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Stockholm, 24 maj 2020  

Asylrättscentrums remissvar gällande promemorian 

Försörjningskrav vid anhöriginvandring (Dnr. 1961-

2020/21)  

1. Asylrättscentrum verkar för en rättssäker och konventionsenlig migrationsprocess. 

Detta gör vi genom att driva nationella och internationella processer samt analysera 

och granska nationell och internationell praxis och lag. Våra jurister kommer till stor 

del från tidigare arbete på Migrationsöverdomstolen, migrationsdomstolarna, 

Migrationsverket och från advokatbyråer.  

Synpunkter 

Vissa undantag från försörjningskrav vid anhöriginvandring 

2. Skillnaden i behandling av och rättigheter för alternativt skyddsbehövande respektive 

flyktingar har varit en kontinuerlig diskussion under de senaste årens förändringar 

inom migrationsrätten. Under den tillfälliga lagens1 första tre år togs rätten till 

anhöriginvandring bort för alternativt skyddsbehövande. När lagen skulle förlängas 

år 2019 hade Migrationsöverdomstolen i MIG 2018:20 klargjort att det fanns fall där 

inskränkningen av rätten till familjeliv utgjorde en kränkning av såväl 

barnkonventionen som Europakonventionen. I förarbetena till förlängningen av lagen 

konstaterades att det fanns risk för att en förlängning skulle innebära en ökning av 

antal ärenden som var i strid med Sveriges internationella konventionsåtaganden och 

rätten till anhöriginvandring för alternativ skyddsbehövande återinfördes.2 Det förslag 

som utskottet lagt fram skulle gälla tills vidare och således ha betydligt mer 

 
1 Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. 
2 Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige 
Prop. 2018/19:128 s 42. 
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långtgående konsekvenser i de fall förslaget skulle utgör ett hinder för 

familjeåterförening i enskilda ärenden.  

3. Asylrättscentrum anser att flyktingar och alternativt skyddsbehövande i alla relevanta 

avseenden är att bedöma som lika vad gäller rätten till familjeliv. Vi ställer oss kritiska 

till den negativa särbehandlingen av alternativt skyddsbehövande som förevarande 

förslag skulle innebära. Det är en grundläggande juridisk princip att lika fall ska 

behandlas lika, och det saknas godtagbara skäl för att skilja mellan de aktuella 

grupperna. 

4. Vanligen anförs att det finns generella skillnader i längd på skyddsbehovet mellan de 

två grupperna.3 Enligt UNHCR saknas det stöd för att alternativt skyddsbehövandes 

behov av skydd generellt sätt skulle vara kortare än flyktingars, och anser att det inte 

finns något skäl för att särskilja dessa grupper gällande rätten till familjeliv och 

möjligheten till familjeåterförening.4  

5. Att den negativa särbehandlingen av alternativt skyddsbehövande utgör diskriminering 

finner stöd i Europarätten, med utgångspunkt i artikel 8 och artikel 14 i 

Europakonventionen. Denna juridiska fråga avhandlas i flera pågående processer vid 

Europadomstolen, och av särskild relevans är målet M. A. mot Danmark 

(ansökningsnummer 6697/18) vars avgörande i stor kammare bör komma inom kort. 

I avgörandet väntas Europadomstolen uttala sig kring diskrimineringsfrågan för 

berörda grupper vid familjeåterförening.  

6. Även EU-kommissionen har lyft att grupperna är likvärdiga i relation till deras behov 

av skydd och uppmanat medlemsstater att anta likvärdigt rättighetsskydd för båda 

grupperna vad gäller familjeåterförening.5  

7. Sedan lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter, 

barnrättslagen, trädde i kraft har vikten av Sveriges efterlevande av barnkonventionen 

stärkts. Konventionsstater har en skyldighet att verka för snabb återförening av barn 

med sina föräldrar när föräldrarna beviljats uppehållstillstånd på grund av 

skyddsbehov.6 Det angelägna för bedömningen av om Barnkonventionens artikel 10 

 
3 SOU 2020:54 s. 203.  
4 Observations by the United Nations High Commissioner for Refugees Regional Representation for 
Northern Europe on the draft law proposal on restrictions of the possibility to obtain a residence 
permit in Sweden ”Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige – utkast till 
lagrådsremiss”, UNHCR, Mars 2016, p. 49; Council of Europe; Realising the right to family reunifi-
cation of refugees in Europe, s. 25. 
5 Riktlinjer för tillämpningen av direktiv 2003/86/EG om rätt till familjeåterförening, den 3 april 2014 
s. 25, hämtad från: https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2014/SV/1-2014-210-SV-F1-
1.Pdf. 
6 Louise Dane, Den reglerade invandringen och barnets bästa, 2019 s. 310. 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2014/SV/1-2014-210-SV-F1-1.Pdf
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2014/SV/1-2014-210-SV-F1-1.Pdf
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är uppfylld är den reella möjligheten för familjen att bo tillsammans. På liknande vis 

kräver Europakonventionen att rättigheterna i konventionen skyddas i praktiken, och 

inte enbart teoretisk eller illusoriskt.7  

8. I förevarande förslag anförs att förslaget inte innebär att själva rätten till 

familjeåterförening inskränks, utan endast möjligheten till undantag från 

försörjningskravet.8 Detta saknar stöd i den praktiska tillämpningen och riskerar att 

göra rätten till familjeåterförening just teoretisk och illusorisk. Det kan i praktiken 

förutsättas en stor del av nyanlända saknar förutsättningarna att i nära anslutning till 

ett beviljat uppehållstillstånd få ett så pass högt betalt arbete att de kan uppfylla 

aktuellt försörjningskrav. Det innebär att familjen kan tvingas vara separerade under 

lång tid innan återförening är möjlig. Migrationsöverdomstolen framför som stöd för 

varför familjesplittringen utgör en kränkning i MIG 2018:20 att:  

”Den tid ett barn och dess föräldrar tvingas vara åtskilda har en allvarligare 

effekt på barnet än på de vuxna, eftersom barn och vuxna inte uppfattar tid 

på samma sätt och utdragna beslutsprocesser innebär därför särskilt 

ogynnsamma följder för barn som utvecklas (se Barnrättskommitténs 

allmänna kommentar nr 14 [2013] p. 93). Europadomstolen har i Nunez mot 

Norge ansett att en separation under två år var en väldigt lång tid för barnen 

(…)” 

9. I de fall barnen är nära arton års ålder förloras därtill som huvudregel möjligheten till 

familjeåterförening vid artonårsdagen varför väntan i vissa fall skulle innebära en 

permanent familjesplittring. Att neka en tremånadersfrist för alternativt 

skyddsbehövande, motsvarande den som gäller för flyktingar, innebär således en 

betydande inskränkning i gruppens rätt till familjeåterförening.  

10. Med hänsyn till de långa väntetider som kommit att vara en vanlig del av 

anknytningsärenden i kombination med att det i regel kan ta tid för en nyanländ att nå 

försörjningskravet, samt med beaktande av vad som ovan anförts, kan ett förslag likt 

det förevarande väntas leda till ökat antal kränkningar av enskildas rätt till familjeliv 

enligt såväl Europakonventionen som barnkonventionen. Risken för att Sveriges 

internationella åtaganden kränks i och med detta förslag är således överhängande.  

 

 

 
7 Se t.ex. Europadomstolens dom (stor kammare) den 23 februari 2012 i Hirsi Jamaa mfl. mot Italien 
(ansökningsnummer 27765/09) p. 175. 
8 Dnr. 1961-2020/21s.8  
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Undantag från försörjningskrav vid synnerliga skäl 

11. Asylrättscentrum anser att en ventil som ger möjlighet att underlåta försörjningskrav i 

enskilda fall är nödvändig för att Sverige ska kunna uppfylla sina åtaganden enligt EU-

rätten och internationella konventioner. Vi anser att utskottets förslag om synnerliga 

skäl för att undantas från försörjningskravet är för snävt och att det bör räcka med 

särskilda skäl. Särskilda skäl är det som krävs för att göra undantag från 

försörjningskrav enligt 5 kap. 3 e § utlänningslagen i dess nuvarande lydelse. Att 

ventilen inte görs för snäv är enligt vår mening mycket viktigt för att säkerställa en 

tillämpning som är förenlig med internationella åtaganden.  

12. Som utskottets förslag får förstås är avsikten att undantaget ska omfatta samma typ av 

situationer som regeringens förslag, dvs. personer som saknar förmåga att uppfylla 

försörjningskravet på grund av exempelvis ålder, eller psykisk eller fysisk 

funktionsnedsättning. I utskottets förslag anförs att de exempel som enligt regeringen 

skulle falla in under rekvisitet ”särskilda skäl” även ryms under ”synnerliga skäl”.9  

13. Asylrättscentrum delar inte utskottets bedömning. Kravet ”synnerliga skäl” används 

vid mer exceptionella omständigheter och rena undantagssituationer. Att personer 

med skyddsstatus når en viss ålder, eller att de har en psykisk eller fysisk 

funktionsnedsättning är inte en sådan exceptionell omständighet som vanligen avses 

vid ”synnerliga skäl”. Det högt ställda kravet riskerar därför inte täcka alla situationer 

där ett nekande av familjeåterförening skulle utgöra en konventionskränkning. 

14. Även Migrationsverket och Kammarrätten i Stockholm är av denna uppfattning vilket 

gör det svårt att förstå stödet för utskottets påstående.10 Med hänsyn till att dessa 

remissinstanser är de som kommer att tillämpa lagen är deras remissvar inte enbart en 

reflektion utan en stark indikation på hur lagen de facto kommer att tillämpas. Att 

bortse från detta väcker frågor kring hur förutsebar en eventuell tillämpning av 

utskottets förslag skulle vara. Vi uppfattar korrigeringen från regeringens sida att 

föreslå ”särskilda skäl” som en lämplig åtgärd för att lagtexten ska spegla lagstiftarens 

syfte och därmed verka för en rättssäkrare tillämpning.   

 

Ang. beräkningen av tremånadersfristen för kvotflyktingar  

15. Migrationsöverdomstolen har i MIG 2021:5 framhållit behovet av att särskild hänsyn 

tas till den situation som kvotflyktingar och deras familjemedlemmar befinner sig i 

och det faktum att det av praktiska skäl kan det gå en viss tid innan en kvotflykting 

 
9 Dnr. 1961-2020/21s. 9 
10 Dnr. 1961-2020/21s. 8 
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anländer till Sverige. Migrationsöverdomstolen ansåg även att bestämmelsen i 10 § 

tredje stycket 1 tillfälliga lagen inte är förenlig med unionsrätten som den kommit till 

uttryck i EU-domstolens dom i målet C-380/17 (K och B). 

16. Regeringen föreslår att ändra hur tremånadersfristen för att undantas från 

försörjningskravet vid ansökan om uppehållstillstånd på anknytning beräknas för 

kvotflyktingar. Regeringens förslag är att beräkna fristen från inresedatum, medan 

utskottet föreslår att det ska räknas från att personen beviljas uppehållstillstånd. I 

utskottets förslag anförs att skälet för att beräkna fristen på detta sätt är för att 

”kvotflyktingar bör behandlas på samma sätt som andra flyktingar”.11 

17. Asylrättscentrum bedömer att förslaget att räkna kvotflyktingars frist från inresedatum 

möjliggör för likabehandling. Detta, då deras möjlighet att söka familjeåterförening i 

enlighet med undantaget möjliggörs först vid ankomst. Om deras tidsfrist börjar löpa 

när de fortsatt är utanför landet, så som utskottet föreslår, hamnar kvotflyktingar 

därmed i en sämre ställning än personer som beviljats uppehållstillstånd och 

flyktingstatus i Sverige. 

 

Särskilt om förtydligandet avseende väl etablerade förhållanden 

18. I regeringens förslag förtydligas genom 5 kap. 3 d § tredje stycket utlänningslagen i 

vilka situationer det ska anses stå klart att ett förhållande är väl etablerat. Detta stycke 

föreslår utskottet tas bort. Med hänsyn till de stora förändringarna som föreslås i 

utlänningslagen ser Asylrättscentrum att det finns goda skäl att i så stor utsträckning 

som möjligt underlätta för en enhetlig tillämpning av bestämmelserna. Vi bedömer att 

regeringens förslag bidrar till tydlighet och förutsebarhet och ser därför inga skäl att ta 

bort förtydligandet. Det kan noteras att lydelsen i regeringens förslag överensstämmer 

med den som Lagrådet lämnade i sitt yttrande över förslaget.12   

Detta remissvar har beretts av juristen Sofia Rönnow Pessah och föredragits för tf. 

chefsjuristen Martin Nyman.  

 

Datum som ovan,  

 
Martin Nyman 

tf. chefsjurist 

 
11 Dnr. 1961-2020/21s. 8. 
12 Prop. 2020/21:191, Bilaga 8 Lagrådets yttrande, s. 278. 


