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Regering-‐
ens
förslag  till  
tillfällig  
lagstiftn-‐
ing

Åtgärder Konsekv-‐
enser

Kritik Hur  
agera?

NY 
LAGSTIFTNING

• Begränsningar av möjligheter att få uppehållstillstånd i 
Sverige

• Remissvar till den 10 mars

• Riksdagsbehandling 20 juni
• Beslut 21 juni

• Lagen träder ikraft 20 juli 2016

GILTIGHETSTID

• Gäller fram till 20 juli 2019

men kan revideras efter två år vid behov

• Det finns övergångsregler för vissa grupper

• Gäller för vuxna utan barn oavsett när de sökt asyl och 
för alla som sökt asyl efter den 24 november 2015
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ÅTGÄRDER

• Tillfälliga uppehållstillstånd för alla utom kvotflyktingar

• Inskränkt rätt till familjeåterförening

• Slopande av övrig skyddsbehövande

• Ömmande skäl försvinner

• Medicinsk åldersbedömning vanligare

• ID kontroller utanför Sverige

TILLFÄLLIGA
UPPEHÅLLSTILLSTÅND

• 3 år för konventionsflyktingar, förlängning ett år i taget.
Om ansökan görs inom 3 månader från härvarandes         
tillståndsdatum finns inget försörjningskrav vid 
familjeåterförening.

• 1 år för alternativt skyddsbehövande, förlängning i två 
år. 

VERKSTÄLLIGHETSHINDER

• Beviljas om ”ett beslut att neka uppehållstillstånd skulle
strida mot Sveriges internationella åtaganden” t. ex rätt
till familjeliv, risk för att en sjuk person utsätts för
omänsklig eller förnedrande behandling, skydd för
människor utsatt för människohandel.

• TUT i ett år
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FAMILJEÅTERFÖRENING

• Konventionsflyktingar har rätt till det men måste söka 
inom 3 månader från tillståndsdagen för att slippa 
försörjningskrav, annars inträder dessa krav.

• Alternativt skyddsbehövande har ingen rätt till 
familjeåterförening förutom om de får PUT genom 
arbete och kan försörja hela familjen samt ordna 
bostad. Inkomsten måste vara taxerad.

VUT FALLEN-
EFTER SISTA 

AVSLAG

• Ingen rätt till familjeåterförening. 

• Först TUT i 1 år sedan förlängning på 1 år

• Om ansökan har gjorts av barn eller barnfamilj senast 
den 24 november 2015 behandlas ansökan om 
familjeåterförening enligt nuvarande lag. Barn som 
fyller 18 innan ett beslut tas omfattas inte

• De alternativt skyddssökande som hunnit söka asyl 
senast den 24 november 2015 och de som får 
flyktingstatus, oavsett när de sökt, ska kunna 
återförenas med sin familj.

Undantag  familjeåterförening
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UNDANTAG FORTS.

• Båda de vuxna måste ha fyllt 21 år och redan vara 
gifta eller sambo

• Försörjningskravet gäller inte dem vars 
familjemedlemmar hinner ansöka före 20 juli 2106

FÖRSÖRJNINGSKRAVET
GÄLLER

• Om ansökan inte lämnats in inom 3 månader 

• När det skulle vara möjligt att återförenas i ett annat 
land utanför EU

• När ett par inte bott länge utanför Sverige eller annars 
kan visa att de har ett väletablerat förhållande

MÖJLIGHET ATT FÅ PUT

• Om ett skyddsbehövande vid förnyelse av TUT har ett 
fast arbetserbjudande med viss längd och en 
beskattningsbar inkomst som räcker till försörjning av  
arbetstagaren eller näringsidkaren kan PUT beviljas. En 
kombination av anställning och företagsamhet verkar 
möjlig. Familjeåterförening blir möjlig.

• En konventionsflykting måste vänta tre år inför denna 
möjlighet medan ett alternativt skyddsbehövande kan 
söka efter ett år.
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KRITIK FRÅN  REMISSINSTANSER

• Migrationsverket
• Justitiekanslern
• Barnombudsmannen
• Domstolar
• Röda korset
• Sveriges kristna råd
• Amnesty
• FARR
• RFSL m fl

INNEHÅLLET I KRITIKEN
• Familjer splittras en längre tid
• Arbete ger större chans till permanent uppehållstillstånd 

än skyddsbehov
• Övrig skyddsbehov bör behållas
• Ömmande omständigheter bör finnas kvar
• Lagförslaget är otydligt och saknar detaljanalyser
• Barnen drabbas särskilt hårt. Särskilt de 

ensamkommande
• Oklart vad gäller då den tillfälliga lagen upphör
• Påökning av administration samt tillämpning av 

parallella lagstiftningar

NYA RUTINER HOS 
MIGRATIONSVERKET

• Alla handläggare kan handlägga barnärenden
• Varje ärende ska sorteras i ett särskilt spår vid ansökan 

(7 spår sammanlagt)
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SPÅR 3

I spår tre handläggs ärenden där man direkt efter screening kan 
se att det finns behov av omfattande handläggningsåtgärder. 

Genom att behovet av handläggningsåtgärder identifieras tidigt i 
processen är det möjligt att vidta åtgärder redan innan den 
muntliga asylutredningen hålls vilket förebygger långa 
handläggningstider.

Frågan om av- eller utvisning är alltid väckt i dessa ärenden och 
behov av biträde finns. För att ett ärende ska handläggas i spår 
tre krävs att behov finns av ett flertal handläggningsåtgärder. 

Följande ärenden ska handläggas i spår tre:  bl.a

� ärenden där det finns misstanke om falsk 
identitet 

� ärenden där behov av språkanalys finns 
� ärenden där frågan om verkställighet är 
komplicerad  

� BUV-ärenden där frågan om ordnat 
mottagande är aktuell  
� BUV-ärenden där åldersutredning är aktuell 

� ärenden där det finns indikationer på 
människohandel. 


