
http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2016/04/tillfalliga-
begransningar-av-mojligheten-att-fa-uppehallstillstand-i-sverige/ 
 
Svenska Röda Korsets remissvar: 
http://rednet.redcross.se/Nyheter-och-dialog/Nyhetslista/Roda-Korset-djupt-
oroad-over-nytt-lagforslag/ 
 



Tidsbegränsade uppehållstillstånd 

 
• Flyktingar och alternativt skyddsbehövande: Tidsbegränsade uppehållstillstånd 

i stället för permanenta uppehållstillstånd.  
       Flyktingar: 3 år, alternativt skyddsbehövande: 13 månader. 
 
• Vid förlängning: Nytt tidsbegränsat tillstånd om det fortfarande finns 

skyddsskäl. Permanent uppehållstillstånd bara om utlänningen kan försörja 
sig. 

 
• Kvotflyktingar ska fortfarande beviljas permanenta uppehållstillstånd. 
 
• Rätten till uppehållstillstånd för övriga skyddsbehövande tas bort. 
 



Begränsad rätt till anhöriginvandring 
 
 
Huvudregel: 
 
• Bara flyktingar som beviljas tidsbegränsade tillstånd enligt den nya tillfälliga 

lagen ska ha rätt till familjeåterförening 
 

• Familjeåterförening gäller bara make, maka, sambo (över 21 år) och barn 
under 18 år (kärnfamilj).  

 
• Barn som är flyktingar ska ha rätt att återförenas med sina föräldrar. 

 
• Asylsökande som bedömts vara alternativt skyddsbehövande ska inte ha rätt 

till familjeåterförening  
 

 
 

 



Begränsad rätt till anhöriginvandring forts. 

 
Undantag:  
 
• Asylansökan senast den 24 november 2015 – alternativt skyddsbehövande har 

samma rätt till familjeåterförening som flyktingar. 
 

• Familjeåterförening för alternativt skyddsbehövande möjlig om annars risk för 
konventionsbrott. 

 
• Detsamma gäller familjeåterförening med personer utanför kärnfamiljen. 
 
• Ansökningar om familjeåterförening kommer att avslås, inte avvisas, vilket 

möjliggör domstolsprövning av familjeåterföreningsärenden.  
 

 
 
 



 
 
 
 
 
Skärpta försörjningskrav 
 

 
• Ett försörjningskrav ska gälla som absolut huvudregel vid anhöriginvandring. 
  
• Utvidgas till att omfatta ett krav på att anknytningspersonen ska kunna 

försörja även familjemedlemmen som kommer hit.  
 
• Dagens undantag från försörjningskrav vid anhöriginvandring, ganska många, 

tas bort. 
 

 



Skärpta försörjningskrav forts. 

Undantag från försörjningskravet: 
 
• Anknytningspersonen är ett barn. 
 
• Den anhörige ansökte om uppehållstillstånd senast den 20 juli 2016.  
 

• Anknytningspersonen är en flykting, eller en alternativt skyddsbehövande som 

sökt asyl innan den 24 november 2015, och den anhörige ansöker om 

uppehållstillstånd inom de tre första månaderna efter att personen i Sverige 

beviljats uppehållstillstånd.  
 
Dock: 
 
• Ändå anknytningskrav enligt andra punkten om  
       1. anknytning till annat land utanför EU eller  
       2. nyetablerad anknytning  
 



Synnerligen ömmande omständigheter 
 
 
• Uppehållstillstånd på grund av synnerligen/särskilt ömmande 

omständigheter ska inte tillämpas generellt - ersätts med bestämmelse som 
innebär att uppehållstillstånd ska beviljas om ett beslut att neka 
uppehållstillstånd skulle strida mot Sveriges internationella åtaganden. 
 

• Barn ska i vissa fall kunna beviljas permanent uppehållstillstånd med 
hänsyn till barnets hälsotillstånd. 



Konsekvenser 

 
• De som inte bedömts som flyktingar, ungefär hälften av alla 

asylsökande och en majoritet av de som flyr från Syrien, kommer sakna 
rätt till  familjeåterförening.  

 
• De som sedan tidigare har permanenta uppehållstillstånd och som vill 

återförenas med sin familj kommer att drabbas av det hårda 
försörjningskravet.  

 
• Även flyktingar kommer i många fall att drabbas av försörjningskravet 

eftersom det kommer att bli svårt för deras anhöriga att hinna lämna in 
ansökan om uppehållstillstånd inom 3 månader från att flyktingen fick 
sitt uppehållstillstånd.  

 
 



Konsekvenser forts. 

 
• När det gäller familjemedlemmar utanför kärnfamiljen, t.ex. barn som 

precis hunnit fylla 18 år eller föräldrar till vuxna barn, är huvudregeln att 
deras möjlighet till familjeåterförening tas bort.  

 
• Bestämmelsen om särskilt ömmande omständigheter för barn tas bort, 

liksom bestämmelsen om synnerligen ömmande omständigheter för 
vuxna. För barn införs en mycket restriktiv regel som innebär att barn 
med svåra, långvariga sjukdomstillstånd kan få permanent 
uppehållstillstånd om det anses föreligga synnerligen ömmande 
omständigheter.  

 
• Antalet papperslösa riskerar att öka när tillståndsgrunderna blir färre och 

tillämpningen restriktivare. 
 
• Vi kommer att möta allt fler desperata människor som känner sig 

orättvist behandlade – det kommer att bli ett ”före” och ”efter” tillfälliga 
lagen. 
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