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Om migration

Migrationsverket arbetar med både tillstånd för dem som av olika skäl
vill invandra och med stöd till en del av dem som redan har
uppehållstillstånds här men som ändå vill återvandra. Vi ansvarar
också för att de som fått av- eller utvisningsbeslut självmant lämnar
Sverige.

Migrationspolitik för att få helhet
Migrationspolitiken griper över flera områden och omfattar:

Ordet migration betyder folkförflyttningar inom eller mellan länder och
begreppet rymmer följaktligen både flyttning från (emigration) och
flyttning till (immigration) ett land.
Varje invandrare är också alltid en utvandrare beroende på ur vilken
synvinkel han betraktas. När Vilhelm Moberg skrev sin välkända
romansvit om Karl Oskar och Kristina från Duvemåla så gav han
böckerna titlarna Utvandrarna, Invandrarna, Nybyggarna och Sista
brevet till Sverige, men det är hela tiden samma människor han
berättar om.
När vi på Migrationsverket använder begreppet migration inrymmer vi
också alla typer av flyttningar, det vill säga både den påtvingade
flyttningen – flykten eller fördrivningen – och den frivilliga flyttningen
till studier, ett bättre jobb eller till en älskad familj eller make/maka. I
en del andra länder används begreppet migration enbart för den
frivilliga flyttningen, oftast av arbetskraft.

•
flyktingpolitiken
•
invandringspolitiken
•
integrationspolitiken
•
återvändandepolitiken.
Migrationspolitiken ingår samtidigt i:
•
utrikespolitiken
•
säkerhetspolitiken
•
handelspolitiken
•
biståndspolitiken.
Allt hänger ihop. Kan till exempel ekonomisk och demokratisk
utveckling stödjas i fattiga länder, där mänskliga rättigheter åsidosätts,
kan det på sikt leda till att färre människor försöker lösa sina problem
genom att fly eller flytta. På samma sätt bidrar varje framgångsrik
utrikespolitisk och diplomatisk insats för fred till att förhindra att
människor drivs på flykt.

Vem ansvarar för vad?

medborgarskapsärenden kan överklagas till migrationsdomstolarna,
men däremot inte – med något undantag – beslut om visum.

Migrationsöverdomstolen
Migrationsöverdomstolen kan ge prövningstillstånd och, som högsta
och sista instans, pröva beslut som fattas i migrationsdomstolarna.
Domstolen tar främst upp sådana ärenden till prövning, som är
principiellt viktiga och blir vägledande för det framtida
beslutsfattandet.

Riksdagen
Riksdagen beslutar om migrationspolitiken som berör både invandring
och återvandring. I utlänningslagen och medborgarskapslagen finns
de regler som Migrationsverket ska följa och som vi ska tillämpa
enhetligt och konsekvent i de enskilda ärendena. Förvaltningslagen
och förvaltningsprocesslagen är ytterligare två viktiga lagar som
reglerar verkets arbete.

Regeringen
Regeringen har rätt att komplettera riksdagens beslut genom att
utfärda förordningar, som ger mer detaljerade regler för hur
lagstiftningen skall tillämpas i vissa avseenden eller vid vissa
tidpunkter. Det är t.ex. regeringen som ska ta ställning till när en
massflyktssituation föreligger och det kanske är motiverat att snabbt
ge en stor mängd människor ett tidsbegränsat skydd.

Migrationsdomstolarna
Migrationsdomstolarna prövar de ärenden där en sökande klagar på
Migrationsverkets beslut. Både asyl- tillstånds- och
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Historik

När vi läser svensk historia kan vi se hur grupper av människor
invandrat till landet sedan flera hundra år tillbaka i tiden. Exempel på
sådan ”historisk” invandring är:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

hansatyskar under medeltiden
finnar som bosatte sig i Mälardalen under 1500-talet
zigenare eller romer som började komma redan på 1500-talet
valloner som lockades hit för att lära ut järnhantering i slutet av
1600-talet
savolaxfinnar som under 1600-talet beviljades viss skattefrihet
om de bosatte sig i urskogen – det som nu kallas
finnmarkerna
judar som tilläts etablera sig i fyra svenska städer under 1700talet
franska konstnärer, filosofer och intellektuella under 1700-talet
italienare som kunde göra stuckatur när 1800-talets stenstäder
byggdes
skottar som bland annat startade bryggerier.

Den stora utvandringen ett hot mot nationen
Även om det alltid funnits viss invandring till Sverige så är det den
stora utvandringen från mitten av 1800-talet och fram till 1930 som
har satt de djupaste spåren i landets utveckling och i människors
minne. Väldigt många familjer i Sverige har fortfarande släktband till
USA, Canada, Sydamerika eller Australien. Dit sökte sig under loppet
av 100 år cirka 1,3 miljoner svenskar, och det som drev dem att söka
lyckan ”over there” var
•
fattigdom
•
religiös förföljelse
•
bristande framtidstro
•
politisk ofrihet
•
äventyrslystnad och ”guldfeber”
Första världskriget i kombination med invandringsrestriktioner i USA
dämpade utvandringen, som var ett stort samhällsproblem i Sverige. I
och med andra världskriget övergick Sverige från att vara
utvandrarland till att bli ett invandrarland. Sedan 1930 har Sverige –
sånär som på ett par år på 70-talet – alltid haft en större årlig
invandring än utvandring.

Krigets flyktingar samt 50- och 60-talets arbetskraft
Det var flyktingarna från Tyskland, de nordiska grannländerna och
Baltikum, som under andra världskrigets lopp förvandlade
utvandrarlandet Sverige till ett invandrarland. Många av dessa
flyktingar återvände efter kriget till sina hemländer, men åtskilliga –
däribland de flesta balter – blev kvar.

Efter krigsslutet var det istället arbetskraftsinvandringen från
Skandinavien, Italien, Grekland, Jugoslavien, Turkiet m.fl. länder som
kom att dominera. Ibland skedde den i organiserade former, genom
arbetsmarknadsmyndigheternas försorg, men för det mesta sökte sig
människor på egen hand till Sverige.

70-talets reglerade invandring
I slutet av 60-talet infördes den reglerade invandringen, det vill säga
riksdagen beslutade att de som ville invandra i princip skulle ha sitt
uppehållstillstånd klart före inresan. För dem som ville komma till
Sverige för att arbeta krävdes att de hade ett arbetserbjudande och
att dåvarande Invandrarverket tillsammans med arbetsmarknadens
parter hade gjort en arbetsmarknadsprövning. Den innebar att
tillstånd beviljades enbart om landet behövde den utländska
arbetskraften. Om det fanns arbetslösa i Sverige som kunde utföra
arbetet beviljades inget uppehållstillstånd.
Men för följande grupper gjordes ingen arbetsmarknadsprövning:
•

nordbor, som sedan 1951 hade haft rätt att bosätta sig och
arbeta var som helst i Norden utan några särskilda tillstånd
•
flyktingar
•
familjemedlemmar som ville förenas eller återförenas i
Sverige.
Den nya reglerade invandringspolitiken ledde under 70-talet till att
•

den utomnordiska arbetskraftsinvandringen minskade

•

•
•

den nordiska – i synnerhet den finska – invandringen ökade
dramatiskt under några år för att minska lika dramatiskt några
år senare när det rådde högkonjunktur i Finland
den utomnordiska anknytningsinvandringen, det vill säga
invandringen av familjemedlemmar ökade
flyktingarna kom stötvis, oftast i direkt anslutning till krig eller
kriser, som exempelvis militärkuppen i Chile 1973.

80-talet – de asylsökandes årtionde
I mitten av 80-talet började asylsökande från Iran och Irak, Libanon,
Syrien, Turkiet och Eritrea att öka i antal i hela Västeuropa. Under
slutet av årtiondet började också asylsökande från Somalia, Kosovo
och flera av de forna öststaterna att sälla sig till köerna av
asylsökande. När det kommunistiska förtrycket bröt samman, ledde
det till att det blev lättare för människor att lämna sitt land samtidigt
som levnadsförhållandena i förstone snarast blev sämre än bättre.
Väntetiderna på beslut blev längre och längre, antalet förläggningar
ökade och ökade och fler och fler fick också avslag på sina
asylansökningar, eftersom det inte alltid var förföljelse som drivit dem
på flykt. Ofta handlade det istället om fattigdom, bristande framtidstro
och en dröm om att framtiden skulle kunna bli bättre i Västeuropa än
hemma.

90-talet – de etniska rensningarnas tid
90-talet bjöd på både positiva och negativa erfarenheter. På den
positiva sidan fanns det kalla krigets slut, demokratiseringen och den
begynnande ekonomiska utvecklingen i flera av de tidigare
kommunistdiktaturerna. Flera långvariga krigstillstånd upphörde, till

exempel i Libanon, Eritrea, Iran-Irak, och antalet asylsökande började
minska.

år till att antalet asylsökande Sverige åter ökade trots att inga nya
internationella krig eller kriser inträffade.

På den negativa sidan fanns det jugoslaviska sammanbrottet med
åtföljande, uppdelning av landet, krig, terror och etnisk rensning. Det
drev, för första gången sedan andra världskriget, rekordstora
mängder människor på flykt mitt i Europa. I Sverige fick drygt 100 000
f.d. jugoslaver, företrädesvis bosnier, ett nytt hemland.

Nya medlemsländer och de öppna gränserna inom EU-området satte
även andra spår i invandringsmönstren. Ett ökande antal EUmedborgare sökte sig till Sverige för att arbeta under kortare eller
längre tid.

När millenniet gick mot sitt slut var Sverige ett av många länder, som
deltog i en gemensam aktion under UNHCR:s ledning, och
evakuerade 3 600 kosovoalbaner från Makedonien till Sverige.
Avsikten var att bereda dem tillfälligt skydd i väntan på att deras
hemland skulle bli en trygg hemvist där återuppbyggnaden kunde
påbörjas.

Den nedgång i antalet asylsökande, som noterades sedan de öppna
krigshandlingarna i forna Jugoslavien upphört, bröts redan 2000.
Asylinvandringen fortsatte därefter att ligga högt ända till 2004 då en
minskning började märkas. Förutom en fortsatt inströmning av
asylsökande från forna Jugoslavien, Irak och Somalia började också
ett växande antal asylsökande från forna Sovjetunionen att komma till
Sverige liksom afrikaner från ett flertal länder.

EU-samarbetet slår igenom under 2000-talet
Sverige blev redan 1995 medlem i EU men det var först omkring
millennieskiftet som migrationsfrågorna blev ett av de politikområden
där EU lagstiftar genom direktiv, förordningar och beslut. 1999 satte
Europeiska rådet också upp målet att EU på sikt ska bygga upp en
gemensam asyl- och migrationspolitik.
För Sveriges del innebar det intensifierade EU-samarbetet bl.a. att vi
våren 2001 blev fullvärdiga medlemmar i det s.k.
Schengensamarbetet, vilket innebar att gränserna mellan de 13
Schengenländerna öppnades och att länderna beviljade visum till hela
Schengenområdet. De öppnade gränserna, tillsammans med den nya
broförbindelsen över Öresund, ledde under det nya millenniets första

Brist på ID-handlingar ett växande problem

Ett problem var att allt fler helt saknade identitets- eller resehandlingar
vilket gjorde asylprövningen komplicerad och långdragen. När allt
färre ärenden ledde till uppehållstillstånd blev papperslösheten också
ett hinder för att genomföra de avvisningsbeslut som fattades. I
verkets mottagningssystem ökade antalet människor med
lagakraftvunna avvisningsbeslut, som inte tvångsvis kunde återföras
till hemlandet.

Tillfällig lag bidrog till invandringsrekord 2006
En lång och intensiv allmän debatt ledde till att riksdagen i slutet av
2005 införde en tillfällig lag där avvisade personer, som aldrig lämnat

Sverige fick sina ärenden prövade ännu en gång av Migrationsverket
men nu enligt den tillfälliga lagen.

Ord och begrepp

Drygt 30 000 personer, som tidigare fått avvisningsbeslut, prövades
enligt den tillfälliga lagen, varav drygt 8000 var sådana som hållit sig
gömda i landet. Barnfamiljer beviljades i stor utsträckning
uppehållstillstånd liksom personer från länder dit det inte var möjligt
att genomföra avvisningar med tvång. Sammanlagt fick 56 procent av
alla som prövades permanenta eller tidsbegränsade
uppehållstillstånd. De många uppehållstillstånden enligt den tillfälliga
lagen bidrog starkt till att invandringen till Sverige blev rekordstor
under 2006. Ca 96 800 personer invandrade och det var den största
invandringen någonsin i Sveriges historia.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y
Z Å Ä Ö
ABO
Se anläggningsboende.
Anknytning
Den relation en person har till ett land, en person etc. Se till exempel
familjeanknytning.
Ankomstboende
Migrationsverkets anläggningsboende för nyanlända asylsökande.
Anläggningsboende, ABO
Boende som Migrationsverket erbjuder asylsökande under
handläggningstiden, normalt en lägenhet i ett hyreshus.
Anmälan om svenskt medborgarskap
En förenklad form av ansökan om svenskt medborgarskap. Gäller
exempelvis nordbor som bott här i minst fem år.
Ansökningsenhet
En enhet som tar emot och registrerar ansökningar från asylsökande.
Arbetstillstånd, AT
Det tillstånd som personer från länder som inte tillhör EU/EESområdet måste ha för att få arbeta i Sverige.
Artikel 21-förfrågan
Begäran om information om en asylsökande hos en myndighet i ett
annat EU-land (enligt artikel 21 i Dublinförordningen).
Asylprövningsenhet
Enhet inom Migrationsverket som prövar asylansökningar.

I mars 2006 genomfördes en av de största rättsliga reformerna på
flera decennier, när Utlänningsnämnden – den myndighet, som prövat
överklaganden av verkets beslut – lades ned och ersattes med tre
migrationsdomstolar och en Migrationsöverdomstol.
Senast uppdaterad den 12 april 2007

Asylrätt
En utlännings rätt att söka asyl (fristad) i ett annat land än hemlandet.
Om utlänningen uppfyller lagens krav för asyl får han eller hon
stanna.
Asylsökande
Utlänning som tagit sig till Sverige och begärt skydd mot förföljelse,
men som ännu inte fått sin ansökan slutligt prövad av
Migrationsverket och/eller migrationsdomstol. Jämför med flykting och
kvotflykting.
AT
Se arbetstillstånd.
AT-UND
Undantag från kravet att ha arbetstillstånd. Bedömer Migrationsverket
att det tar längre tid än fyra månader att fatta beslut om en
asylansökan behöver den sökande inte ha arbetstillstånd för att
arbeta. Beslutet förs in på LMA-kortet.
Avlägsnande
Samlingsbegrepp för avvisning och utvisning.
Avviken
Asylsökande som lämnat sitt boende utan att informera
Migrationsverket registreras som ”avviken”.
Avvisning
Avlägsnandebeslut som en person kan få inom tre månader från den
dag han eller hon ansökte om uppehållstillstånd. Den asylsökande
kan överklaga Migrationsverkets beslut, men har inte rätt att stanna
kvar i Sverige och vänta på resultatet av sitt överklagande. Jämför
med utvisning.

Barn- och ungdomsenhet, BU-enhet
Ansvaret för de ensamkommande barnens boende överfördes den 1
juli 2006 till kommunerna. Därmed upphörde verkets barn- och
ungdomsenheter.
Befrielse från svenskt medborgarskap
Migrationsverket kan, efter ansökan, befria en person från svenskt
medborgarskap. Förutsättningen är att han inte blir statslös.
Bevis om svenskt medborgarskap
Den handling som Migrationsverket utfärdar när någon blir svensk
medborgare.
Bibehållande av svenskt medborgarskap
Svenska medborgare som sedan födelsen är bosatta utomlands och
som aldrig bott i Sverige, kan ansöka om att få behålla sitt svenska
medborgarskap. Utan ansökan förlorar de det svenska
medborgarskapet när de fyller 22 år.
Dagersättning för asylsökande
Har den asylsökande inga egna pengar kan denne ansöka om att få
dagersättning.
Dossier
En samling handlingar rörande en och samma person.
Dossiernummer
Varje dossier har ett unikt dossiernummer. Samma dossiernummer
följer utlänningen till dess han eller hon eventuellt blir svensk
medborgare.
Dubbelt medborgarskap
Svenska medborgare som förvärvar medborgarskap i ett annat land
får behålla sitt svenska medborgarskap om det andra landet inte

kräver att de befriar sig från det svenska medborgarskapet. Likaså får
den som blir svensk medborgare behålla sitt utländska
medborgarskap om lagen i det andra landet tillåter detta.
Dublinenhet
Enhet inom Migrationsverket som handlägger ärenden som ska
prövas enligt Dublinförordningen.
Dublinförfrågan
Se artikel 21-förfrågan.
Dublinförordningen
Förordning som garanterar att den som söker asyl i någon av EU:s
medlemsstater får sin ansökan prövad i något av EU-länderna. En
asylsökande ska alltså inte kunna sändas från en medlemsstat till en
annan utan att någon anser sig ha ansvar för prövningen. EU:s
medlemsstater är bundna av förordningen.
Dublinförordningen gäller i Sverige och i övriga EU-länder samt Norge
och Island.
EBO
Se eget boende.
EES
Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet. EES-avtalet är ett
omfattande avtal mellan EU samt Norge, Island och Liechtenstein.
Schweiz ingår inte i samarbetsområdet, men har träffat avtal med EU
om många av de punkter som avtalet omfattar.
Eget boende, EBO
Under väntetiden kan en asylsökande välja att ordna boendet på
egen hand, till exempel hos släkt eller vänner.
Ensamkommande barn

Asylsökande barn eller ungdomar under 18 år som kommer till
Sverige utan legal vårdnadshavare.
ERF
Se Europeiska flyktingfonden.
Etablerat förhållande
Ett förhållande räknas som etablerat om paret (äkta makar,
registrerade partner eller sambor) i hemlandet levt tillsammans
stadigvarande, det vill säga i regel i mer än två år.
EU
Europeiska unionen. Sverige är medlem i den Europeiska unionen
(EU) tillsammans med Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland,
Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen,
Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien,
Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland,
Ungern och Österrike.
EU/EES-medborgare
En person som är medborgare i en EU-stat eller i ett EES-land, dvs.
Norge, Island och Liechtenstein. Schweiz har ett särskilt avtal med
EU och därför har medborgarna i Schweiz i princip samma rättigheter
som EES-medborgare.
Eurodac
EU:s databas för utbyte av fingeravtryck från asylsökande. Alla EUstater samt Norge och Island deltar i detta samarbete.
Europeiska flyktingfonden, ERF
EU-kommissionen har inrättat en europeisk flyktingfond som ska
underlätta för EU-länderna att ta emot asylsökande och flyktingar. I
Sverige är det Migrationsverket som förvaltar fonden.

Familjeanknytning
Familjeband (som en sökande hänvisar till när han eller hon söker
uppehållstillstånd).
FF
Se flyktingförklaring.
Flykting
Utlänning som har sökt asyl och fått tillstånd att som flykting bosätta
sig i Sverige. Jämför asylsökande och kvotflykting.
Flyktingförklaring, FF
Migrationsverket kan utfärda ett dokument som förklarar att en person
är flykting. Utfärdas i regel samtidigt som det permanenta
uppehållstillståndet.
Flyktingförläggning
Kallas numera mottagningsenhet.
Flyktingkvot
Det antal flyktingar som regeringen beslutat att Migrationsverket
under ett år ska föra över till Sverige för bosättning här. Se
kvotflykting.
FN:s flyktingkommissarie (UNHCR)
FN:s organ för arbete med flyktingfrågor. Huvudkontoret finns i
Genève. I Stockholm finns ett kontor för de nordiska och baltiska
staterna.
FP
Se främlingspass.
Främlingspass, FP
Passhandling som utfärdas av Migrationsverket för utlänningar som
inte kan få hemlandspass. Jämför resedokument.

Förläggning
Tidigare benämning på anläggningsboende.
Första asylland
Den som flyr har inte rätt att välja asylland. Tanken är att den som har
skyddsskäl ska söka asyl i det första land han eller hon kommer till
efter flykten, om personen där är skyddad från förföljelse och från att
sändas tillbaka till det land man flytt ifrån. En asylsökande som har
vistats i ett så kallat första asylland före ankomsten till Sverige kan
därför skickas tillbaka dit. Det sker emellertid inte om personen bara
rest genom ett annat land utan att stanna där. Jämför
Dublinförordningen.
Förvaltningsprocessenhet
En av verkets fyra enheter som har ansvar för att föra verkets talan i
förhandlingar i migrationsdomstolarna och pröva frågor om
verkställighetshinder. Enheten omprövar även alla Migrationsverkets
av- och utvisningsbeslut som överklagas till migrationsdomstolarna.
Förvar
Frihetsberövande av en utländsk medborgare, oftast i samband med
att personen fått beslut om av- eller utvisning och i de fall där verket
har anledning att tro att personen kommer att hålla sig undan. En
asylsökande kan även sättas i förvar om identiteten är oklar (se
identitetsförvar).
Genève-konventionen
FN:s flyktingkonvention från 1951 angående flyktingars rättsliga
ställning. Sverige och ett hundratal andra länder har skrivit under den.
Det innebär att Sverige ska pröva varje asylansökan och ge de
människor asyl, som är flyktingar enligt konventionen.

Enligt konventionen är flyktingar personer som har välgrundade skäl
att vara rädda för förföljelse på grund av:
– ras
– nationalitet
– religiös eller politisk uppfattning
– kön
– sexuell läggning eller
– tillhörighet till viss samhällsgrupp.
Förföljelsen kan komma från hemlandets myndigheter, men det kan
också vara så att myndigheterna inte kan ge trygghet mot förföljelse
från enskilda personer.
God man
En person som ska ta tillvara barnets intressen om föräldrarna själva
inte kan göra det. Utses av kommunen.
Grund
Skäl, exempelvis för ett beslut.
Gäststuderande
En studerande från ett land utanför EU/EES-området som fått
uppehållstillstånd för att studera vid ett universitet eller en högskola i
Sverige.
Handläggningstid
Tiden från det att en ansökan lämnas in tills beslutet fattas.
Hederligt levnadssätt
Ett villkor för att en person ska kunna bli svensk medborgare är att
denne har skött sig bra i Sverige och inte begått brott.

Hemlandspass
En passhandling som utfärdats av en behörig myndighet i det land där
innehavaren är medborgare.
Hemutrustningslån
Lån för inköp av hemutrustning. Flyktingar och vissa andra
utlänningar som omfattas av det kommunala flyktingmottagandet kan
ansöka om detta lån som administreras av Centrala
studiestödsnämnden, CSN.
Hemvisttid
Den tid personen har haft en laglig och stadigvarande bosättning i
Sverige.
Honorärkonsulat
Ett honorärkonsulat är inte en utlandsmyndighet och handlägger inte
migrationsärenden. Honorärkonsulatens uppgift är att hjälpa
utlandsmyndigheterna i olika ärenden. På ett honorärkonsulat arbetar
inte någon utsänd personal från Utrikesdepartementet utan arbetet
sköts av en oavlönad honorärkonsul.
Humanitära skäl
Begrepp som fanns i utlänningslagen fram till den 30 mars 2006.
Personer kunde få uppehållstillstånd i Sverige om de hade starka
humanitära skäl. Det kunde handla om individens situation, t.ex. att
denne hade en livshotande sjukdom, mådde psykiskt dåligt eller att
barnen i familjen skulle fara illa av att återsändas. ”Humanitära skäl”
har ersatts av ”synnerligen ömmande omständigheter”.
Hushållsgemenskap

En person utanför kärnfamiljen som är ekonomiskt, socialt eller
känslomässigt beroende av en släkting som bor i Sverige kan få
uppehållstillstånd på grund av hushållsgemenskap.
Härstamningsprincipen
Föräldrarnas medborgarskap är enligt svensk lag avgörande för vilket
medborgarskap deras barn får. Jämför territorialprincipen.
Identitet
För att fastställa en persons identitet behövs i migrationsärenden
personens namn, födelsedatum och medborgarskap.
Identitetsförvar
Utlänningar får tas i förvar om deras identitet är oklar när de kommer
till Sverige eller när de efter ankomsten söker uppehållstillstånd.
Inhibition
Polisen, Migrationsverket, en migrationsdomstol eller
Migrationsöverdomstolen kan tillfälligt avbryta en av- eller utvisning.
Invandrare
Någon vedertagen definition av begreppet ”invandrare” finns inte och
har egentligen aldrig funnits. För att i statistiska sammanhang räknas
som ”invandrare” ska en person vara folkbokförd i Sverige. Ofta görs
en indelning i två kategorier; födda i Sverige eller födda i utlandet
respektive har svenskt eller utländskt medborgarskap.
Invandrarverket
Tidigare namn på Migrationsverket (före den 1 juli 2000).
Juridiskt ombud
Om Migrationsverket bedömer att en utlänning kanske kommer att aveller utvisas ser verket till att personen får hjälp av ett juridiskt ombud,
oftast en advokat. Den juridiska hjälpen är då kostnadsfri för den

sökande. Det juridiska ombudet företräder utlänningen och tar vara på
dennes intressen.
Kvotflykting
Utländsk medborgare som före resan till Sverige fått uppehållstillstånd
inom den flyktingkvot som regeringen fastställt. Resan hit organiseras
och betalas av Migrationsverket. Jämför flykting och asylsökande.
Landkunskap
Handläggarna och beslutsfattarna vid Migrationsverket behöver stor
kunskap om de länder som de asylsökande kommer ifrån. De håller
sig ständigt informerade om den aktuella situationen i de länder de
arbetar med. Det gäller det politiska läget, etniska konflikter,
rättssystemet, tillämpning av lagstiftning med mera. All viktig
landkunskap är samlad i en databas (Lifos) på verket. .
Legitimation att bli svensk
Om en utländsk mamma och en svensk pappa gifter sig blir parets
gemensamma barn automatiskt svenska medborgare.
LMA
Lagen om mottagande av asylsökande med flera.
LMA-kort
Bevis som intygar att någon är asylsökande (med foto). Utfärdas av
Migrationsverket.
Medborgarskap
Medborgarskap är ett rättsligt bindande förhållande som uppstår
mellan en stat och en individ (medborgare) antingen automatiskt vid
födelsen eller efter en anmälan eller en ansökan. Det mest påtagliga
beviset på det svenska medborgarskapet är det svenska passet och

att man som svensk medborgare har en ovillkorlig rätt att vistas i
Sverige.
Migration
Personers rörelse mellan länder, d.v.s. in- och utflyttning.
Migrationsdomstol
Migrationsverkets beslut i utlännings- eller medborgarskapsärenden
kan överklagas till migrationsdomstolar vid länsrätterna i Stockholm,
Göteborg och Malmö. Migrationsdomstolarnas beslut kan överklagas
till högsta instans – Migrationsöverdomstolen vid Kammarrätten i
Stockholm. För mer information, se Sveriges domstolars webbplats
www.domstol.se.
Migrationsverkets författningssamling, (MIGRFS)
Föreskrifter och allmänna råd utfärdade av Migrationsverket.
MIGRFS
Se Migrationsverkets författningssamling.
Mottagningsenhet
Enhet på Migrationsverket med ansvar för bland annat boende,
ersättning, organiserad sysselsättning och självmant återvändande
efter avvisningsbeslut.
Naturaliserad
När man har fått svenskt medborgarskap genom att ansöka om det.
Ny ansökan, NUT
Ny ansökan om uppehållstillstånd som gjordes därför att nya
omständigheter har uppstått efter att ett lagakraftvunnet
avlägsnandebeslut meddelats. Begreppet upphörde 31 mars 2006.
Nyetablerat förhållande

Ett förhållande räknas som nyetablerat om paret (äkta makar,
registrerade partner eller sambor) inte levt tillsammans tidigare eller
endast en kort tid, det vill säga i regel mindre än två år.
Nöjdförklaring
När en utländsk medborgare accepterar ett negativt beslut och avstår
från att överklaga detta.
Offentligt biträde
Om Migrationsverket bedömer att den sökande kan komma att få nej
på sin ansökan, ser verket till att han eller hon får juridisk hjälp av ett
så kallat offentligt biträde.
Ombud
Person som företräder en sökande.
Omprövning
Den myndighet som har fattat ett beslut kan granska ärendet på nytt,
exempelvis i samband med ett överklagande eller efter en separat
begäran om omprövning. Omprövningen kan leda till att beslutet
ändras helt eller delvis. Om beslutet ändras som den klagande vill
faller överklagandet.
Operativ stödenhet
Migrationsverkets operativa stödenhet finns i Solna. Den arbetar med
att anskaffa resehandlingar och boka resor för personer som ska
återvända hem. Enheten jämför också fingeravtryck och fotografier
samt kontrollerar ID-handlingars äkthet.
Organiserad sysselsättning, OS
Aktiviteter för asylsökande under väntetiden. Tidigare kallades
aktiviteterna för organiserad verksamhet, OV.
OS

Se organiserad sysselsättning.
Permanent uppehållskort
Permanent uppehållskort utfärdas till EU/EES-medborgares
familjemedlemmar, som inte själva är EU/EES-medborgare, och som
har vistats lagligt i Sverige i minst fem år. Migrationsverket handlägger
ansökan om permanent uppehållskort.
Permanent uppehållsrätt
En medborgare i ett EU/EES-land och eventuella familjemedlemmar
som har vistats lagligt i Sverige under 5 år har permanent
uppehållsrätt. Den permanenta uppehållsrätten ska registreras hos
Migrationsverket.
Permanent uppehållstillstånd, PUT
En utländsk medborgare som har beviljats ett permanent
uppehållstillstånd har tillstånd att bo och arbeta i Sverige under
obegränsad tid. Tillståndet gäller så länge utlänningen är bosatt i
Sverige och det förlängs automatiskt.
Preskription av ett av- eller utvisningsbeslut
Ett beslut om avvisning eller utvisning som inte har verkställts inom
fyra år upphör att gälla.
Preskription av svenskt medborgarskap
Svensk medborgare som sedan födelsen är bosatt utomlands och
som inte bott någon tid i Sverige förlorar det svenska
medborgarskapet när han/hon fyllt 22 år – om ingen ansökan om
bibehållande görs. Se bibehållande av svenskt medborgarskap.
PUT
Se permanent uppehållstillstånd.
RD

Se resedokument.
Referensperson
Den person i Sverige som den sökande har anknytning till eller som
han/hon uppgivit som kontaktperson. Gäller visum och
anknytningsärenden.
Registrering av uppehållsrätt
Personer som har uppehållsrätt (EU/EES-medborgare) och som vill
stanna i Sverige i mer än tre månader ska registrera sig senast tre
månader efter inresa. Arbetssökande är undantagna.
Repatriering
Se återvandring.
Resebidrag
Make/maka och barn under 18 år till flykting som fått
uppehållstillstånd enligt Genèvekonventionen kan söka bidrag för
resa till Sverige. Man kan också få resebidrag för att återvandra, se
återvandring.
Resedokument, RD
Passhandling för flykting enligt Genèvekonventionen. Utfärdas av
Migrationsverket.
Schengenländer
Många av EU:s 25 medlemsländer har anslutit sig till
Schengensamarbetet. De deltagande länderna är: Frankrike,
Tyskland, Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Portugal, Spanien,
Österrike, Italien och Grekland samt Sverige, Danmark och Finland.
Dessutom har Norge och Island, som inte är EU-länder, anslutit sig till
Schengensamarbetet.
Schengens informationssystem, SIS

Schengenländernas register över bland annat personer med
inreseförbud.
Schengensamarbetet
Schengensamarbetet innebär att människor som bor i
Schengenländerna ska kunna resa fritt, utan att behöva visa pass,
mellan de länder som anslutit sig till samarbetet. Gränskontrollerna
mellan länderna har därför tagits bort. Istället sker pass- och
inresekontrollen vid de yttre gränserna, dvs. vid gränserna mot länder
som inte deltar i Schengensamarbetet.
Den 21 december fick Schengenområdet nio nya medlemmar:
Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien,
Tjeckien och Ungern. Då togs personkontrollerna bort vid dessa
länders land- och sjögränser som ligger inom Schengenområdet. På
flygplatser dröjer det till den 30 mars innan gränskontrollerna
försvinner. Gränskontrollerna mellan de nya Schengenländerna och
länder som inte tillhör Schengensamarbetet förstärks i stället.
Schengenvisering (enhetlig visering)
Sedan Sverige anslöt sig till Schengensamarbetet gäller i allmänhet
ett visum till Sverige även för inresa i de övriga Schengenländerna.
SFI
Se svenska för invandrare.
SIS
Se Schengens informationssystem.
Skyddsbehövande
Enligt svensk lag kan även andra än flyktingar enligt FN:s
flyktingkonvention behöva skydd och därför få uppehållstillstånd i
Sverige. Det är personer som har lämnat sitt hemland därför att de:

– känner välgrundad fruktan för att straffas med döden
eller att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan
omänsklig eller förnedrande behandling eller
bestraffning
– behöver skydd på grund av yttre eller inre väpnad
konflikt eller på grund av andra svåra motsättningar i
hemlandet känner välgrundad fruktan att utsättas för
allvarliga övergrepp
– inte kan återvända till sitt hemland på grund av
miljökatastrof.
Svenska för invandrare, SFI
Grundläggande svenskundervisning som anordnas av kommunen.
Svenskt medborgarskap
Svensk medborgare kan man bli genom: födelse, adoption, förälders
giftermål (legitimation), ansökan (naturalisation).
Synnerligen ömmande omständigheter
Personer kan beviljas uppehållstillstånd, trots att deras personliga
förhållanden inte gör att de behöver skydd mot förföljelse. Det handlar
då om synnerligen ömmande omständigheter som är direkt knutna till
individens hälsa, anpassning till Sverige och situationen i hemlandet.
En samlad bedömning av sådana omständigheter kan leda till
uppehållstillstånd.
Säsongsarbetstillstånd
Tidigare har Sverige beviljat arbetstillstånd i högst tre månader för
säsongsarbete inom trädgårdsnäringen för medborgare från länder
utanför EU/EES-området. AMS beslutade 2005 att
länsarbetsnämnderna inte skulle bevilja några säsongsarbetstillstånd

för 2006. Senare har AMS beslutat att detta stopp ska gälla tills
vidare.
Territorialprincipen
Ett barn blir medborgare i det land på vars territorium det föds. Gäller
inte i Sverige. Jämför härstamningsprincipen.
Tidsbegränsat uppehållstillstånd, TUT
Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för enskilda eller grupper. Ges
t.ex. när en massflyktsituation uppstått och många från ett visst land
flyr. Exempelvis fick många kosovoalbaner TUT i elva månader 1999
då en massflyktsituation uppstod under kriget i Kosovo.
Transitvisum
Ett visum som endast gäller för genomresa.
Tredjelandsmedborgare
Personer som inte är medborgare i något EU/EES-land eller i
Schweiz. Jämför EU/EES-medborgare.
TUT
Se tidsbegränsat uppehållstillstånd.
UAT
Uppehålls- och arbetstillstånd.
UN
Se Utlänningsnämnden.
UNHCR
FN:s flyktingorgan. Huvudkontoret finns i Genève. I Stockholm finns
ett kontor för de nordiska och baltiska staterna.
Uppehållskort
Uppehållskort utfärdas till EU/EES-medborgares familjemedlemmar,
som inte själva är EU/EES-medborgare, och som ska stanna i

Sverige mer än tre månader. Migrationsverket handlägger ansökan
om uppehållskort. Se även permanent uppehållskort.
Uppehållsrätt
Medborgare i EU/EES-länderna har rätt att uppehålla sig inom
medlemsstaternas territorier på ungefär samma villkor som landets
egna medborgare. En person med uppehållsrätt ska registrera sig hos
Migrationsverket. Se även permanent uppehållsrätt.
Uppehållstillstånd, UT
En utländsk medborgare som vill stanna i Sverige mer än tre månader
måste ha uppehållstillstånd (gäller inte EES-medborgare och deras
anhöriga). Kan vara tidsbegränsat eller permanent.
Uppehållstillstånd enligt EES-avtalet
Ges till schweiziska medborgare (samt anhöriga till dessa) som
arbetar, studerar, driver egen rörelse eller har pension. Innehavaren
har rätt att bo och arbeta i Sverige.
Uppsikt
En mildare form av frihetsberövande än förvar. Uppsikt innebär att
utlänningen antingen ska anmäla sig hos polisen på vissa tider eller
lämna ifrån sig passet eller annan legitimationshandling.
Uppskjuten invandringsprövning
I ärenden där de sökande hänvisar till ett äktenskap eller
sammanboende som varat kort tid ger Migrationsverket inte ett
permanenta uppehållstillstånd på en gång. I stället får den sökande
ett tidsbegränsat tillstånd - oftast på två år. Efter två års prövotid kan
Migrationsverket bevilja ett permanent uppehållstillstånd.
UT
Se uppehållstillstånd.

Utlandsmyndighet
En fristående svensk myndighet i utlandet som är underställd
Utrikesdepartementet, oftast en ambassad eller ett konsulat som
bland annat handlägger migrationsärenden. På en utlandsmyndighet
arbetar bland andra utsänd personal från UD. I utlandet finns det även
svenska honorärkonsulat, men de inte är utlandsmyndigheter och
handlägger inte heller migrationsärenden. Mer information om
utlandsmyndigheterna finns på UD:s webbplats www.ud.se.
Utlänning
En utlänning är enligt utlänningslagen en person som inte är svensk
medborgare.
Utlänningsnämnden (UN)
Prövade tidigare Migrationsverkets beslut som en sökande hade
överklagat. Myndigheten lades ner den 30 mars 2006 och ersattes av
migrationsdomstolar.
Utvisning
Avlägsnandebeslut som en person kan få tre månader efter den dag
han eller hon ansökte om uppehållstillstånd. Jämför med avvisning.
Vandelsvillkor
Se hederligt levnadssätt.
Varaktigt bosatt
Den som har uppehållstillstånd i ett EU-land, men inte är EUmedborgare, kan få en särskild rättslig ställning: Status som varaktigt
bosatt. För att få statusen måste man ha haft uppehållstillstånd i EUlandet i fem år. Vissa rättigheter följer med statusen som varaktigt
bosatt. De liknar de rättigheter som EU-medborgare har, till exempel
rätt att arbeta, studera eller starta företag i ett annat EU-land.

Storbritannien, Danmark och Irland omfattas inte av reglerna för
varaktigt bosatta.
Verkställighet av av- eller utvisningsbeslut
Genomförande av ett av- eller utvisningsbeslut, dvs. den utländska
medborgaren lämnar Sverige.
Verkställighetshinder
När ett avslagsbeslut vunnit laga kraft ska personen lämna Sverige.
Om det framkommer hinder mot att verkställa beslutet kan
Migrationsverket ta upp ärendet till ny prövning. Detta kan ske
antingen genom att den som fått avslag hävdar att det finns hinder
mot återresan eller också tar verket upp frågan om hinder.
Migrationsverkets bedömning av medicinska eller praktiska hinder
kan inte överklagas, om det däremot är nya flykting- eller skyddsskäl
som åberopas som hinder kan ärendet överklagas till
migrationsdomstol.
Visering
Annat ord för visum.
Viseringsfrihet
Medborgare i de flesta länder utanför EU/EES-området måste ha
visum för att kunna resa in i Sverige och de övriga
Schengenländerna. För medborgare i vissa länder har EU-länderna
beslutat att slopa visumkravet. Dessa personer är viseringsfria, vilket
innebär att de kan vistas i Sverige och de övriga Schengenländerna i
tre månader utan att söka något särskilt tillstånd.
Viseringspraxis
Ett lands praktiska uttolkning av sin lagstiftning och riktlinjer för visum.
Visum

Ett förhandstillstånd som kan behövas för att resa in i och besöka ett
land.
Yttre gräns
Gräns mot länder som inte deltar i Schengensamarbetet. Sveriges
yttre gränser är t.ex. våra internationella flygplatser.
Återkallelse av tillstånd
Migrationsverket ska i vissa situationer återkalla ett tillstånd, t.ex. när
en utlänning med permanent uppehållstillstånd flyttar från Sverige.
Återvandring
Personer med uppehållstillstånd, som varit asylsökande eller tagits ut
på flyktingkvoten, kan i vissa fall välja att frivilligt flytta tillbaka
(återvandra) till hemlandet eller något annat land. De som inte är
svenska medborgare och saknar egna pengar till resan kan då
ansöka om resebidrag för sig och sin familj. Jämför återvändande.
Återvinning av svenskt medborgarskap
Den som har förlorat det svenska medborgarskapet kan, i vissa fall, få
det tillbaka genom en anmälan.
Återvändande
När den sökande fått negativt beslut och lämnar Sverige. Jämför
återvandring.
Öppet ärende
En ansökan som ännu inte är avgjord.
Överklagande
Om Migrationsverket avslår en ansökan om till exempel
uppehållstillstånd har den sökande rätt att överklaga beslutet.
Överklagandet måste göras inom tre veckor.

EU och migrationspolitiken

EU påverkar Sveriges migrationspolitik alltmer
Fri rörlighet för personer är en av grundstenarna i samarbetet
inom EU. På det här området måste medlemsstaterna följa EU:s
regler, det vill säga samarbetet är överstatligt.
För Sveriges del började reglerna om fri rörlighet för personer
att gälla redan den 1 januari 1994, då EES-avtalet trädde i kraft.
Medlemskapet i EU 1995 förde därför inte med sig några stora
förändringar på detta område. Skillnaden låg framförallt i att
Sverige kunde delta fullt ut i EU:s arbete med bl.a.:
•
•
•
•

avskaffande av gränskontroller (Schengensamarbetet)
samordning av visumregler
flykting och asylpolitik
invandringspolitik

Samarbetet inom EU får allt större betydelse. Tydliga exempel
på detta är Dublinförordningen, Amsterdamfördraget och
Schengensamarbetet.

Vilka länder ingår i EU?
Följande länder ingår i EU: Belgien, Bulgarien, Cypern,
Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen,
Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien,
Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och
Österrike.
Medborgare i Island, Norge. Schweiz och Liechtenstein
omfattas också av den fria rörligheten på samma sätt som EUmedborgare.
Med Bulgariens och Rumäniens EU-inträde 1 januari 2007 har
EU vuxit från sex till 27 länder på drygt fyrtio år. Senare kan
också kandidatländerna Kroatien, Turkiet och Makedonien bli
EU-medlemmar.
Enligt EU-fördragen får "varje europeisk stat ansöka om att bli
medlem av unionen". Läs mer på regeringens hemsida.
EES
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet består av EUländerna samt Island, Norge och Liechtenstein.Genom EESavtalet gäller EU:s regler för den inre marknaden – fri rörlighet

över gränserna för varor, personer, tjänster och kapital – i alla
EU/EES-länderna. Det betyder att medborgare i Island, Norge
och Liechtenstein omfattas av samma regler som EUmedborgare när det gäller att bo och arbeta inom EU/EESområdet.

Bo och arbeta i ett EU- eller EES-land
Alla som är medborgare i ett EU/EES-land har rätt att vistas i ett
annat medlemsland en kortare eller längre tid för att arbeta eller
studera. De behöver inget arbets- eller uppehållstillstånd, men
däremot måste de registrera sig om de ska stanna i landet
längre än tre månader.
EU/EES-medborgare kan också bosätta sig i ett annat
medlemsland utan att yrkesarbeta eller studera. Då krävs det
dock att de har tillräckligt med medel för sin försörjning.
Familjemedlemmar har rätt att flytta med en EU/EESmedborgare till ett annat EU/EES-land, även om de själva inte
är medborgare i ett EU/EES-land. De kan emellertid behöva ha
inresevisum och ska ansöka om uppehållskort i det nya landet.
För mer information, se vår sida för EU/EES-medborgare.
Varaktigt bosatta
De som har uppehållstillstånd i ett EU-land, men inte är
medborgare, kan få status som varaktigt bosatta i det landet.

efter att ha haft uppehållstillstånd där i fem år. De får då
rättigheter som liknar de som EU-medborgare har.
För mer information, se våra sidor för varaktigt bosatta.

Samarbete kring asyl och invandring
Samarbetet kring asylfrågor och invandring från länder utanför
EU påbörjades i slutet av 80-talet. Det blev mer strukturerat
1993 då Maastrichtavtalet trädde i kraft. Samarbetet var då
mellanstatligt, det vill säga EU:s beslut blev inte utan vidare
bindande för medlemsländerna utan varje lands riksdag
beslutade sjäv om de ville följa EU eller ej.
Dublinförordningen
Samarbetet på asylområdet har bland annat lett fram till
Dublinförordningen. Den syftar till att en asylansökan ska
prövas i rätt land, det vill säga i det land som den sökande först
reste in i eller har viss anknytning till. Detta land måste återta
den sökande om han eller hon har rest vidare till ett annat
medlemsland.
Asylutredningen och bedömningen av ansökan görs utifrån
respektive lands lagar.
Genom konventionen vill länderna undvika dels att en person
söker asyl i flera länder samtidigt, dels att personen blir skickad
från land till land utan att något av dem tar på sig ansvaret för
prövningen.

För Sveriges del trädde Dublinkonventionen i kraft den 1
oktober 1997. Den 1 september 2003 ersattes
Dublinkonventionen av Dublinförordningen. Dublinförordningen
gäller nu som svensk lag.
Eurodac
För att kunna fastställa vilket land som enligt Dublinförordningen
ska pröva en ansökan om asyl har medlemsstaterna inrättat
Eurodac, som är en elektronisk central databas för jämförelse
av fingeravtryck. Databasen ligger i Luxemburg. Sverige anslöt
sig till Eurodac den 15 januari 2003.
Läs mer i faktabladet om Dublinförordningen och Eurodac.
Amsterdamfördraget
Amsterdamfördraget innebär bland annat att frågor om asyl,
invandring från länder utanför EU samt kontrollen av de yttre
gränserna övergår från ett mellanstatligt till ett överstatligt
samarbete. EU får med andra ord rätt att fatta beslut som är
tvingande för medlemsländerna på fler områden än tidigare. Det
betyder att medlemsländerna får fler gemensamma regler på
visum-, asyl- och invandringsområdet.
Amsterdamfördraget trädde i kraft 1999.
Senast uppdaterad den 1 februari 2008.Frågor

och svar om EU

Faktablad

Vår verksamhet

Migrationsverket verkar för samverkan och samordning mellan
de myndigheter som berörs . De myndigheter som på olika sätt
är berörda är:
•

Migrationsverket ansvarar för verksamhetsområdena asyl,
besök och bosättning samt medborgarskap. I detta ingår:
•
•
•

tillstånd eller visum för besök
tillstånd för bosättning i Sverige
asylprocessen, från ansökan till uppehållstillstånd eller
självmant återvändande
•
medborgarskap
•
stöd för frivillig återvandring
•
internationellt arbete inom EU, UNHCR och andra
samverkansorgan
•
att alla berörda myndigheter samverkar på bästa sätt.
Migrationsverket har också del i frågor som rör mottagandet i
kommunerna av asylsökande som fått uppehållstillstånd.

de svenska ambassaderna och konsulaten i utlandet,
som tar emot ansökningar om besöksvisum, arbets- och
uppehållstillstånd
•
polisen, som ansvarar för gränskontrollen och som också
ser till att en del av dem som avvisas lämnar landet
•
Domstolsverket och de tre migrationsdomstolarna och
Migrationsöverdomstolen som prövar Migrationsverkets
beslut om en sökande överklagar
•
länsstyrelserna som överlägger med kommunerna i
respektive län om introduktionsplatser för asylsökande
som fått uppehållstillstånd
•
kommunerna som tar emot asylsökande som fått
uppehållstillstånd
•
landstingen när det gäller vård för asylsökande
•
frivilligorganisationer och biståndsorgan, som bland
annat kan stödja flyktingar som fått uppehållstillstånd i
Sverige men som ändå vill försöka återvända till
hemlandet.
Migrationsverket är inte bara en länk i migrationskedjan – vårt
uppdrag är också att hålla ihop den.Uppdaterad den 19 december 2007
Informationsmaterial

Verksamheten i siffror
Informationsmaterial

Månadsstatistik
Aktuell månadsstatistik över antalet asylsökande, personer i
Migrationsverkets mottagningssystem samt ensamkommande barn
och ungdomar.
Uppehållstillstånd och uppehållsrätter 2007
Beviljade uppehållstillstånd och registrerade uppehållsrätter fördelade
på olika kategorier av ärenden.
Asylsökande till Sverige 2007
Asylsökande efter världsdel. Statistik för de länder flest kom ifrån.
Jämförelse med andra länder i Europa.
Tillstånd för arbete 2006
Arbetstillstånd och uppehållsrätter registrade på grund av arbete.
Fördelat efter typ av arbete och vilka länder de flesta kom ifrån.
(Ännu ej uppdaterad med 2007 års siffror).
Flyktingmottagande i kommunerna
Kommuner med överenskommelse om flyktingmottagande samt
antalet mottagna i kommunerna.
Årsstatistik och översikter
Detaljerad statistik för det senaste året samt översikter över längre
perioder. Uppdaterad den 10 mars 2008

•
Adoption
•
Arbets-tillstånd
•
Asyl
•
Egen företagare
•
EU/EES
•
EU-fonder
•
Familje-anknytning
•
Ferietillstånd
•
Medborgar-skap
•
Pass
•
Statistik
•
Studier
•
Varaktig bosatta
•
Verket och verksamheten
•
Visum
•
Återvandring
Här kan du ladda ned vårt informationsmaterial som PDF-dokument.
Klicka bara på den understrukna länken för det språk du vill ha
materialet på.
Du kan också beställa trycksaker via vår beställningstalong. De
skickas då till dig med post.Alla PDF-dokument öppnas i ett nytt

fönster.

Adoption
Adoption och uppehållstillstånd
Information om regler vid adoption och uppehållstillstånd, 2002
Svenska Engelska Arabiska Ryska Spanska

Uppehållstillstånd för studier vid universitet/högskola (även
doktorandstudier), Faktablad
Svenska Engelska

Asyl
Arbetstillstånd
Arbetstillstånd, Faktablad
Svenska Engelska
Arbetstillstånd, artister, Faktablad
Svenska Engelska
Arbetstillstånd, au pair, Faktablad
Svenska Engelska
Arbetstillstånd, idrottsutövare/tränare, Faktablad
Svenska Engelska
Arbetstillstånd för medborgare i Kanada, Faktablad
Sverige har en överenskommelse med Kanada om utbyte av ung
arbetskraft - Canada-Sweden Youth Exchange. Faktabladet berättar
om reglerna för att få arbetstillstånd enligt avtalet.
Svenska Engelska
Avgifter för ansökan om uppehålls- och/eller arbetstillstånd samt
för varaktigt bosatt, Faktablad
Svenska Engelska Arabiska Bosniska/kroatiska/serbiska
Somaliska Thailändska
Uppehållstillstånd, gästforskare, Faktablad
Svenska Engelska

Asylregler i Sverige, Faktablad
Svenska Engelska
Asylsökande barn och ungdomar, Faktablad
Barn från andra länder kommer till Sverige av många skäl och ibland
blir deras vistelse i Sverige en fråga för Migrationsverket. Det handlar
då om barn som söker asyl eller skydd av andra skäl.
Svenska
Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar,
Faktablad
Gemensam information från Migrationsverket, Socialstyrelsen och
Sveriges Kommuner och Landsting
Svenska
Migrationsverkets tillfälliga kort för asylsökande och andra
utlänningar i Sverige
Informationsblad, 1 sida.
Svenska
Mottagandet av asylsökande i Sverige, Faktablad
Svenska Engelska
Om uttagning till Sveriges flyktingkvot - Frågor och svar.,
Faktablad
Att bli uttagen som kvotflykting till Sverige - vanliga frågor

Svenska Engelska Arabiska Franska Persiska Spanska

Asyl - till sökande
Dublinförordningen, Faktablad
Bladet beskriver vad Dublinförordningen är och vad som gäller vid
tillämpningen av den.
Svenska Engelska Albanska Arabiska Bosniska/kroatiska/
serbiska Bulgariska Franska Mongoliska Rumänska Ryska
Somaliska Spanska Turkiska
Främlingspass, Faktablad
Den som saknar pass och inte heller kan skaffa ett, kan ansöka om
främlingspass. Bladet beskriver hur det går till.
Svenska Engelska Arabiska Bosniska/kroatiska/serbiska Pashtu
Persiska Ryska Somaliska
Om att flytta till Sverige - Frågor och svar., Faktablad
Information till kvotflyktingar.
Svenska Engelska Arabiska Franska Persiska Spanska
Om uttagning till Sveriges flyktingkvot - Frågor och svar.,
Faktablad
Att bli uttagen som kvotflykting till Sverige - vanliga frågor
Svenska Engelska Arabiska Franska Persiska Spanska
Resebidrag för anhörigas resor till Sverige, Faktablad
Faktablad om vilka regler som gäller för att bli beviljad resebidrag.
Svenska
Resedokument, Faktablad

En person som blivit erkänd som flykting kan ansöka om ett
resedokument. Bladet beskriver hur det går till.
Svenska Engelska
Till dig som ska återvända till norra Irak, Faktablad
Svenska Arabiska Kurmandji Sorani
Återetableringsstöd, Faktablad
Stödet riktar sig till den som tänker återvända till ett land där det är
svårt att etablera sig på grund av situationen i landet.
Svenska

Egen företagare
Avgifter för ansökan om uppehålls- och/eller arbetstillstånd samt
för varaktigt bosatt, Faktablad
Svenska Engelska Arabiska Bosniska/kroatiska/serbiska
Somaliska Thailändska
Uppehållstillstånd, eget företag, Faktablad
Svenska Engelska

EU/EES
Avgifter för ansökan om uppehålls- och/eller arbetstillstånd samt
för varaktigt bosatt, Faktablad
Svenska Engelska Arabiska Bosniska/kroatiska/serbiska
Somaliska Thailändska
Dublinförordningen, Faktablad

Bladet beskriver vad Dublinförordningen är och vad som gäller vid
tillämpningen av den.
Svenska Engelska Albanska Arabiska Bosniska/kroatiska/
serbiska Bulgariska Franska Mongoliska Rumänska Ryska
Somaliska Spanska Turkiska
Registrering för EU/EES-medborgare, Faktablad
Svenska Engelska
Schengenavtalet, Faktablad
Svenska Engelska
Skolresor inom EU för elever som inte är medborgare i något EUland, men fast bosatta i Sverige, Faktablad
Svenska
Uppehållskort för familjemedlemmar till EU/EES-medborgare,
Faktablad
Gäller bara dig som inte själv är EU/EES-medborgare
Svenska Engelska
Uppehållstillstånd i Sverige för varaktigt bosatt i EU, Faktablad
Svenska Engelska

Europeiska återvändandefonden
Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden
Guide till Europeiska återvändandefonden 2008-2013
Svenska
Medfinansiering av projekt Europeiska återvändandefonden,
Faktablad
Svenska

Rapport från NGO-forum II
Europeiska flyktingfonden 12-13 juni 2007
Svenska
Utkast till flerårigt program för Europeiska återvändandefonden
Verksamhetsåren 2008-2013
Svenska
Årligt program för Europeiska återvändandefonden 2008
Svenska

Europeiska flyktingfonden III
Fondhjälpredan Europeiska flyktingfonden III
Guide till Europeiska flyktingfonden III 2008-2013
Svenska
Medfinansiering av projekt Europeiska flyktingfonden III,
Faktablad
Svenska
Rapport från NGO-forum II
Europeiska flyktingfonden 12-13 juni 2007
Svenska
Utkast till flerårigt program för Europeiska flyktingfonden III
Verksamhetsåren 2008-2013
Svenska
Årligt program för Europeiska flyktingfonden III 2008
Svenska

Europeiska flyktingfonden I o II
Ekonomihjälpreda II
Praktisk information om bestämmelser för Europeiska flyktingfonden
2005-2007
Svenska
Finansplan ERF II, information om hur den används
Svenska
Programansökan 2005
Svenska
Programansökan 2006
Svenska
Programansökan 2007 - Europeiska flyktingfonden
Svenska
Programansökan flerårig 2005-2007
Svenska
Projekt som beviljats medel från Europeiska flyktingfonden
2005-2007
Svenska
Slutrapport för Europeiska flyktingfonden 2002
Rapport från flyktingfonden i Sverige till EU-kommissionen
Svenska
Slutrapport för Europeiska flyktingfonden 2003
Rapport från flyktingfonden i Sverige till EU-kommissionen
Svenska
Slutrapport för Europeiska flyktingfonden 2004
Rapport från flyktingfonden i Sverige till EU-kommissionen
Svenska

Slutrapport för Europeiska flyktingfonden 2005
Rapport från flyktingfonden i Sverige till EU-kommissionen
Svenska
Särskild rapport nr 3 2007 om förvaltningen av Europeiska
flyktingfonden (2000-2004)
samt kommissionens svar
Svenska
Utvärdering av Europeiska flyktingfonden II åren 2005–2006
Rapport från IM-Gruppen, december 2007
Svenska
Utvärdering av åtgärder som medfinansierats av Europeiska
flyktingfonden 2002
Utvärdering av Sico AB, Sweden, 100 sidor.
Svenska
Utvärdering av åtgärder som medfinansierats av Europeiska
flyktingfonden 2003
Utvärdering av International Consulting Agency Sweden, 159 sidor.
Svenska
Utvärdering av åtgärder som medfinansierats av Europeiska
flyktingfonden 2004
Utvärdering av International Consulting Agency Sweden, 170 sidor.
Svenska

Familjeanknytning
Att bo tillsammans i Sverige
Vykort som visar stegen i ett anknytningsärende

Svenska Engelska
Avgifter för ansökan om uppehålls- och/eller arbetstillstånd samt
för varaktigt bosatt, Faktablad
Svenska Engelska Arabiska Bosniska/kroatiska/serbiska
Somaliska Thailändska
Resebidrag för anhörigas resor till Sverige, Faktablad
Faktablad om vilka regler som gäller för att bli beviljad resebidrag.
Svenska
Uppehållstillstånd för familjeanknytning, Faktablad
Svenska Engelska Arabiska Bosniska/kroatiska/serbiska
Somaliska Thailändska

Ferietillstånd
Ferietillstånd för medborgare i Australien och Nya Zeeland,
Faktablad
Svenska Engelska

Medborgarskap
Ansökan om att bli svensk medborgare (naturalisation),
Faktablad
Beskrivning av de krav som ställs på den som söker svenskt
medborgarskap. 2 sidor.
Svenska
Ansökan om medborgarskap: Hederligt levnadssätt, Faktablad

Ett av de krav som ställs på den som söker svenskt medborgarskap
genom ansökan (naturalisation). 2 sidor.
Svenska
Ansökan om medborgarskap: Hemvist, Faktablad
Ett av de krav som ställs på den som söker svenskt medborgarskap
genom ansökan (naturalisation). 2 sidor.
Svenska
Ansökan om medborgarskap: Identitet, Faktablad
Här beskrivs kortfattat vad som gäller för att kunna styrka sin identitet
i samband med ansökan om svenskt medborgarskap. 1 sida
Svenska
Ansökan om medborgarskap: Åldersvillkoret, Faktablad
Ett av de krav som ställs på den som söker svenskt medborgarskap
genon ansökan (naturalisation). 1 sida.
Svenska
Att anmäla svenskt medborgarskap, Faktablad
Bladet beskriver reglerna för att göra en anmälan om svenskt
medborgarskap. 2 sidor.
Svenska
Behålla svenskt medborgarskap, Faktablad
Beskrivning av vad som gäller för att få behålla medborgarskapet. 1
sida.
Svenska
Bli befriad från svenskt medborgarskap, Faktablad
Beskrivning av de regler som gäller för den som inte vill vara svensk
medborgare. 1 sida.
Svenska

Medborgarskapförklaring, Faktablad
Beskrivning av hur man gör för att fastställa ett medborgarskap när
det är oklart om en person har fått eller förlorat svenskt
medborgarskap. 1 sida.
Svenska
Svenskt medborgarskap
Broschyr om medborgarskapslagen och hur man kan bli svensk
medborgare. 16 sidor.
Svenska

Pass
Främlingspass, Faktablad
Den som saknar pass och inte heller kan skaffa ett, kan ansöka om
främlingspass. Bladet beskriver hur det går till.
Svenska Engelska Arabiska Bosniska/kroatiska/serbiska Pashtu
Persiska Ryska Somaliska
Resedokument, Faktablad
En person som blivit erkänd som flykting kan ansöka om ett
resedokument. Bladet beskriver hur det går till.
Svenska Engelska

Verksamheten i siffror 2006
Bilder för OH-presentationer. OBS! Vid beställning via post levereras
endast en svartvit pappersutskrift.
Svenska Engelska

Studier
Avgifter för ansökan om uppehålls- och/eller arbetstillstånd samt
för varaktigt bosatt, Faktablad
Svenska Engelska Arabiska Bosniska/kroatiska/serbiska
Somaliska Thailändska
Uppehållstillstånd, gästforskare, Faktablad
Svenska Engelska
Uppehållstillstånd, utbytesstuderande, Faktablad
Svenska Engelska
Uppehållstillstånd för studier vid gymnasium eller folkhögskola,
Faktablad
Svenska Engelska
Uppehållstillstånd för studier vid universitet/högskola (även
doktorandstudier), Faktablad
Svenska Engelska
Uppehållstillstånd för övriga studier, Faktablad
Svenska Engelska

Statistik
Kort om migration 2006
Broschyr med statistik om migration 2006, 22 sidor
Svenska

Varaktigt bosatta

Avgifter för ansökan om uppehålls- och/eller arbetstillstånd samt
för varaktigt bosatt, Faktablad
Svenska Engelska Arabiska Bosniska/kroatiska/serbiska
Somaliska Thailändska
Status som varaktigt bosatt i Sverige, Faktablad
Svenska
Uppehållstillstånd i Sverige för varaktigt bosatt i EU, Faktablad
Svenska Engelska

Verket och verksamheten
Budgetunderlag 2009-2011
Skrivelse till regeringen
Svenska
Delårsrapport 2007
Migrationsverkets verksamhet under det första halvåret 2007
Svenska
Kort om migration 2006
Broschyr med statistik om migration 2006, 22 sidor
Svenska
Migrationsverkets uppdrag
Broschyren vänder sig till alla som vill veta mer om Migrationsverket
och dess verksamhet.
Svenska Engelska
Ny ordning för hur utlännings- och medborgarskapsärenden
överklagas, Faktablad
Faktablad om den nya instans- och processordningen

Svenska Engelska
Verksamheten i siffror 2006
Bilder för OH-presentationer. OBS! Vid beställning via post levereras
endast en svartvit pappersutskrift.
Svenska Engelska
Viktiga ändringar i utlänningslagen, Faktablad
Faktablad om den nya instans- och processordningen
Svenska Engelska
Årsredovisning 2001
Migrationsverkets verksamhet under 2001 i ord och siffror. 60 sidor.
Svenska
Årsredovisning 2002
Migrationsverkets verksamhet under 2002 i ord och siffror. 65 sidor.
Svenska
Årsredovisning 2003
Migrationsverkets verksamhet under 2003 i ord och siffror. 78 sidor.
Svenska
Årsredovisning 2004
Migrationsverkets verksamhet under 2004 i ord och siffror. 96 sidor.
Svenska
Årsredovisning 2005
Migrationsverkets verksamhet under 2005 i ord och siffror. 78 sidor.
Svenska
Årsredovisning 2006
Svenska
Årsredovisning 2006 - bilaga

Länkar

Arbetet med den tillfälliga utlänningslagstiftningen 2005–2006.
Slutrapport
Svenska
Årsredovisning 2007
Svenska

Visum
Schengenavtalet, Faktablad
Svenska Engelska
Visum, Faktablad
Svenska Engelska Arabiska Bosniska/kroatiska/serbiska
Franska Persiska Ryska Spanska Turkiska

Lag och rätt
(Uppdaterad : 2008-02-21)

Lagar och förordningar: Asyl, besök och bosättning
Återvandring
Frivillig återvandring, Faktablad
Ger svar på vanliga frågor om sociala och ekonomiska villkor i
samband med frivillig återvandring.
Svenska Engelska Arabiska Bosniska/kroatiska/serbiska
Franska Pashtu Somaliska Sorani Spanska
Projektstöd för år 2008 - frivillig återvandring, Faktablad
Beskriver vad som krävs för att få projektstöd för frivillig återvandring,
vad ansökan ska innehålla samt innehåller ansökningsblankett.
Svenska
Stödpunkter vid frivillig återvandring, Faktablad
Frågor att tänka på innan man fattar beslut om att återvandra.
Svenska Engelska Albanska Arabiska Bosniska/kroatiska/
serbiska Franska Pashtu Somaliska Sorani Spanska

Utlänningslagen
SFS 2005:716
Lag om ändring i utlänningslagen
Tillfällig lag för personer som fått avvisnings- eller utvisningsbeslut
som vunnit laga kraft. SFS 2005:762. Upphävdes 31 mars 2006.
Utlänningsförordningen
SFS 2006:97
Lag om mottagande av asylsökande m.fl.
SFS 1994:137\n

Förordning om bidrag till flyktingar för kostnader för anhörigas resor
till Sverige
SFS 1984:936
Förordning om bidrag till utlänningars resor från Sverige för
bosättning i annat land
SFS 1984:890
Förordning om extra ersättning till kommuner 2007-2009 för att
påskynda utlänningars etablering på arbetsmarknaden
SFS 2007:662
Förordning om mottagande av asylsökande m.fl
SFS 1994:361
Förordning om statlig ersättning för asylsökande m.fl.
SFS 2002:1118
Förordning om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.
SFS 1990:927

SFS 2001:976
Förordning om vårdavgifter m.m för vissa utlänningar
SFS 1994:362
Förordning om återetableringsstöd för vissa utlänningar
SFS 2007:640
Lag om god man för ensamkommande barn
SFS 2005:429
Lag om Schengens informationssystem
SFS 2000:344
Förordning om Schengens informationssystem
SFS 2000:836
Dublinförordningen (pdf)
EU-förordning nr 343/2003

Lagar och förordningar: Medborgarskap
Förordning om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till
asylsökande
SFS 1996:1357

Medborgarskapslagen
SFS 2001:82

Förordning om utbildning, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
för asylsökande barn m.fl.

Medborgarskapsförordningen
SFS 2001:218

Lagar och förordningar om myndighetens ansvar
Arkivlagen
SFS 1990:782

Lag om offentlig upphandling
SFS 1992:1528
Personuppgiftslagen
SFS 1998:204

Förordning om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt
utlännings- och medborgarskapslagstiftningen
SFS 2001:720

Sekretesslagen
SFS 1980:100

Förordning om offentligt biträde
SFS 1997:405

Myndighetsförordningen, gäller från 1 jan. 2008
2007:515

Förordning om tiden för tillhandahållande av domar och beslut, m.m
SFS 2003:234

Förordning om intern styrning och kontroll, gäller från 1 jan. 2008
SFS 2007:603

Förvaltningslagen
SFS 1986:223

Myndigheter och
samhällsinformation

Förvaltningsprocesslagen
SFS 1971:291
Instruktion för Migrationsverket, gäller från 1 jan. 2008
SFS 2007:996
Lag om offentligt biträde
SFS 1996:1620\n

(Uppdaterad : 2008-02-15)

Myndigheter
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Polisen

SCB

Regeringen

Skatteverket

Riksdagen

Socialstyrelsen

Justitiedepartementet

Sveriges domstolar

UD

Vägverket

Organisationer

Sverigeinformation
Medborgartorget

(Uppdaterad : 2007-06-01)

Advokatsamfundet
Amnesty

Svenska institutet
The Swedish Institute (SI) is a public agency that promotes interest in
Sweden abroad.

Amnesty, svenska sektionen

sverige.se
Länkar, telefonnummer och adresser till hela den offentliga sektorn.

European Court of Human Rights

European Council on Refugees and Exiles

Sweden.se
Sveriges officiella portal för gemensam presentation av Sverige för
utlandet.

FARR

Riksdag och regering

Human Rights Watch

FN:s informationskontor för Västeuropa (Runik, Bryssel)

IOM

OSCE

Kanada: Immigration and Refugee Board (prövningsmyndighet)

Rädda Barnen
Röda korset: Svenska
Röda Korset: internationella
Röda korsets ungdomsförbund
Sida
Svenska FN-förbundet
UNHCR

Nederländerna: The Immigration and Naturalization Service, IND

Andra länders
immigrationsmyndigheter

Tyskland: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

Norge: Utlendingsdirektoratet
Schweiz: Bundesamt für Migration - BFM
Storbritannien: Immigration and Nationality Direcorate

USA: Citizenship and Immigration Services
(Uppdaterad : 2008-01-02)

Australien: Department of Immigration and Multicultural...
Danmark: Udlaendingeservice
Finland: Migrationsverket
Frankrike: Agence Nationale de l'Accueil des Etrangers et des
Migrations (migration)

GDISC - General Directors’ Immigration Services Conference
Nätverk för generaldirektörerna vid Europas migrationsmyndigheter.

Ambassader och konsulat
(Uppdaterad : 2007-07-25)

Svenska ambassader och konsulat
Ambassader, konsulat och reseråd

Frankrike: Office Francais de protection des réfugiés et apatrides
(asylprövning)

Sweden Abroad
Samlar de svenska ambassadernas och konsulatens webbplatser.

Kanada: Citizenship and Immigration (övergripande ansvar)

UD:s diplomatlista (Stockholm Diplomatic List)

Förteckning över främmande länders diplomatiska representation och
internationella organisationer i Sverige med uppgift om utsända
diplomater, adress och telefonnummer. Innehåller också en lista över
olika länders nationaldagar.

EU
(Uppdaterad : 2007-12-27)

Amsterdamfördraget
Amsterdamfördraget. Prop 1997/98:58 (pdf-format)

Dokumentsamlingar
Towards a common European asylum system
Kommissionens länksida till de viktigaste dokumenten inom EU:s
asylarbete.
Developing a common European immigration policy
Europeiska Kommissionens ingångssida till de viktigaste dokumenten
om EU:s migrationspolitik

EG-rätt
EG-domstolen
EUR-LEX
EU-rätt. Systemet bygger på sökningar i Europeiska unionens
officiella tidning som t.ex. innehåller fördrag, lagstiftning, rättspraxis
och förberedande rättsakter.
Prelex

En databas som gör det möjligt att följa de olika stegen i
beslutsprocessen för alla förslag och meddelanden som
kommissionen överlämnar till de andra institutionerna.
Dublinförordningen
Om kriterier för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att
pröva en asylansökan.

EU-övergripande
Europeiska unionen
Regeringens EU-information
Riksdagens EU-upplysning
Europeiska flyktingfonden
GDISC - General Directors’ Immigration Services Conference
Nätverk för generaldirektörerna vid Europas migrationsmyndigheter.

Kommissionen
Europeiska kommissionen
Europeiska kommissionens representation i Sverige

Ordförandeskapet
Portugal hösten 2007
Slovenien våren 2008

Parlamentet
Europaparlamentets informationskontor i Stockholm

Frågor och svar
Studier
Jag är här som utbytesstudent, får jag arbeta under helger och
lov?
Vad händer om jag blir sjuk under tiden som utbytesstudent?
Går det att få ett beslut översatt till engelska?
Vad gör jag om ambassaden säger att de inte fått beslutet?
Hur lång tid tar det innan en ambassad får ett beslut från
Migrationsverket?
Vart vänder man sig om man vill studera svenska?
Har jag rätt till sjukvård som gäststudent eller doktorand?
Hur får gäststudenter de fyra sista siffrorna i personnumret?
Hur mycket pengar måste man visa att man har om man vill
komma som gäststudent eller doktorand?
Vilka regler gäller i Sverige för utländska körkort?

Familjeanknytning

Jag är svensk och bor utomlands. Kan min man från Indien följa
med mig till Sverige direkt?
På vilka grunder kan man få uppehållstillstånd i Sverige?
Kan jag få förtur?
Hur länge ska man vara gift för att få PUT?
Hur lång är väntetiden i anknytningsärenden?
Hur gör jag om jag ska gifta mig med en utländsk person?
Hur länge kan jag vara borta från Sverige utan att förlora mitt
permanenta uppehållstillstånd (PUT)?
Förlorar jag mitt PUT om jag reser hem en kortare tid?
Mina anhöriga har fått uppehållstillstånd i Sverige. Kan de få
resan betald?
Hur vet jag att min ansökan kommit till Migrationsverket?
Jag ska resa till min man/fru, kan ni skicka frågeformuläret innan
hans/hennes ansökan har kommit till Migrationsverket?
Har utländska medborgare med uppehållstillstånd samma rätt till
sjukersättning som svenskar?

Vem betalar för en DNA- analys?

När kan min utländske vän börja läsa svenska?

När erbjuder Migrationsverket DNA-analys?

Har min blivande sambo rätt till sjukvård när hon flyttar till mig?

Är det några ekonomiska krav som jag som bor i Sverige måste
uppfylla för att min fru ska kunna flytta till mig i Sverige?

Jag har uppehålls- och arbetstillstånd. Hur får jag de fyra sista
siffrorna i personnumret?

Går det att få ett beslut översatt till engelska?

Jag är gästforskare, har jag rätt till sjukvård?

Vad gör jag om ambassaden säger att de inte fått beslutet?

Kan jag som au-pair läsa sfi?

Hur lång tid tar det innan en ambassad får ett beslut från
Migrationsverket?

Får jag ett svenskt personnummer när jag jobbar som au-pair?

Ny i Sverige - var anmäler man sig, vilka rättigheter och
skyldigheter har man?
Får man lön när man läser svenska för invandrare (sfi)?
Vilka regler gäller i Sverige för utländska körkort?
Om svenskundervisning i utlandet

Arbetstillstånd

Finns det något särskild blankett som värdfamiljen till en au-pair
ska fylla i?
Kan jag få tillstånd som au-pair i flera år?
Får asylsökanden arbeta medan de väntar på beslut?
Hur får jag ett fullständigt personnummer?
Måste jag ha ett personnummer för att få läsa svenska?
Var anmäler jag mig till svenskundervisning?

Behöver EU-medborgare arbetstillstånd?

Går det att få ett beslut översatt till engelska?

Varför får asylsökande som fått jobb inte stanna?

Vad gör jag om ambassaden säger att de inte fått beslutet?

Kan vem som helst få komma till Sverige för att arbeta?

Hur lång tid tar det innan en ambassad får ett beslut från
Migrationsverket?

Jag har permanent uppehållstillstånd i Sverige, kan jag arbeta i
ett annat Schengenland?
Går det att få tillstånd att plocka frukt efter den 1 november?

Vilka regler gäller i Sverige för utländska körkort?

Asyl & flyktingar
Hur många asylsökande barn utan vårdnadshavare kommer till
Sverige?
Vilka länder kommer de ensamkommande barnen ifrån och hur
gamla är de?
Hur lång tid tar det att behandla ett ensamkommande barns
ansökan om asyl?
Kan Migrationsverkets beslut överklagas?
Kan migrationsdomstolarnas beslut överklagas?
Hur lång tid tar det innan ett asylärende blir avgjort?

Hur länge kan man få vänta innan man får veta om man får
stanna eller inte?
Förlorar jag mitt PUT om jag reser hem en kortare tid?
Hur hanterar ni ärenden där den asylsökande åkt till Sverige bara
för att begå brott?
Hur kan jag hjälpa min bror i flyktingläger att komma hit som
kvotlflykting?
Får alla kvotflyktingar svenskt resedokument?
Får kvotflyktingar svenska pass?

Varför tar det så lång tid att behandla vissa asylansökningar?

Min bror har blivit uttagen på kvoten, när kommer han till
Sverige?

Varför får asylsökande som fått jobb inte stanna?

Kan man ansöka om att bli kvotflykting?

Varför får inte de som behöver vård stanna i Sverige?

Vem bestämmer vilka som får komma hit som kvotflyktingar?

Hur kan man avvisa personer som varit här i flera år?

Får man stanna i Sverige om det kommer fram att man har ljugit
om sin identitet och bakgrund?

Kan regeringen bestämma vem som får stanna?
Tar Migrationsverket beslut gruppvis?

Hur tar man reda på vad som händer med dem som utvisas och
skickas tillbaka till sitt land?

Vem är flykting?

Hur tar sig asylsökande personer hit, rent praktiskt?

Hur länge kan jag vara borta från Sverige utan att förlora mitt
permanenta uppehållstillstånd (PUT)?

Vilka är de vanligaste problemen vid den första kontakten med
asylsökande?

Hur får ni kontakt med de asylsökande?
Skickas familjer/personer tillbaks trots att de riskerar att de råka
illa ut?
Finns det något tak för hur många som får stanna?
Vad/vem bestämmer hur många som får stanna?
Vem hjälper den sökande att återvända till sitt hemland sedan
han fått nej på sin ansökan om asyl?
Hur tar man reda på de asylsökandes bakgrund – om de ska få
stanna?
Vilka länder tar emot mest flyktingar och varför?

EU- och EES-medborgare
Jag är fransk medborgare (EU), behöver jag arbetstillstånd?
Jag är en tysk pensionär och jag vill flytta till Sverige, hur gör jag
för att registrera mig
Har jag rätt att börja arbeta hos min bror i Sverige?
Min pojkvän vill flytta hit. Behöver han tillstånd?
Vad är Eurodac?
Måste jag ha ett personnummer för att få läsa svenska?
Var anmäler jag mig till svenskundervisning?
Vilka regler gäller i Sverige för utländska körkort?

Vad är asyl?
Är migrationspolitik och flyktingpolitik samma sak?

Medborgarskap

Är det någon skillnad mellan svensk och internationell asylrätt?

Kan jag ansöka om förtur?

Vem är asylsökande?

Hur ska kopior som jag bifogar bestyrkas?

Vad är det för skillnad mellan flykting och invandrare?

Vilka papper behöver jag för att kunna styrka min identitet?

Följer Sverige barnkonventionen när vi utvisar barn?

Vad är hemvisttid och hur räknas den?

Varför får flyktingar stanna kvar i Sverige när kriget upphört i
deras eget land?

Kan jag förlora mitt svenska medborgarskap om jag ljugit om
min bakgrund?

Om jag får nej på ansökan om svenskt medborgarskap får jag
tillbaka ansökningsavgiften då?
Jag har nu blivit svensk medborgare, var söker jag svenskt
pass?

Måste elever som åker på klassresor inom EU, men som inte har
svenskt medborgarskap och inget pass, fylla i blanketten om
skol-/klassresor efter Schengen?
Vad är SIS?

Jag förlorade mitt tidigare medborgarskap när jag blev svensk
medborgare. Hur får jag tillbaka det?

Jag har permanent uppehållstillstånd i Sverige, kan jag arbeta i
ett annat Schengenland?

Kan jag få behålla mitt gamla medborgarskap om jag blir svensk
medborgare?

Jag har ett svenskt främlingspass, kan jag åka till Tyskland?

Kan en svensk medborgare utvisas från Sverige?

Om migration
Skillnaden mellan Dublinkonventionen och Dublinförordningen?
Vad är Eurodac?
Får vi som har PUT (permanent uppehållstillstånd) i Sverige ett
speciellt Schengenvisum i passet?
Om jag förlänger mitt Schengenvisum med tre månader efter
inresan kan jag återvända till Sverige?
Min syster ska först besöka Sverige och sedan Frankrike. Var
ska hon söka visum?

Jag har haft ett tremånaders Schengenvisum till Spanien och ska
nu åka hem. När kan jag tidigast få ett nytt visum till Sverige?
Jag kommer från ett land utanför EU-området och jag har inget
pass. Kan jag åka till Tyskland?
Behöver svenskar ha pass för att resa till ett annat land inom
EU?
Måste jag som svensk ha med mig passet när jag ska åka till
Norge eller Danmark?
Kommer jag som är turkisk medborgare, bosatt i Sverige, märka
någon skillnad nu när Sverige är ett Schengenland?
Är Kanarieöarna, Åland och Grönland att betrakta som tredjeland
eller Schengenland?
Vilka länder är medlemmar inom Schengensamarbetet?

När började Sveriges operativa medlemskap i
Schengensamarbetet?
Jag kommer från ett land utanför EU-området men jag bor i
Sverige. Måste jag ha pass för att åka till t.ex. Tyskland?
Jag är svensk och vill flytta till ett annat EU-land. Vad gäller för
mig?

Det finns ingen svensk ambassad i det land där min bror bor.
Kan han gå till det tyska konsulatet istället och söka en visering
där?
Jag har haft ett tremånaders Schengenvisum till Spanien och ska
nu åka hem. När kan jag tidigast få ett nytt visum till Sverige?
Måste jag skriva ett inbjudningsbrev till min syster som ska
komma på besök?

Visum

Går det att få ett beslut översatt till engelska?

Måste alla ha visum för att resa till Sverige?

Måste jag hämta mitt beslut vid samma ambassad där jag
lämnade in min ansökan?

Hur länge kan man vara i Sverige som turist om man inte
behöver visum?
Får vi som har PUT (permanent uppehållstillstånd) i Sverige ett
speciellt Schengenvisum i passet?

Hur lång tid tar det innan en ambassad får ett beslut från
Migrationsverket?
Hur klagar jag på en tjänsteman på ambassaden?

Ska inbjudningsbrevet vara vidimerat av polisen?
Måste jag söka ett Schengenvisum om jag bara vill vara i
Sverige?

EU-regler

Kan man förlänga visumet i Sverige?

Vad är Eurodac?

Vad händer om mitt besök från utlandet blir sjuk under tiden han/
hon är här?

Får vi som har PUT (permanent uppehållstillstånd) i Sverige ett
speciellt Schengenvisum i passet?

Varför fick inte min släkting visum?

Om jag förlänger mitt Schengenvisum med tre månader efter
inresan kan jag återvända till Sverige?

Skillnaden mellan Dublinkonventionen och Dublinförordningen?

Min syster ska först besöka Sverige och sedan Frankrike. Var
ska hon söka visum?
Måste elever som åker på klassresor inom EU, men som inte har
svenskt medborgarskap och inget pass, fylla i blanketten om
skol-/klassresor efter Schengen?
Vad är SIS?
Jag har permanent uppehållstillstånd i Sverige, kan jag arbeta i
ett annat Schengenland?

Vilka länder är medlemmar inom Schengensamarbetet?
När började Sveriges operativa medlemskap i
Schengensamarbetet?
Jag kommer från ett land utanför EU-området men jag bor i
Sverige. Måste jag ha pass för att åka till t.ex. Tyskland?
Jag är svensk och vill flytta till ett annat EU-land. Vad gäller för
mig?

Jag har ett svenskt främlingspass, kan jag åka till Tyskland?

Uppehållstillstånd

Jag har haft ett tremånaders Schengenvisum till Spanien och ska
nu åka hem. När kan jag tidigast få ett nytt visum till Sverige?

Hur lång är väntetiden i anknytningsärenden?

Jag kommer från ett land utanför EU-området och jag har inget
pass. Kan jag åka till Tyskland?
Behöver svenskar ha pass för att resa till ett annat land inom
EU?

Nya regler för PUT?
Hur länge kan jag vara borta från Sverige utan att förlora mitt
permanenta uppehållstillstånd (PUT)?
Förlorar jag mitt PUT om jag reser hem en kortare tid?

Måste jag som svensk ha med mig passet när jag ska åka till
Norge eller Danmark?
Kommer jag som är turkisk medborgare, bosatt i Sverige, märka
någon skillnad nu när Sverige är ett Schengenland?
Är Kanarieöarna, Åland och Grönland att betrakta som tredjeland
eller Schengenland?

Studier
Familjeanknytning

Asylsökande och flyktingar

Arbetstillstånd
Asyl & flyktingar
EU- och EES-medborgare
Medborgarskap
Om migration
Visum
EU-regler
Uppehållstillstånd

Arbetet med asylsökande
och flyktingar
Migrationsverket arbetar med asylsökande och flyktingar på många
olika sätt. Vi
•
prövar ansökningar från asylsökande som själva har tagit sig
till Sverige. Läs mer på sidan "Vem får asyl".
•
erbjuder asylsökande bostad och organiserar sysselsättning
för dem under väntetiden. Läs mer på sidan "Asylärendets
gång".
•
driver förvar, där personer som har tagits i förvar vistas inom
låsta dörrar. Det är bara i vissa fall en person kan tas i förvar.

Migrationsverket har också andra uppgifter:
•

Vi ska bistå vid återvändande till hemlandet. De som har fått
avslag på sin ansökan ska lämna Sverige. Migrationsverket
erbjuder hjälp med hemresan.

•

Vi ska ta ut och föra över kvotflyktingar. – Kvotflyktingar är
personer som behöver ett nytt hemland och därför förs över till
Sverige, ofta direkt från ett flyktingläger. Läs mer om
kvotflyktingar på sidan "Flyktingkvoten".

Svensk flyktingpolitik
Förenta Nationerna (FN) beräknar att det finns cirka 20 miljoner
människor på flykt i världen idag. De flesta söker skydd i eller i
närheten av sitt hemland. En del söker sig längre bort och kommer till
Sverige eller andra länder i västvärlden.
Anledningarna till att människor flyr är desamma idag som förr i tiden:
att man vill söka en dräglig tillvaro och att man vill slippa krig,
fattigdom och förtryck.
Den svenska flyktingpolitiken omfattar inte bara flyktingmottagande i
Sverige utan också:
•

•
•
•
•

arbete inom FN och andra internationella organisationer för att
motverka och lösa konflikter som kan leda till att människor
drivs på flykt
pengar till FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) och andra
organisationer som hjälper flyktingar runt om i världen
arbete med att uppmuntra olika länder att ta ett gemensamt
ansvar för världens flyktingproblem
samarbete i flyktingfrågor inom Europeiska unionen (EU)
hjälp till personer som frivilligt vill lämna Sverige för att bosätta
sig i hemlandet eller något annat land

•

stöd till bland annat länder i det forna Sovjetunionen för att
dessa länder ska kunna utveckla en flyktingpolitik som
överensstämmer med FN:s krav
Sverige tillhör dessutom de länder som varje år erbjuder sig att ta
emot ett visst antal flyktingar som behöver ett nytt säkert hemland.
Uttagningen sker i regel i samarbete med FN:s flyktingkommissariat,
UNHCR. Ofta kommer flyktingarna direkt från något flyktingläger.
Flyktingar som tas ut på detta sätt kallas för kvotflyktingar.
Migrationsverket får varje år en summa pengar, som motsvarar
konstnaden för att föra över cirka 1 700 personer.
Efter ett godkännande av regeringen kan pengarna även användas
för alternativa åtgärder för att stötta flyktingar i deras närområde.

Internationellt utvecklingsstöd
Migrationsverket arbetar internationellt på det migrationspolitiska
området sedan 1996. Syftet är att ge kunskaper och förutsättningar
för andra länder, främst i forna Sovjetunionen och på västra Balkan,
att bedriva migrationspolitiskt arbete enligt internationell praxis. För
EU:s kandidatländer gäller det också att uppnå EU:s minimistandard
för asylprocessen samt att underlätta Europaintegrationen. Det är
också aktuellt med utvecklingsstöd till fler länder i Central- och
Östeuropa.
Arbetet utgår från ländernas egna initiativ och önskemål. Biståndet
inriktas på kunskaps- och erfarenhetsöverföring, och viktiga
utgångspunkter är helhetssyn och processtänkande på
migrationsområdet. Arbetet sker på ett brett område – från

asyllagstiftning till integration – men går också på djupet i frågor kring
etik och förhållningssätt.
Migrationsverket har inga egna pengar för detta arbete, utan det är
regeringen som beslutar om migrationsbiståndet. Verket har även ett
antal EU-finansierade projekt. Arbetet präglas av samverkan med en
rad andra aktörer, främst de andra nordiska länderna samt FN:s
flyktingorgan, UNHCR.

Europeiska flyktingfonden
EU-kommissionen har inrättat en europeisk flyktingfond som ska
underlätta för EU-länderna att ta emot asylsökande och flyktingar och
verka för en gemensam solidarisk politik mellan de europeiska
medlemsländerna. Pengar ur fonden ska användas för att utveckla
asylprocessen för integrationsinsatser och för att hjälpa personer att
återvända eller återvandra till sitt hemland. Målet för fonden är att ge
Europa en gemensam grund och en liknande struktur för arbetet med
asylsökande och flyktingar.

•

asylsökande, flyktingar och andra invandrare i Sverige ska
kunna ta tillvara och utveckla sina resurser samt för att
myndigheterna genom att samordna sitt arbete ska bli
effektivare.
Migrationsverket har tillsammans med nio andra myndigheter, bl.a.
Socialstyrelsen, Landstingsförbundet och Integrationsverket, också
enats om en “Nationell samsyn avseende Hälsa och den första tiden i
Sverige".
Den nationella samsynen omfattar alla nyanlända invandrare,
inklusive de asylsökande. Den är tänkt som ett stöd för utveckling på
lokal och regional nivå av insatser för alla nyanlända, oavsett skälet
till att man kommit till Sverige.
Överenskommelsen om utveckling av introduktionen för flyktingar och
andra invandrare
Nationell samsyn avseende "Hälsa och den första tiden i Sverige"
Senast uppdaterad den 20 oktober 2006

Fonden verkar under sex år, 2005–2010.
I Sverige är det Migrationsverket som förvaltar fonden.
Här finns mer information om flyktingfonden.

Samarbete mellan myndigheter
Arbetsmarknadsstyrelsen, Integrationsverket, Migrationsverket,
Skolverket, Myndigheten för skolutveckling och Svenska
Kommunförbundet har träffat en överenskommelse för att

Frågor och svar om asyl
Informations-

material

För kommuner och landsting
Kommunal flyktingmottagande handlar om att asylsökande m.fl. som
beviljats uppehållstillstånd tas emot för bosättning i kommuner som
har tecknat en överenskommelse om mottagande.
Efter Integrationsverkets nedläggning den 1 juli 2007 har
Migrationsverket, i samspel med länsstyrelserna, övertagit uppgiften
att säkerställa att det finns tillräckligt med s.k. introduktionsplatser i
kommunerna.
Migrationsverket ska:
•
verka övergripande för att det finns beredskap och kapacitet
att ta emot asylsökande m.fl. som beviljats uppehållstillstånd
•
träffa överenskommelser, på förslag av länsstyrelserna, med
kommunerna om introduktionsplatser för asylsökande m.fl.
som beviljats uppehållstillstånd
•
medverka vid bosättning i kommunerna för asylsökande m.fl.
som beviljats uppehållstillstånd
•
besluta om och betala ut statlig ersättning för
flyktingmottagande till kommuner och landsting

Flyktingmottagande
•
•
•
•

Mottagande och bosättning i kommunerna
Ersättningar till kommunerna för flyktingmottagande
Överenskommelser med kommunerna
Kontaktadresser för kommunerna - statsbidrag och bosättning

Ensamkommande barn och ungdomar som ansökt om
uppehållstillstånd

•
•
•

Detta gäller för ensamkommande barn och ungdomar
Ersättning för utbildning och vård av asylsökande och
tillståndssökande barn
Kontaktadresser för kommunerna - ensamkommande barn

Blanketter och informationsmaterial
•

•

Blanketter för ansökningar om ersättningar
Mallar för överenskommelser mellan kommunerna och
Migrationsverket om ensamkommande barn
Informationsmaterial

Länkar
•
•

Lagar och förordningar
Länsstyrelserna

Frivillig återvandring

Informationsunderlag har bland annat skaffats fram genom
förstudier, rekognoseringsresor och faktainsamling på plats.
Den insamlade informationen sprids av aktörerna genom möten,
föreläsningar, hemsidor, lokala medier och direkt till enskilda
individer intresserade av att återvandra.
Migrationsverkets kontaktpersoner för verksamheten har också
samlat in, bearbetat och spridit aktuell information till
intresserade och besvarat förfrågningar om frivillig återvandring.

Migrationsverkets uppdrag
Migrationsverket ska underlätta för flyktingar och andra
skyddsbehövande med permanenta uppehållstillstånd som
frivilligt vill återvandra till sina hemländer. Målet är att stödja de
enskilda så att de själva ska kunna avgöra om och när de vill
återvandra till sina ursprungsländer.
Kontaktpersoner finns i Malmö, Göteborg och Stockholm.

Informationsinsatser
En viktig del av arbetet med frivillig återvandring är
informationsinsatser. Dessa kan vara inriktade på enskilda
personer, men kan också syfta till att upplysa andra aktörer som
på olika sätt har kontakt med utländska medborgare med
permanenta uppehållstillstånd i Sverige. Kommuner, landsting,
frivilligorganisationer och invandrarnas egna förbund och
föreningar är exempel på sådana intressenter. Informationen tar
upp vilka möjligheter det finns att underlätta frivillig återvandring.

Intresset för återvandring fortsätter att öka successivt.
Företrädare för ”nya” länders olika grupper och enskilda
individer, ofta engagerade inom någon förening eller som har
kontakt med kommunala flyktingsekreterare, tar ett initiativ och
kontaktar Migrationsverket för att de vill få information om
området eller för att de vill ha kompetensstöd så att de kan
genomföra egna aktiviteter som målgruppen efterfrågar. Aktuella
länder 2007 var Afghanistan, Bosnien och Hercegovina,
Burundi, Chile, Colombia, Demokratiska republiken Kongo,
Elfenbenskusten, Ghana, Irak, Iran, Libanon, Liberia, Serbien,
Somalia, Sudan och Vietnam

Stöd vid frivillig återvandring
Det finns möjlighet att ansöka om bidrag till hemresa och
kontantstöd för den första tiden i hemlandet.

Ett faktablad om vad man bör tänka på när man vill återvandra
har tagits fram av Migrationsverket tillsammans med Svenska
Röda Korset, Sociala Missionen, Caritas Sverige, Sveriges
Kommuner och Landsting och Stockholms stads
återvandringskontor.
Du kan få e-post med verkets nyheter på webbplatsen samlade
en gång i månaden genom att anmäla dig som prenumerant.

Samverkan
Verkets kontaktpersoner för frivillig återvandring samverkar med
kommuner, näringsliv, frivilligorganisationer och invandrarnas
riksförbund och föreningar i respektive områden.
Informations- och erfarenhetsutbyte, kallat dialoger, har skett
mellan projekt som Migrationsverket och Sida medfinansierat,
samt intressenter för verksamheterna frivillig återvandring och
utvecklingsbistånd. Tre dialoger har genomförts med fokus på
Bosnien och Hercegovina och Irak.

representerat. Arbetsgruppen har under 2006 fortsatt
uppdraget att utveckla frågor kring återvandring till länder som
Somalia, Afghanistan och Irak.
Bland verkets kontakter med internationella organisationer
märks särskilt Red Cross Federation och United Nations High
Commissioner for Refugees (UNHCR).

Seminarier
Frivillig återvandring fanns med som ett av temana under en
konferens om migration och utvecklingsbistånd som ägde rum i
Tylösand i maj månad 2007. Medverkande vid konferensen var
bland annat migrationsminister Tobias Billström och
departementsrådet Georg Andrén från Utrikesdepartementet.
Migrationsverket har vid ett tillfälle under 2007 utbildat
kommunala integrationshandläggare och arbetsförmedlare från
södra Sverige om migrationsprocessen ur ett
återvandringsperspektiv.

Under året bildades med stöd från Migrationsverket ”Nätverket
för samverkan kring frivillig återvandring” av nio aktörer
engagerade i återvandringsfrågor.

I Stockholm anordnade Migrationsverket ett utvecklings- och
strategiseminarium för aktörer med intresse för
återvandringsfrågorna.

Länkar till några av organisationerna finns i slutet på sidan.

Projektverksamhet

Nordisk och internationell samverkan

Projektverksamheten utgör en stor del av verkets arbete med
frivillig återvandring. Projektstöd kan beviljas kommuner,

De nordiska regeringarna har en samrådsgrupp för flyktingar
(NSHF) och under den finns en arbetsgrupp där verket är

stiftelser, organisationer, föreningar och även företag under
förutsättning att projektet inte ska drivas kommersiellt.
Enskilda personer kan inte ansöka om stöd till projekt.
Verket har också medfinansierat projekt som beviljats medel ur
den Europeiska Flyktingfonden (ERF).
I vårt faktablad om hur man ansöker projektstöd finns mer
information. Sista ansökningsdagar 2008: 10 mars och 15
september
Stöd beviljades av Migrationsverket år 2007 till sex projekt med
ett totalt belopp på 3 951302 kronor.

Underlätta återvandring genom ett utbildningspaket och
rekognosering för att etablera eget företagande i hemlandet. Ett
samarbete mellan en folkhögskola i Sverige och ett universitetet
i den kurdiska regionen i Irak, projektet inkluderade också
informations- och rådgivningstjänster för deltagarna..
BOSNIEN och HERCEGOVINA

Återvandring; Individuell plan: Tidslinje – bygga broar
I samråd med de intresserade upprätta deras handlingsplaner
för återvandring till Bosnien och Hercegovina och erbjudande
med praktikplatser under en viss tid i hemlandet.

GHANA

Projektens inriktning och målgrupper
Under 2007 har projekten varit inriktade på Afghanistan,
Bosnien och Hercegovina, Irak och ett för att bilda ett nätverk
för icke-statliga aktörers samverkan i Sverige.
Resor för att samla in fakta i hemlandet fungerar som en mera
djupgående insats för att hämta information till målgrupperna.
Andra projektinriktningar är rådgivning, utbildningsinsatser och
stöd inför start av egna företag.
Exempel på projekt som beviljats medel

Rekognoseringsresa
Syftet är att inhämta information till intresserade med
permanenta uppehållstillstånd om landets arbetsmarknad,
boendeförhållanden, hälsovård och utbildningsmöjligheter, samt
om möjligheterna till att starta egna företag. Informationen ska
ge vägledning och underlätta förberedelser inför återvandring.
Här finns en sammanställning över alla pågående projekt (PDFdokument, öppnas i nytt fönster).

IRAK

Under 2007 ansökte 26 personer om resebidrag och
kontantstöd, varav 19 personer fick sin ansökan beviljad och 7
fick avslag eller sin ansökan avskriven.

”Start Your own Business and get a helping hand in establishing
a local network” – och möjligheter till självförsörjning och
skapande av ett lokalt nätverk

Resebidrag

Återvandring har under året skett till Bosnien och Hercegovina,
Chile, Colombia, Irak, Iran, Tunisien och Uganda.

Tel: 010-485 50 71
Fax. 08-592 504 05

Uppföljning

Christine Hansson
Migrationsverket
Box 3081
200 22 MALMÖ
Tel. 010-485 56 26
Fax 040-28 41 00
Monika Lamkén
Migrationsverket
428 80 Kållered
Tel: 010-485 41 24
Fax. 031-795 53 30

I juli och i augusti 2007 genomfördes två resor till Bosnien och
Hercegovina med syfte att följa upp återvandrare och pågående
projektinsatser.
UPPSATSER

Magisteruppsats vid institutionen för samhälls- och
välfärdsstudier på Linköpings universitet, Campus Norrköping.
Inriktning Sverige och Återvandringen. Publicerad i maj månad.
Syftet var att synliggöra föreställningar kring återvandring i
1990-talets Sverige.
Magisteruppsats i nationalekonomi vid Växjö universitet.
Inriktning mot internationell migration, om återvandring till
Bosnien och Hercegovina. Publicerad i juni månad.
Syftet var att se vilka faktorer som spelar in i beslutet att
återvandra eller möjligen vandra vidare till ett tredje land.

Migrationsverkets kontaktpersoner
Om du vill veta mer om frivillig återvandring kontakta:
Andres Parts
Migrationsverket
Box 507
169 29 SOLNA

Resebidrag
Towe Rasmussen
Migrationsverket
Förvaltningsenheten
601 70 NORRKÖPING
Tel. 010-485 92 36
Fax 011-23 98 39

Visum

Länkar till några organisationer
Sida
Sveriges Kommuner och Landsting
Göteborgsinitiativet
B-H Network
Stockholm stads återvandringskontor
UNHCR
Svenska Röda Korset
Swera

Visum är ett tillstånd som behövs för att resa in och vara i Sverige och
de övriga Schengenländerna under en kortare tid, till exempel för att
besöka släkt eller vänner, för turistbesök, för affärsbesök, för att delta
i en konferens eller bara för genomresa (transit). Den som vill bosätta
sig i Sverige, till exempel för att förena sig med anhöriga, måste söka
och ha fått ett uppehållstillstånd före inresan.
Visumet ska vara klart och infört i passet före inresan i
Schengenområdet. Rätten till inresa prövas dock varje gång som
innehavaren passerar områdets yttre gräns. Vid gränskontrollen
måste alla som reser in kunna visa att de har pengar för uppehället
under besöket och för hemresan, en medicinsk reseförsäkring samt
dokument som visar syftet med besöket.

Vem behöver visum?
Medborgare i de allra flesta länder utanför EU behöver visum för att
besöka Sverige och de övriga Schengenländerna. Det har Sverige
beslutat tillsammans med de andra EU-länderna.

En länk till en lista över de länder vars medborgare behöver visum
finns i högerspalten.
Personer från övriga länder behöver inte visum för att besöka Sverige
och de övriga Schengenländerna under tre månader.

Ett visum gäller i hela Schengenområdet
I Sverige gäller Schengenavtalets regler för visum. Schengenavtalet
betyder bland annat att Schengenstaternahar avskaffat kontrollen av
personer som reser mellan länderna. Ett visum som beviljats av något
av dessa länder gäller också för besök i alla de andra. I undantagsfall
kan det gälla för inresa bara i det land som utfärdat det, eller bara för
vissa länder om innehavarens pass inte godtas av alla
Schengenstater

Vad krävs för att jag ska få ett visum?
Särskilda krav
Om du vill besöka Sverige och de övriga Schengenstaterna måste du
uppfylla en rad krav som är lika i alla länder. Dessutom finns det krav
som skiljer sig från land till land. Varje utlandsmyndighet (ambassad
eller konsulat) är en självständig myndighet som tillsammans med de
andra Schengenstaterna som är representerade på en ort kan kräva
ytterligare dokument eller ställa andra krav.
Kraven kan förändras beroende på de rådande omständigheterna.
Det är därför viktigt att du kontrollerar vad som gäller i ditt fall. Gå om
möjligt in på www.swedenabroad.com och bläddra fram den aktuella
utlandsmyndigheten. Kontakta annars ambassaden eller konsulatet
på annat sätt.

Gemensamma krav
Alla som vill besöka Sverige och de övriga Schengenländerna
behöver ha ett pass som är giltigt minst tre månader efter visumets
slutdatum.
Ett annat krav är att besökarna har pengar för uppehället och för
hemresan. Svenska myndigheter har bedömt att en person behöver
40 euro (cirka 370 kronor) under varje dag som besöket i Sverige
varar. Beloppet kan i vissa fall bli lägre, till exempel för mindre barn,
om kostnaden för kost och logi betalats i förväg eller om den sökande
ska bo hos släkt eller vänner. Man kan visa attt man har tillräckligt
med pengar för uppehället med hjälp av exempelvis kontoutdrag från
sin bank eller dokument där inbjudaren i Sverige lovar att stå för alla
kostnader under besöket.
En individuell medicinsk reseförsäkring ska också finnas som
täcker de kostnader som kan uppstå i samband med
•
akut läkarhjälp
•
brådskande sjukhusvård
•
transport till hemlandet av medicinska skäl.
Försäkringen ska täcka kostnader på minst 30 000 euro och gälla i
alla Schengenländer.
Specialavtal
För medborgare i Albanien, Bosnien-Hercegovina, Ryssland,
Makedonien, Moldavien, Montenegro, Serbien och Ukraina gäller
särskilda regler på grund av det viseringsförenklingsavtal som träffats
mellan dessa länder och EU. Mer information om detta finns på EU-

ländernas ambassader och konsulat i dessa åtta länder. Om du har
tillgång till Internet kan du till exempel gå in på
www.swedenabroad.com och bläddra fram den aktuella
utlandsmyndigheten.
Bedömningen av ansökan
Du får visum om myndigheten som fattar beslutet – en
utlandsmyndighet eller Migrationsverket – bedömer att du kommer att
lämna Schengen-området efter besöket och att syftet med din resa är
det som du uppgivit i din ansökan. Om man tror att du egentligen har
andra avsikter med ditt besök eller vill bosätta dig i Schengenområdet
avslår man din ansökan. Samma sak gäller om du finns i
datasystemet SIS (Schengen Information System), där
medlemsländerna registrerar personer som inte får resa in i
Schengenområdet. De här reglerna gäller i alla länder som skrivit på
Schengenavtalet.
Följande länder omfattas av Schengen-samarbetet
Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Slovakien,
Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike

Var lämnar man in ansökan?
Du ska lämna in din ansökan om visum till en svensk
utlandsmyndighet. I vissa länder förekommer det att ett annat
Schengenland representerar Sverige. Men det finns också länder där
Sverige varken har någon egen utlandsmyndighet eller representeras
av något annat land. Där får den som vill lämna in en visumansökan

resa till närmaste land där det finns en svensk utlandsmyndighet eller
där något annat land representerar Sverige.
Om du ska lämna in din ansökan vid något annan Schengenstats
utlandsmyndighet bör du kontakta den i förväg. Då är det nämligen
detta lands krav på dokument som gäller. Dokumenten bör också vara
översatta till det landets språk.

Blanketter
För att ansöka om visum ska du fylla i blanketten Application for
Schengen Visa (Ansökan om Schengenvisering).
Du kan hämta eller beställa blanketter här på webbplatsen. Du kan
också beställa via e-post: distributionen@migrationsverket.se eller
genom att skriva till Migrationsverket, Distributionen, 601 70
Norrköping.
Blanketter finns också på svenska utlandsmyndigheter.

Nödvändiga uppgifter i ansökan
För att myndigheterna ska kunna behandla din ansökan måste du
tydligt ange:
•
•
•
•
•
•

varför du ska besöka Sverige
hur länge du ska stanna i Sverige
hur du ska försörja dig under tiden i Sverige
vilket slags pass du har och hur länge det är giltigt
vart du ska resa efter besöket i Sverige
om du har tillstånd att resa in i det land du ska till efter
vistelsen i Sverige.

Du måste också bifoga två fotografier i passformat som är tagna rakt
framifrån och som inte är äldre än sex månader.
Förutom ansökan måste alla sökande lämna in blankett -Bilaga D
(familjebilagan).

Besök hos släkt och vänner
Om du ska resa till Schengenområdet för att besöka släkt och vänner
ska referenspersonen (den person som du ska besöka) fylla i en
särskild blankett – referentbilagan (inbjudan), Bilaga E. Den finns på
svenska och engelska. Du kan beställa eller ladda ner blanketten på
samma sätt som övriga blanketter, se rubriken ”Blanketter” här ovan.
Referenspersonen i Sverige ska bifoga ett eget personbevis. Det kan
beställas från närmaste skattekontor eller från Skatteverkets
webbplats www.skatteverket.se. Det finns personbevis för olika
ändamål, välj det som har rubriken ”Inbjudan”. Referenspersonen ska
skicka den ifyllda bilagan – Bilaga E – och sitt personbevis till dig så
att du kan lämna in dem tillsammans med din ansökan.

Affärs- och konferensbesök
Om du ska resa hit på ett affärsbesök eller för att delta i en konferens
ska du tillsammans med din ansökan lämna en inbjudan – ett brev –
från företaget eller från den som ordnar konferensen.
Inbjudan ska innehålla uppgifter om dig, till exempel:
•
•
•

dina personuppgifter
varför du ska besöka Sverige
hur länge du ska vara i Sverige

•

vem som ansvarar för din försörjning under tiden du är i
Sverige.

Besök för medicinsk behandling
Om syftet med din resa till Sverige är att få medicinsk behandling ska
du fylla i en särskild blankett, Bilaga C, och bifoga den till ansökan.
Du bör också bifoga ett läkarintyg från Sverige som visar när du ska
få din behandling och vad den innebär. Dessutom bör du skicka med
ett läkarintyg från det land där du är bosatt som visar att du inte kan få
behandlingen där.
Till slut måste du också kunna visa att du har deponerat pengar i
Sverige för den planerade behandlingen och eventuell eftervård.

Vad kostar det att ansöka om visum?
För de flesta sökande kostar det 60 euro (cirka 550 SEK) att lämna in
en ansökan om visum på en svensk utlandsmyndighet. Du får inte
tillbaka pengarna om du inte får visum.
Några grupper är dock helt eller delvis undantagna från denna
bestämmelse.
Avgiftsfria
Helt befriade från avgift är
•
•

barn under sex år
skolelever, högskolestuderande, forskarstuderande och deras
medföljande lärare – under förutsättning att syftet med resan
är studier eller utbildning

•

forskare – under förutsättning att syftet med resan är
vetenskaplig forskning.
Anhöriga till EES-medborgare (medborgare i EU, Norge, Island eller
Liechtenstein) eller schweiziska medborgare behöver inte heller
betala någon avgift om de reser tillsammans med honom/henne eller
ska träffas i samband med resan. Den sökande måste visa upp ett
intyg som styrker äktenskapet eller släktbandet. Följande personer
räknas som anhöriga:
•
•
•

make, maka och sambo*
registrerad partner
barn under 21 år eller äldre barn som är beroende av
föräldrarna för sin försörjning
•
föräldrar som är ekonomiskt beroende av barn i Sverige.
*Gäller ej sambor till schweiziska medborgare.
Anhöriga till svenska medborgare måste dock betala avgift för att
söka visum.

Vem beslutar om visum?
Vanligtvis får du ett beslut inom två veckor, men handläggningstiderna
vid utlandsmyndigheterna varierar. Om du behöver aktuell information
om detta, kontakta utlandsmyndigheten som ska behandla din
ansökan. I de fall då Migrationsverket ska besluta kan det ta längre tid
eftersom utlandsmyndigheten då måste skicka ansökan per post till
Migrationsverket.

För att vara säker på att få ditt visum i tid bör du lämna in din ansökan
minst två månader innan du ska resa till Sverige. Under
semesterperioden juni–augusti kan det ta längre tid.
Mer information om Schengen-samarbetet

Hur länge gäller ett visum?
Ett visum är tidsbegränsat och gäller under högst tre månader per
halvår. Det innebär att om du vistats tre månader inom
Schengenområdet måste du vara utrest tre månader för att få ett nytt
Schengenvisum. Om du har särskilda skäl kan du få ett visum för
längre tid – högst ett år – men då gäller visumet endast inresa och
vistelse i Sverige. Särskilda skäl kan till exempel vara att du behöver
resa till Sverige flera gånger under ett år för att göra affärer eller
besöka egna barn.
Det står på tillståndsmärket hur många dagar du kan utnyttja ditt
visum under tillståndstiden. Den sträcker sig ofta över en något längre
tid än ditt visum gäller. Det beror på att myndigheterna räknar med att
du kan behöva lite tid för att ordna med resan, till exempel boka
biljetter och skaffa en medicinsk försäkring.
Observera att du inte får stanna i Sverige eller någon annan
Schengenstat längre än det antal dagar som står angivet på
tillståndsmärket. Tiden räknas från den första resans inresedatum.
Ett Schengenvisum kan också beviljas om du ska resa genom
Sverige och Schengenområdet. På tillståndsmärket står det hur

många gånger du får resa genom Schengenområdet under
giltighetstiden.

Kan jag förlänga mitt visum när jag är i Sverige?
Det går inte att förlänga ett visum. Däremot kan du söka
uppehållstillstånd för besök på någon av Migrationsverkets
tillståndsenheter om du vill stanna längre tid än visumet gäller. Detta
innebär dock en extra kostnad på 1 000 kronor per vuxen och 500
kronor för barn under 18 år. Om beslutet om besökstillstånd skickas
till dig per post måste du besöka någon av Migrationsverkets
tillståndsenheter för att få ett tillståndsmärke infört i ditt pass.
Om du på förhand vet att du vill vara i Sverige längre tid än tre
månader bör du redan på utlandsmyndigheten söka uppehållstillstånd
för besök eller, om du har särskilda skäl, ett visum som har längre
giltighet (se ovan). På så vis slipper du dubbla avgifter.
Utlandsmyndigheten skickar ansökningar om uppehållstillstånd för
besök till Migrationsverket som fattar beslut i dessa ärenden.

Överklaga
Det är enbart anhöriga till EES-medborgare som får överklaga ett
avslag på en visumansökan och det är endast beslut som
Migrationsverket har fattat som kan överklagas. Dessa överklaganden
prövas av migrationsdomstol. Följande personer räknas som
anhöriga:
•
•

make, maka och sambo
registrerad partner

•

barn under 21 år eller äldre barn som är beroende av
föräldrarna för sin försörjning
•
föräldrar som är ekonomiskt beroende av barn i Sverige.
Övriga personer kan inte överklaga ett avslagsbeslut på en
visumansökan. Däremot kan de be myndigheten (ambassaden,
konsulatet eller Migrationsverket) som avslog ansökan att den
omprövar sitt beslut, det vill säga att den prövar om det finns skäl att
ändra det. Prövningen behöver inte innebära att beslutet ändras.
Du begär omprövning genom att skriva ett brev till myndigheten som
fattade beslutet där du talar om vilka nya skäl du vill att myndigheten
ska ta hänsyn till när den bedömer din ansökan på nytt. Du har även
alltid möjlighet att söka visum på nytt.

Ytterligare upplysningar
För ytterligare upplysningar kontakta Migrationsverket, Upplysningen
via e-post: upplysningen@migrationsverket.se, eller ring 0771-19 44
00. Du kan också kontakta svenska utlandsmyndigheter.
Senast uppdaterad den 19 december 20

Frågor och svar om visum
Faktablad

Blanketter
Mer information om Schengen-samarbetet

Länder vars medborgare behöver visum

Arbetstillstånd

Kontakta upplysningen
Adresser till Sveriges ambassader och konsulat
Platser där Sverige representeras av andra länders ambassader/
konsulat
Blanketter och referentbilagor som pdf-doklument
Skatteverkets webbplats
Blanketter och referentbilagor som pdf-doklument

OBS! Reglerna för EU/EES-medborgarefinns på en separat
sida.
Den som vill arbeta i Sverige måste ha ett arbetstillstånd.
Tillståndet ska vara klart och infört i passet före inresan i
Sverige. Du kan alltså inte resa till Sverige och vänta på beslut.
Ska du arbeta längre tid än tre månader behövs också ett
uppehållstillstånd.
En specialist i en internationell koncern som i den egenskapen
reser in och ut ur Sverige för att arbeta tillfälligt behöver inte ha
arbetstillstånd. Det gäller om den sammanlagda tiden för
vistelsen understiger ett år.

•
Frågor och svar om arbets-tillstånd
Faktablad
Blanketter
Medborgare i många länder måste också ha visum för att få
resa in och vistas i Sverige kortare tid än tre månader (90
dagar).
Länder vars medborgare behöver visum
Läs mer om visum!

Vad krävs för att jag ska få tillstånd?
•

•

•

Du måste ha ett skriftligt erbjudande om arbete i Sverige.
Det finns en särskild blankett för arbetserbjudandet, som
din arbetsgivare får via Arbetsförmedlingens webbplats
www.arbetsformedlingen.se. Din arbetsgivare ska skicka
blanketten till dig, sedan arbetsförmedlingen i Sverige har
godkänt arbetserbjudandet. Du ska bifoga blanketten när
du söker arbets- och uppehållstillstånd.
Din arbetsgivare ska garantera dig lön, försäkringsskydd
och övriga anställningsvillkor som lägst motsvarar
kollektivavtal eller svensk praxis inom yrket eller
branschen.
En bostad måste vara ordnad till dig i Sverige.

Du måste vara helt inställd på att lämna Sverige när din
anställning är slut.

Var lämnar jag in min ansökan?
Första gången du ansöker
Första gången du ansöker lämnar du in din ansökan vid en
svensk ambassad eller ett svenskt konsulat i ditt hemland eller i
det land där du bor permanent.
Du kan även ansöka via Migrationsverkets webbplats.
Adresser till ambassader och konsulat.
Förlänga tillstånd
Vill du förlänga ditt tillstånd skickar du en ansökan om detta till
Migrationsverket, tillståndsenheten, 601 70 Norrköping. Du kan
också lämna in den vid någon av Migrationsverkets
tillståndsenheter, som skickar den vidare till Norrköping.
Du kan även ansöka via Migrationsverkets webbplats.
Adresser till tillståndsenheterna

Vad kostar det att ansöka om tillstånd?
De flesta måste betala en avgift för uppehålls- och
arbetstillstånd. Mer information finns på ett särskilt
informationsblad om avgifter.

Hur betalar jag ansökningsavgiften?
Första gången du ansöker

Du ska betala avgiften när du ansöker på ambassaden eller
konsulatet.
Ansöker du via Internet betalar du direkt med kort. Då kan du
inte betala på ambassad eller konsulat.
Förlänga tillstånd
Du betalar vid besök på någon av Migrationsverkets
tillståndsenheter. Du kan också betala via plusgiro. Betalar du
via plusgiro är det viktigt att du i rutan "Meddelande till
betalningsmottagaren" anger förnamn och efternamn på den
person ansökningsavgiften gäller samt personnummer och/eller
ärendenummer. Gäller avgiften flera personer, ska du ange
samtliga personnummer och/eller ärendenummer.
Migrationsverkets plusgironummer när det gäller uppehållsoch/eller arbetstillstånd på grund av arbete eller studier är
95 78 46-9. Detta plusgironummer gäller också för anhöriga
som ansöker tillsammans med dem som söker dessa tillstånd.
Skriv på din ansökningsblankett på vilket sätt du har betalat
avgiften! Skriv också när du betalade den.
Ansöker du om förlängning via Internet kan du betala med kort
eller via vissa banker med Internet-tjänster. Betalar du via
plusgiro, ange det kontrollnummer du fick i samband med din eansökan
Migrations-verkets plusgiro-nummer när det gäller tillstånd för
arbete eller studier :

95 78 46-9.

Vem beslutar om jag får arbetstillstånd?
Migrationsverket fattar beslutet om arbetstillstånd efter samråd
med länsarbetsnämnden. Ambassaden eller konsulatet skickar
din ansökan till Migrationsverket.
Du får besked om beslutet av den ambassad eller det konsulat
där du lämnade in din ansökan (eller som du angav när du
sökte via Internet).
Tillståndet ska vara klart och infört i ditt pass innan du reser till
Sverige. Du kan alltså inte resa till Sverige och vänta på
beslutet.

Hur lång tid tar det innan jag får ett beslut?
Du bör lämna in din ansökan 6 veckor innan du ska resa till
Sverige.

Hur länge gäller tillståndet?
Vi beviljar oftast tillstånd för ett år i taget eller för den tid som
arbetserbjudandet omfattar om det är kortare än ett år. Beror
arbetet på ett tillfälligt behov av arbetskraft kan du få tillstånd
för sammanlagt högst 18 månader.
Har arbetet karaktären av internationellt utbyte kan ditt tillstånd
förlängas upp till sammanlagt fyra år.

Ditt tillstånd gäller för att arbeta hos den arbetsgivare som
erbjudit dig arbete och endast i det yrke som framgår av
arbetserbjudandet.

Kan min familj följa med till Sverige?

Att tänka på!
Varken ambassaden eller konsulatet, de svenska
arbetsmarknadsmyndigheterna eller vi kan hjälpa dig att hitta ett
arbete i Sverige. Du måste själv ta kontakt med en arbetsgivare.

Din make, maka eller sambo och dina barn under 18 år kan få
uppehållstillstånd för samma tid som du. Din make, maka eller
sambo kan också få ett arbetstillstånd om du har fått ett
arbetstillstånd som gäller i minst sex månader.

Du kommer att vara i Sverige en begränsad tid och har då inte
samma rätt till sociala förmåner som de som är permanent
bosatta här. Det är därför viktigt att du tar reda på vilket
försäkringsskydd som gäller för dig.

Kan jag överklaga om Migrationsverket avslår
min ansökan?

Ytterligare upplysningar

Du kan inte överklaga ett avslag på ansökan om arbetstillstånd.
Beslutar Migrationsverket att inte ge dig uppehållstillstånd kan
du överklaga beslutet inom tre veckor från den dag då du fick
beslutet. Överklagandet skickar du till Migrationsverket, som
kommer att gå igenom ditt fall ännu en gång. Om verket står
fast vid sitt avslagsbeslut går ditt överklagande vidare till
migrationsdomstolen vid någon av de tre länsrätterna i
Stockholm, Göteborg och Malmö. Vilken domstol som kommer
att behandla ditt överklagande beror på vilken tillståndsenhet
som avslagit din ansökan.
Har du givit en anhörig i Sverige fullmakt, och därmed rätt, att
företräda dig kan han eller hon skriva överklagandet och skicka
in det.

För att få ytterligare upplysningar om arbetstillstånd i Sverige
kan du kontakta närmaste svenska ambassad eller konsulat
eller Migrationsverket, upplysningen.
Senast uppdaterad den 29 januari 2008

Uppehållstillstånd på grund av
familjeanknytning
För att få ytterligare upplysningar kan du kontakta närmaste svenska
ambassad eller konsulat eller något av Migrationsverkets kontor i
Sverige.
* Medborgare i de nordiska länderna behöver inte uppehållstillstånd för att bosätta sig
i Sverige.
Senast uppdaterad den 23 november 2007

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Översikt över reglerna
för uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning
Regler för EU/EES-medborgare och deras anhöriga
Regler för personer med status som varaktigt bosatta i annat
EU-land
Adoptioner
Vid adoptioner gäller särskilda regler
Vad kostar det?
Avgifter för ansökan om uppehållstillstånd
Aktuella väntetider
Faktablad
Blanketter
Frågor och svar

Adresser till Sveriges ambassader och konsulat
Adresser till Migrationsverkets tillståndsenheter

Uppehållstillstånd för studier

•
•
•
•
•

Den som vill studera i Sverige längre tid än tre månader måste
ha ett uppehållstillstånd. Tillståndet ska vara klart och infört i
passet före inresan i Sverige.
För EU/EES-medborgare gäller särskilda regler, liksom för den
som status som varaktigt bosatt i ett annat EU-land.
För mer information om vad som gäller vid olika typer av studier,
välj den kategori du är intresserad av:
•
•
•
•
•
•
•

Gymnasium och folkhögskola
Universitets- och högskolestudier (inklusive doktorander)
Utbytesstudier
Övriga studier
Regler för EU/EES-medborgare
Regler för varaktigt bosatta i annat EU-land
Ferietillstånd för medborgare i Australien och Nya
Zeeland

Vad kostar det?
Avgifter för ansökan om uppehållstillstånd
Faktablad
Blanketter
Frågor och svar

Svenskt medborgarskap

Afghanska pass som är utfärdade efter april 1992 godtas inte för
att styrka identiteten i ett ärende om svenskt medborgarskap.
Enligt Migrationsverkets bedömning sker inte en tillfredsställande
identitetskontroll i samband med att de utfärdas. Det medför att
tillförlitligheten till dessa pass är låg och att de inte uppfyller de krav
på säkerhet som bör ställas
Uppdaterad den 3 mars 2008

På dessa sidor hittar du information om hur man blir svensk
medborgare.
•
•
•
•
•
•

Regler för svenskt medborgarskap – Avgifter – Så gör du
Faktablad och broschyrer
Blanketter
Frågor och svar om medborgarskap
Lagar och förordningar
Aktuella väntetider

Aktuellt
Gäller S-passet för att fastställa identiteten när en irakisk
medborgare söker svenskt medborgarskap?
Nej. Det räcker inte heller med ett identitetsintyg från en irakisk
ambassad. Migrationsverket kommer att kräva att ansökan
kompletteras med andra handlingar för att kunna göra en
sammantagen bedömning.
Läs mer om irakiska S-pass

Varaktigt bosatta i ett EU-land

Lifos - Migrationsverkets landinformation www.migrationsverket.se
Vad är Lifos?
Lifos är i första hand ett viktigt arbetsredskap för verkets
egen personal och innehåller till största delen information om
förhållandena i de länder som sökande kommer från.

Medborgare i ett land utanför EU som bott en längre tid i ett EU-land
kan få status som varaktigt bosatta. De får då rättigheter som liknar
de som EU-medborgare har.
•
•
•
•

Så får du status som varaktigt bosatt i Sverige
Uppehållstillstånd i Sverige för dig som har status som
varaktigt bosatt i annat EU-land
Faktablad
Blanketter
Senast uppdaterad den 13 mars 2007

Tre olika sätt att söka
Här på startsidan kan du se titlarna på de tio senast inlagda
dokumenten i Lifos. Vill du se fler klicka på länken "Sök fler
nyinlagda dokument".

