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Utlänningsförordning (2006:97)
1 kap. Förordningens innehåll, vissa definitioner och allmänna bestämmelser
Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt förordning (2015:92).

1§
[4501] I denna förordning finns bestämmelser om
– förordningens innehåll, vissa definitioner och allmänna bestämmelser (1 kap.)
([4401] o.f.)
– resehandlingar (2 kap.) ([4511] o.f.)
– visering (3 kap.) ([4541] o.f.)
– uppehållsrätt (3 a kap.)
– uppehållstillstånd (4 kap.) ([4551] o.f.)
– arbetstillstånd (5 kap.)
– EU-blåkort (5 a kap.)
– tillstånd för företagsintern förflyttning, ICT (5 b kap.)
– tillstånd för säsongsarbete (5 c kap.)
– kontroll- och tvångsåtgärder (6 kap.) ([4561] o.f.)
– underrättelseskyldighet (7 kap.), och
– avvisning, utvisning, avgifter m.m. (8 kap.) ([4571] o.f.). Förordning
(2018:321).
2§
[4502] Med Schengenkonventionen avses i denna förordning konventionen om
tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985.
Med Schengenstat avses en stat som har tillträtt eller anslutit sig till
Schengenkonventionen eller som har slutit avtal om samarbete enligt konventionen
med konventionsstaterna.
3§
[4503] Med inre och yttre gräns avses i denna förordning inre och yttre gränser enligt
artikel 2.1 och 2.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av
den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om
Schengengränserna), i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 610/2013 av den 26 juni 2013. Förordning (2015:92).
4§
[4504] Med EES-stat avses i denna förordning en stat som omfattas av avtalet om
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Med EES-medborgare avses en utlänning som är medborgare i en EES-stat. När
det gäller familjeanknytning avses dock även sådana svenska medborgare som anges
i 3 a kap. 2 § andra stycket utlänningslagen (2005:716), såvida inte något annat
framgår av denna förordning. Förordning (2014:185).
5§
[4505] Med Schengenvisering avses i denna förordning en visering enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 810/2009 av den 13 juli 2009 om
införande av en gemenskapskodex om viseringar (viseringskodex). Förordning
(2011:706).
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6§
[4506] Med rörlighetsdirektivet avses i denna förordning Europaparlamentets och
rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras
familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas
territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av
direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG,
75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG. Förordning (2014:185).
7§
[4507] Bestämmelser om gränspassage finns i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 562/2006. Förordning (2015:92).
2 kap. Bestämmelser om resehandlingar
Undantag från kravet på passinnehav
1§
[4511] En utlänning som har permanent uppehållstillstånd eller som har beviljats
uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller uppehållstillstånd efter tillfälligt skydd
med stöd av 21 kap. 2, 3, 4 eller 6 § utlänningslagen (2005:716) behöver inte ha pass
vid vistelse i Sverige. Detsamma gäller för en utlänning som kan beviljas eller har
beviljats uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 § [4337] eller 12 kap. 16 b §
utlänningslagen om han eller hon inte har någon handling som gäller som pass och
saknar möjlighet att inom rimlig tid skaffa en sådan handling.
En utlänning under sexton år behöver inte ha eget pass för inresa eller vistelse i
Sverige, om han eller hon följer med en vuxen person vars pass innehåller de uppgifter
som behövs för att fastställa barnets identitet. Förordning (2014:185).
1a§
[4511 A] En utlänning som kan beviljas eller har beviljats ett uppehållstillstånd som
har tidsbegränsats enligt lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten
att få uppehållstillstånd i Sverige behöver inte ha pass vid vistelse i Sverige.
Förordning (2016:755).
2§
[4512] Besättningsmän eller personal som avses i 3 kap. 1 § 10 eller 13 behöver inte
ha pass vid inresa eller vistelse i landet.
3§
[4513] En utlänning som inte behöver ha pass ska på begäran av Polismyndigheten
eller en polisman visa att passfrihet gäller för honom eller henne. Förordning
(2014:1192).
Hemlandspass
4§
[4514] En resehandling får godtas som pass (hemlandspass), om handlingen är
utfärdad av en behörig myndighet i det land där innehavaren är medborgare samt
uppfyller de förutsättningar som anges i andra–fjärde styckena.
I handlingen skall det finnas
1. uppgifter om innehavarens medborgarskap och fullständiga namn samt
födelsedatum och födelseort,
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2. uppgift om handlingens giltighetstid,
3. innehavarens namnteckning,
4. uppgift om vilken myndighet som har utfärdat handlingen,
5. uppgift om handlingens giltighet för resa till Sverige, och
6. ett välliknande fotografi av innehavaren.
En handling får inte godtas som pass om den inte tillåter återresa till hemlandet
eller inresa till tredje land.
Handlingen skall vara avfattad på svenska, danska, norska, engelska, franska,
italienska, spanska eller tyska eller vara försedd med en bestyrkt översättning till
något av dessa språk.
5§
[4515] Om det finns särskilda skäl, får en sådan resehandling som avses i 4 § godtas
som hemlandspass även om den inte uppfyller kraven i 4 § andra stycket 3 eller fjärde
stycket.
För barn under fem år som har egen resehandling och som reser med
vårdnadshavare, får en sådan resehandling som avses i 4 § godtas som hemlandspass,
även om den inte uppfyller kraven i 4 § andra stycket 1 eller 6 vad avser födelsedatum
eller fotografi. Födelseår skall dock framgå.
Innehavarens identitet måste alltid kunna fastställas med stöd av handlingen.
6§
[4516] Ett hemlandspass som har utfärdats för makar gemensamt godtas för inresa
och vistelse i Sverige såväl när makarna följs åt som när endast en av dem reser in.
Resedokument
7§
[4517] Ett resedokument skall utfärdas i de fall som anges i konventionen den 28 juli
1951 angående flyktingars rättsliga ställning (SÖ 1954:55), konventionen den 28
september 1954 angående statslösa personers rättsliga ställning (SÖ 1965:54) eller
konventionen den 23 november 1957 angående flyktingar som äro sjömän (SÖ
1959:16).
8§
[4518] Ett resedokument skall utfärdas för viss tid och får, då det utfärdas, förses med
en anteckning om att innehavarens identitet inte är styrkt.
Migrationsverket får besluta om förlängning av giltighetstiden för ett
resedokument.
9§
[4519] Ett resedokument som utfärdats enligt 4 kap. 4 § [4328] utlänningslagen
(2005:716) gäller som pass vid inresa och vistelse i Sverige.
10 §
[4520] Om den som har ett av Migrationsverket utfärdat resedokument upphör att vara
flykting eller statslös, skall resedokumentet återlämnas till Migrationsverket.

Särskilda trafikförfattningar m.m./Utlännings- och passbestämmelser

4

Utlänningsförordning (2006:97)
Uppdaterad: 2018-06-12

Provisorisk resehandling
11 §
[4521] En resehandling som upprättats i enlighet med det beslut som fattats av
företrädarna för regeringarna i Europeiska unionens medlemsstater, församlade i rådet
96/409/GUSP av den 25 juni 1996 om införandet av provisorisk resehandling
(Europeiska unionens provisoriska resehandling), gäller som pass vid inresa och
vistelse i Sverige.
Främlingspass
12 §
Paragrafen har upphört att gälla enligt förordning (2014:781).

13 §
[4522] Ett främlingspass skall utfärdas med en giltighetstid av högst fem år och får,
antingen då det utfärdas eller senare, förses med en anteckning som begränsar dess
giltighetsområde.
Ett främlingspass får, då det utfärdas, förses med en anteckning om att
innehavarens identitet inte är styrkt.
14 §
[4523] Om en utlänning har ett omedelbart behov av att resa till eller från Sverige, får
Migrationsverket utfärda ett provisoriskt främlingspass för honom eller henne.
14 a §
[4523 A] Främlingspass får utfärdas för den som är under 18 år om barnets
vårdnadshavare lämnat medgivande. Pass får utfärdas utan sådant medgivande om det
finns synnerliga skäl.
Pass som endast gäller för direkt resa till Sverige får utan vårdnadshavares
medgivande utfärdas för ett barn som har uppehållstillstånd för bosättning i Sverige,
om barnet
1. befinner sig i en situation där det finns risk för att dess hälsa eller utveckling
skadas, eller
2. det annars finns särskilda skäl. Förordning (2006:443).
15 §
[4524] En ansökan om främlingspass ges in till Migrationsverket eller, om
utlänningen inte befinner sig i Sverige, till en svensk beskickning eller svenskt
konsulat.
15 a §
[4524 A] Om ett ärende gäller fråga om att utan vårdnadshavares medgivande utfärda
främlingspass för ett barn under 18 år, skall Migrationsverket inhämta yttrande från
en sådan kommunal nämnd som fullgör uppgifter inom socialtjänsten. Yttrande skall
inhämtas från den kommun där barnet är folkbokfört eller, om barnet inte är
folkbokfört, från den kommun barnet har starkast anknytning till. Förordning
(2006:443).
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15 b §
[4524 B] Ett ärende som gäller fråga om att med stöd av 14 a § andra stycket utfärda
pass för ett barn under 18 år utan vårdnadshavares medgivande skall handläggas
skyndsamt. Förordning (2006:443).
16 §
[4525] Ett främlingspass skall återlämnas till Migrationsverket om den som har passet
1. har blivit svensk medborgare,
2. har fått en annan handling som gäller som pass,
3. skall resa till sitt hemland,
4. enligt särskilt beslut om avvisning eller utvisning inte längre har rätt att vistas i
landet, eller
5. har avlidit.
Identitetskort för EES-medborgare eller medborgare i Schweiz
Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt förordning (2006:262).

17 §
[4526] Ett identitetskort för en utlänning som är medborgare i den utfärdande staten
som utvisar medborgarskap och som har utfärdats av en behörig myndighet i en EESstat eller Schweiz gäller som pass vid utlänningens ankomst till och utresa från
Sverige samt under den tid utlänningen har rätt att vistas här. Detsamma gäller
identitetskort som har utfärdats av behörig myndighet i en annan stat än EES-stat eller
Schweiz för en schweizisk medborgares make, för deras barn som är under 21 år eller
som är beroende av dem för sin försörjning och för släktingar i närmast föregående
led till sådan utlänning eller hans eller hennes make och som är beroende av dem, om
familjemedlemmen är medborgare i den staten och medborgarskapet framgår av
identitetskortet.
Första stycket gäller även för en sådan utlänning som avses i 5 kap. 2 § första
stycket 4. Förordning (2006:262).
Resehandling för en utlänning som inte är medborgare i det utfärdande landet
18 §
[4527] En resehandling som har utfärdats av en behörig utländsk myndighet för någon
som saknar medborgarskap eller är medborgare i ett annat land än det där handlingen
utfärdats, får godtas som pass om handlingen är upprättad enligt 4 § andra–fjärde
styckena och har det innehåll som föreskrivs där.
Kollektivpass
19 §
[4528] En gemensam resehandling för flera utlänningar (kollektivpass) får godtas som
pass, om utlänningarna ska resa genom landet i samlad grupp eller uppehålla sig här
kortare tid för ett gemensamt ärende. Kollektivpasset får avse endast medborgare i
den stat vars myndighet har utfärdat passet. Det ska uppta minst tio och högst femtio
personer. Den som är upptagen i passet ska ha en identitetshandling som är utställd av
en behörig myndighet i hemlandet.
I fråga om kollektivpass som har utfärdats i enlighet med den europeiska
överenskommelsen den 16 december 1961 om ungdomars resor på kollektivpass (SÖ
1968:16) och som har utställts av en myndighet i ett land som har tillträtt och i
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förhållande till Sverige tillämpar överenskommelsen, gäller överenskommelsen i
stället för första stycket.
Om ett kollektivpass avser utlänningar som inte är skyldiga att ha visering, ska
passet ha godkänts av en svensk beskickningschef eller konsul som är behörig att ge
visering eller av Polismyndigheten. Ett sådant godkännande behövs dock inte om
passet har godkänts av behörig myndighet i Danmark, Finland, Island eller Norge för
inresa i respektive land. Förordning (2014:1192).
Diplomatpersonal m.fl.
20 §
[4529] Bestämmelserna om krav på passinnehav i 2 kap. ([4314] o.f.) utlänningslagen
(2005:716) och bestämmelserna i detta kapitel gäller i tillämpliga delar även för
främmande länders diplomatiska tjänstemän och avlönade konsulära tjänstemän som
är anställda i Sverige samt deras familjer och betjäning. Sådana personer skall ha
hemlandspass.
21 §
[4530] En diplomatisk kurir som kommer till Sverige skall utöver hemlandspass ha
en officiell handling där hans eller hennes ställning intygas och antalet kollin i
kurirsändningen anges.
Bemyndigande
22 §
[4531] Migrationsverket får efter att ha hört Polismyndigheten meddela ytterligare
föreskrifter om vilka handlingar som får godtas som pass.
Om det finns särskilda skäl får Migrationsverket efter samråd med
Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) i ett enskilt fall godta att en annan handling
gäller som pass. Förordning (2014:1192).
[4531:1] Migrationsverkets föreskrifter och allmänna råd (MIGRFS 1/2016)
om handlingar som får godtas som pass
Definitioner
1§
Med begreppet resehandling avses i dessa föreskrifter en handling som är utfärdad i
huvudsakligt syfte att möjliggöra gränspassage.
2§
Med begreppet erkänd resehandling avses i dessa föreskrifter en resehandling som markerats
som erkänd av Sverige i den förteckning som upprättats genom Europaparlamentets och rådets
beslut nr 1105/2011/EU av den 25 oktober 2011 om förteckningen över resehandlingar som
möjliggör passage av de yttre gränserna och i vilka en visering kan införas samt om införandet
av en mekanism för upprättandet av denna förteckning.
3§
Ett hemlandspass är en erkänd resehandling som uppfyller de krav som anges i 2 kap. 4–6 §
utlänningsförordningen, som omfattas av 4–5 § § denna föreskrift eller som har godkänts
särskilt enligt 2 kap. 22 § andra stycket utlänningsförordningen.
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Handlingar som får godtas som pass
4§
Följande handlingar uppfyller inte villkoren i 2 kap. 4 § första stycket 1 utlänningsförordningen
men får ändå godtas som pass, i förekommande fall under de förutsättningar som anges i
respektive punkt:
1. ecuadorianskt ”ordinary passport”,
2. ekvatorialguineanskt ”ordinary passport”,
3. Förenade Arabemiratens ”ordinary passport”,
4. gabonesiskt ”ordinary passport”,
5. iranskt ”ordinary passport”,
6. jemenitiskt ”ordinary passport”,
7. jordanskt ”ordinary passport”, under förutsättning att det är försett med ett nationellt
identitetsnummer,
8. jordanskt pass utfärdat för en palestinier, under förutsättning att det omfattas av en serie
betecknad ”T” och saknar nationellt identitetsnummer,
9. lesothiskt ”ordinary passport”,
10. libanesiskt ”diplomatic passport”,
11. libanesiskt ”special passport”,
12. moçambikiskt ”ordinary passport”,
13. mongoliskt ”ordinary passport”,
14. omanskt ”ordinary passport”,
15. qatariskt ”ordinary passport”,
16. ”ordinary passport” från Sao Tomé och Principe,
17. saudiarabiskt ”ordinary passport”, samt
18. ”ordinary passport” från Vatikanstaten.
5§
Om det finns särskilda skäl får en annan erkänd resehandling godtas som pass trots att
1. uppgift om medborgarskap saknas i handlingen. Innehavarens medborgarskap måste dock
alltid vara klarlagt.
2. uppgift om innehavarens födelsedatum saknas i handlingen. Detta gäller under
förutsättning att innehavarens födelsetid anges med årtal och månad eller med årtal.

Allmänna råd
Sådana särskilda skäl som nämns ovan kan vara att innehavaren samtidigt beviljas uppehållstillstånd i
Sverige.

Dessa föreskrifter träder i kraft två veckor efter den dag de utkom från trycket. Samtidigt upphör
Migrationsverkets föreskrifter (05/2014), (06/2006) och (01/2010) att gälla.
Anm. Föreskrifterna kom ut från trycket den 18 januari 2016.

3 kap. Bestämmelser om visering
Undantag från kravet på visering
1§
[4541] Utöver vad som föreskrivs i 2 kap. 8 a [4320 A] och 10 [4322] §§
utlänningslagen (2005:716) är nedan angivna utlänningar undantagna från kravet på
visering.
1. Den som innehar ett med "British passport" betecknat hemlandspass eller ett av
behörig myndighet utfärdat identitetskort, där medborgarskapet är angivet som
"British National Overseas" (BNO) och som gäller för inresa i Storbritannien.
2. Medborgare i Schweiz, om de har hemlandspass eller ett identitetskort som är
utfärdat av en behörig myndighet i hemlandet och utvisar medborgarskap eller om de
finns upptagna i ett kollektivpass som har utfärdats av en behörig myndighet i
hemlandet.
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3. Innehavare av resedokument som har utfärdats i enlighet med konventionen den
28 juli 1951 angående flyktingars rättsliga ställning (SÖ 1954:55) eller konventionen
den 23 november 1957 angående flyktingar som är sjömän (SÖ 1959:16) och som har
utfärdats av en svensk myndighet eller av en myndighet i en stat som tillträtt och i
förhållande till Sverige tillämpar den europeiska överenskommelsen den 20 april 1959
om avskaffande av viseringstvång för flyktingar (SÖ 1960:75).
4. Flyktingar eller statslösa personer som är upptagna i ett kollektivpass som har
utfärdats dels av en myndighet i ett land som har tillträtt och i förhållande till Sverige
tillämpar artikel 13 i den europeiska överenskommelsen den 16 december 1961 om
ungdomars resor på kollektivpass (SÖ 1968:16), dels enligt överenskommelsen och
den av Sverige avgivna deklarationen över nämnda artikel.
5. De som innehar Förenta nationernas "laissez passer" och ett intyg om att de
färdas i tjänsten som är utfärdat av FN eller något av dess fackorgan eller
underordnade organ.
6. De som innehar Europeiska gemenskapernas "laissez passer".
7. Innehavare av vatikanpass.
8. Medborgare i Bolivia, Filippinerna, Förenade Arabemiraten, Makedonien
(tidigare jugoslaviska republiken Makedonien), Peru, Thailand och Turkiet som har
diplomatpass eller tjänstepass samt medborgare i Indien, Marocko och Tunisien som
har diplomatpass.
9. Besättningsmän i tjänst på luftfartyg som innehar ett flygcertifikat eller ett
certifikat för flygbesättning, så länge som de inte lämnar
– flygplatsen för mellanlandningen,
– flygplatsen på bestämmelseorten,
– den kommun där flygplatsen ligger, eller
– flygplatsen annat än för att bege sig till en annan flygplats på en Schengenstats
territorium.
10. Besättningsmän på fartyg som finns upptagna på besättningslistan för fartyget
och som har en giltig sjöfartsbok eller identitetshandlingar för sjömän, så länge de
endast tillfälligt lämnar sitt fartyg och uppehåller sig i den tätort som finns närmast
den hamn där fartyget ligger.
11. Utlänningar som avses i 4 kap. 6 §.
12. Personal tillhörande en främmande stats militära styrka som innehar en militär
identitetshandling och som besöker Sverige inom ramen för internationellt militärt
samarbete eller internationell krishantering och som omfattas av
– avtalet den 19 juni 1995 mellan de stater som är parter i Nordatlantiska fördraget
och de andra stater som deltar i Partnerskap för fred om status för deras styrkor (SÖ
1997:51) (Konventioner m.m. [1651] o.f.),
– det kompletterande tilläggsprotokollet den 19 december 1997 till avtalet mellan
de stater som är parter i Nordatlantiska fördraget och de andra stater som deltar i
Partnerskap för fred om status för deras styrkor, eller
– samförståndsavtalet den 4 september 2014 mellan Sverige och Nato om
värdlandsstöd.
13. Utlänningar som är under 18 år och som är bosatta i en EES-stat men inte EESmedborgare om
a) vistelsen i Sverige avser ett kort besök som deltagare i en skolresa,
b) deltagarna i skolresan följs åt av en lärare som har en lista över deltagarna
upprättad i enlighet med bilagan till rådets beslut om gemensam åtgärd den 30
november 1994, och
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c) utlänningarna innehar en handling som gäller som pass vid inresa i Sverige eller
deltagarlistan innehåller de uppgifter som anges i artikel 2 i rådets beslut.
14. Hjälppersonal vid katastrofer och olyckor i Sverige.
Ytterligare undantag från viseringskravet finns i rådets förordning (EG) nr
539/2001 av den 15 mars 2001 om fastställande av förteckningen över tredje länder
vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och
av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav.
Förordning (2016:672).
Schengenvisering
Anm. Rubriken är införd enligt förordning (2011:706).

2§
[4542] Bestämmelser om Schengenvisering finns i viseringskodexen. Förordning
(2011:706).
3–8 §§
Paragraferna 3–7 §§ med tillhörande rubriker har upphört att gälla enligt förordning (2011:706),
8 § enligt förordning (2015:92) och den tillhörande rubriken till 8 § enligt förordning (2016:34).

Diplomatpersonal m.fl.
9§
[4543] Bestämmelserna om visering i 2 kap. utlänningslagen (2005:716) ([4314] o.f.)
och bestämmelserna i detta kapitel gäller i tillämpliga delar även för främmande
länders diplomatiska tjänstemän och avlönade konsulära tjänstemän som är anställda
i Sverige, deras familjer och betjäning samt diplomatiska kurirer. Förordning
(2011:1048).
Överlämnande
Anm. Rubriken är införd enligt förordning (2011:706).

10 §
[4544] Om en svensk beskickning eller ett svenskt konsulat överväger att avslå en
ansökan om Schengenvisering på grund av att sökanden anses vara ett hot mot
medlemsstaternas allmänna ordning, inre säkerhet eller folkhälsa får ansökan
överlämnas till Migrationsverket för prövning.
Finns särskild anledning till det får en svensk beskickning eller ett svenskt konsulat
även i annat fall överlämna viseringsärenden till Migrationsverket för prövning. Innan
överlämnandet sker ska beskickningen eller konsulatet samråda med
Migrationsverket. Förordning (2011:706).
Skyndsam handläggning
Anm. Rubriken är införd enligt förordning (2013:286).

11 §
[4545] En ansökan om visering från en sådan familjemedlem till en EES-medborgare
som avses i 3 a kap. 2 § utlänningslagen (2005:716) ska handläggas skyndsamt.
Förordning (2013:286).
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Bemyndiganden
12 §
[4546] Migrationsverket får ge en svensk beskickning eller ett svenskt konsulat rätt
att besluta om nationella viseringar. Innan Migrationsverket ger en svensk
beskickning eller ett svenskt konsulat rätt att avslå ansökningar om nationell visering,
ska Migrationsverket samråda med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).
Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) får ge en svensk beskickning eller ett
svenskt konsulat rätt att bevilja nationella viseringar inom departementets
ansvarsområde. Förordning (2011:706).
3 a kap. Uppehållsrätt
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
4 kap. Uppehållstillstånd
Beräkning av uppehållstillståndsfri tid
1§
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Undantag från principen om första asylland
3§
Paragrafen har upphört att gälla enligt förordning (2009:1549).

4§
[4551] Om en utlännings asylansökan har avvisats enligt 5 kap. 1 b § [4330 B] första
stycket 2 eller 3 utlänningslagen (2005:716), ska utlänningen få en särskild handling
av vilken det framgår att de skäl för asyl som han eller hon anfört inte har prövats i
sak i Sverige. Förordning (2009:1549).
Uppehållstillstånd för familjemedlemmar i vissa fall
Anm. Rubriken är införd enligt förordning (2008:895).

4a§
[4551 A] Uppehållstillstånd får beviljas en familjemedlem till en utlänning om
familjemedlemmen är make eller sambo till utlänningen eller släkting i rakt
nedstigande led till utlänningen eller till hans eller hennes make eller sambo, om
släktingen är beroende av någon av dem för sin försörjning eller är under 21 år och
utlänningen
1. med stöd av 5 kap. 10 § utlänningslagen (2005:716) har beviljats ett
tidsbegränsat uppehållstillstånd i fall som avses i 6 kap. 2 § första stycket
utlänningslagen, eller
2. med stöd av 5 kap. 15 a § [4337 A] första stycket 1 utlänningslagen har beviljats
ett tidsbegränsat uppehållstillstånd, i de fall familjemedlemmen inte ansökt om
uppehållstillstånd som flykting eller annan skyddsbehövande.
Uppehållstillstånd enligt första stycket ska beviljas i samma omfattning som för
den utlänning som familjemedlemmen har anknytning till. Förordning (2014:779).
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Försörjningskrav vid anhöriginvandring
Anm. Rubriken är införd enligt förordning (2010:176).

4b§
[4551 B] Uppehållstillstånd får beviljas en familjemedlem till en utlänning om
familjemedlemmen är make eller sambo till utlänningen eller ogift barn under 18 år
till utlänningen eller till hans eller hennes make eller sambo och utlänningen
1. har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i fall som avses i 5 kap. 5 § andra
stycket utlänningslagen (2005:716), eller
2. har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd med stöd av 4 kap. 5 [4329] och
5 a [4329 A] §§.
För att bevilja uppehållstillstånd enligt första stycket ska familjemedlemmen ha sin
försörjning ordnad under vistelsen.
Uppehållstillstånd enligt första stycket ska beviljas i samma omfattning som för
den utlänning som familjemedlemmen har anknytning till. Förordning (2014:779).
4c§
[4551 C] Kravet på att kunna försörja sig i 5 kap. 3 b § [4332 B] utlänningslagen
(2005:716) är uppfyllt om den person som utlänningen åberopar anknytning till har
lön som efter avdrag för preliminär skatt uppgår till förbehållsbeloppet vid utmätning
av lön enligt 7 kap. 5 § utsökningsbalken. Ersättning från arbetslöshetsförsäkring eller
annan liknande arbetsrelaterad ersättning jämställs med lön. Kravet är också uppfyllt
om den som utlänningen åberopar anknytning till har inkomster från
näringsverksamhet eller en förmögenhet som han eller hon kan försörja sig på.
Migrationsverket får meddela föreskrifter om vad som ska anses vara en bostad av
tillräcklig storlek och standard enligt 5 kap. 3 b § utlänningslagen (2005:716).
Förordning (2016:851).
Uppehållstillstånd för studier i vissa fall
5§
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Gemensamt tidsbegränsat uppehållstillstånd
8§
[4552] Gemensamt tidsbegränsat uppehållstillstånd får beviljas personer som har
upptagits i ett gemensamt pass.
Uppehållstillstånd för medborgare i Schweiz och för utlänningar som har
ställning som varaktigt bosatt i en annan EU-stat
Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt förordning (2014:185).

9§
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
17 §
[4553] En ansökan om uppehållstillstånd ska kunna bifallas om ansökan görs av en
EES-medborgare, en medborgare i Schweiz eller en utlänning som har ställning som
varaktigt bosatt i en annan EU-stat, även om han eller hon befinner sig i Sverige eller
om ansökan prövas när han eller hon befinner sig i Sverige.

Särskilda trafikförfattningar m.m./Utlännings- och passbestämmelser

12

Utlänningsförordning (2006:97)
Uppdaterad: 2018-06-12

Detsamma gäller för en ansökan som görs av en sådan familjemedlem till en EESmedborgare som avses i 3 a kap. 2 § utlänningslagen (2005:716) eller av en utlänning
som på ett sätt som avses i 3 a kap. 2 § första stycket utlänningslagen är familjemedlem
till en schweizisk medborgare eller en utlänning som har ställning som varaktigt bosatt
i en annan EU-stat.
Första stycket tillämpas även på en ansökan om uppehållstillstånd enligt 7 §. En
sådan ansökan kan för utlänningens räkning göras av dennes arbetsgivare, som ska
intyga de förhållanden som ligger till grund för ansökan. Förordning (2014:185).
18 §
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Uppehållstillstånd för diplomatiska och konsulära tjänstemän samt deras
familjer och betjäning
19 §
[4554] Diplomatiska tjänstemän och avlönade konsulära tjänstemän samt deras
familjer och betjäning får beviljas uppehållstillstånd under den tid som tjänstemannen
är anställd vid en främmande stats beskickning eller konsulat i Sverige.
EU-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta
Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt förordning (2013:601).

19 a §
[4554 A] För den som beviljats ställning som varaktigt bosatt i Sverige ska ett EUuppehållstillstånd för varaktigt bosatta utfärdas. Giltighetstiden ska vara minst fem år.
Bevis om ställning som varaktigt bosatt i Sverige ska utfärdas i form av ett sådant
uppehållstillståndskort som avses i 4 kap. 22 §. Förordning (2013:601).
19 b §
[4554 B] För den som beviljats ställning som varaktigt bosatt i Sverige enligt 5 a kap.
1 a § utlänningslagen (2005:716) ska det på uppehållstillståndskortet anges ”f.d.
innehavare av EU-blåkort”. Förordning (2013:601).
19 c §
[4554 C] I ett EU-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta som utfärdas för en
utlänning som har flyktingstatusförklaring enligt 4 kap. 3 § [4327] eller alternativ
skyddsstatusförklaring enligt 4 kap. 3 a § [4327 A] första stycket utlänningslagen
(2005:716), ska följande anmärkning föras in: Internationellt skydd beviljat av
Sverige den [datum]. Förordning (2014:185).
19 d §
[4554 D] Innan Migrationsverket utfärdar ett EU-uppehållstillstånd för varaktigt
bosatta för en utlänning som har ett sådant tillstånd utfärdat av en annan EU-stat,
vilket innehåller en anmärkning om internationellt skydd, ska Migrationsverket ställa
en förfrågan till den stat som nämns i anmärkningen för att kontrollera om utlänningen
fortfarande har internationellt skydd. Om utlänningen fortfarande har sådant skydd,
ska Migrationsverket föra in samma anmärkning i det EU-uppehållstillstånd som
Migrationsverket utfärdar.
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Om Migrationsverket får en sådan förfrågan som avses i första stycket från en
annan EU-stat, ska Migrationsverket besvara den senast inom en månad. Förordning
(2014:185).
19 e §
[4554 E] Om Sverige övertar ansvaret för det internationella skyddet av en utlänning
som har ställning som varaktigt bosatt i Sverige, ska Migrationsverket senast inom tre
månader ändra anmärkningen om internationellt skydd i EU-uppehållstillståndet för
varaktigt bosatta i enlighet med detta. Förordning (2014:185).
19 f §
[4554 F] Om Sverige övertar ansvaret för det internationella skyddet av en utlänning
som har ställning som varaktigt bosatt i en annan EU-stat, ska Migrationsverket
begära hos den stat som utfärdat EU-uppehållstillståndet för varaktigt bosatta att
denna ändrar anmärkningen i EU-uppehållstillståndet i enlighet med detta.
Om Migrationsverket får en sådan begäran som avses i första stycket från en annan
EU-stat, ska Migrationsverket ändra anmärkningen i EU-uppehållstillståndet för
varaktigt bosatta senast inom tre månader. Förordning (2014:185).
19 g §
[4554 G] Om en utlänning som har ställning som varaktigt bosatt i en annan EU-stat
beviljas flyktingstatusförklaring enligt 4 kap. 3 § [4327] eller alternativ
skyddsstatusförklaring enligt 4 kap. 3 a § [4327 A] första stycket utlänningslagen
(2005:716), ska Migrationsverket begära att den staten för in en sådan anmärkning
som avses i 19 c § i EU-uppehållstillståndet för varaktigt bosatta.
Om Migrationsverket får en sådan begäran som avses i första stycket från en annan
EU-stat, ska Migrationsverket föra in anmärkningen i EU-uppehållstillståndet för
varaktigt bosatta senast inom tre månader. Förordning (2014:185).
Ansökan om uppehållstillstånd
20 §
[4555] En ansökan om uppehållstillstånd av en utlänning som inte befinner sig i
Sverige ges in till och utreds av en svensk beskickning eller ett svenskt konsulat i
hemlandet eller i det land där utlänningen annars är stadigvarande bosatt.
En ansökan om uppehållstillstånd av en utlänning som vistas i Sverige ges in till
Migrationsverket.
21 §
[4556] Den myndighet som utfärdar ett uppehållstillstånd eller en nationell visering
ska i samband med utfärdandet utföra den kontroll och det samråd som följer av
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 265/2010 om ändring av
konventionen om tillämpning av Schengenavtalet och av förordning (EG) nr 562/2006
vad gäller rörlighet för personer med visering för längre vistelse.
En migrationsdomstol och Migrationsöverdomstolen får begära att
Migrationsverket utför åtgärder som avses i första stycket. Förordning (2011:706).
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Handläggningstid
Anm. Rubriken är införd enligt förordning (2006:262).

21 a §
[4556 A] Ett ärende om uppehållstillstånd enligt 5 kap. 3 [4332] och 3 a [4332 A] §§
utlänningslagen (2005:716) skall, om det inte finns särskilda skäl, avgöras senast inom
nio månader från det att ansökan lämnades in. Förordning (2006:262).
21 b §
[4556 B] Ett ärende om uppehållstillstånd för arbete ska avgöras senast inom fyra
månader från det att ansökan lämnades in. Om det finns särskilda skäl eller om
ansökan behöver kompletteras får tiden förlängas. Sökanden ska underrättas om
förlängningen. Förordning (2014:38).
DNA-analys
Anm. Rubriken är införd enligt förordning (2006:262).

21 c §
[4556 C] Sådan DNA-analys som avses i 13 kap. 15 § utlänningslagen (2005:716)
skall utföras av Rättsmedicinalverket.
Migrationsverket skall underrätta Rättsmedicinalverket om att en provtagning för
DNA-analys skall genomföras. Utlåtandet över analysen skall sändas till
Migrationsverket. Förordning (2014:38).
Medicinsk åldersbedömning
Anm. Rubriken är införd enligt förordning (2017:21).

21 d §
[4556 D] Rättsmedicinalverket utför på begäran av Migrationsverket medicinska
åldersbedömningar i ärenden om uppehållstillstånd.
Om en sökande har samtyckt till att genomgå en medicinsk åldersbedömning, ska
Migrationsverket underrätta Rättsmedicinalverket om att en medicinsk
åldersbedömning ska utföras. Underrättelsen ska innehålla
1. uppgifter om den sökandes namn, kön och ärendenummer hos Migrationsverket,
2. kontaktuppgifter till den sökande och, i förekommande fall, till den sökandes
ställföreträdare, och
3. andra uppgifter som är nödvändiga för att en medicinsk åldersbedömning ska
kunna utföras.
Det rättsmedicinska utlåtandet om ålder ska sändas till Migrationsverket.
Förordning (2017:21).
Bevis om uppehållstillstånd
22 §
[4557] Bevis om uppehållstillstånd ska utfärdas i form av en sådan handling som avses
i rådets förordning (EG) nr 1030/2002 av den 13 juni 2002 om en enhetlig utformning
av uppehållstillstånd för medborgare i tredje land (uppehållstillståndskort).
En utlänning som innehar ett bevis om uppehållstillstånd som utfärdats i form av
ett tillståndsmärke som förts in i utlänningens pass eller någon annan handling har rätt
att byta ut detta mot ett uppehållstillståndskort. Förordning (2011:202).
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Tidsbegränsade uppehållstillstånds giltighetstid
23 §
[4558] Tidsbegränsade uppehållstillstånd får inte beviljas för längre tid än
utlänningens pass gäller, om inte
1. utlänningen är medborgare i Schweiz,
2. utlänningen är en sådan anhörig till en schweizisk medborgare som avses i 16 §,
3. utlänningen har ställning som varaktigt bosatt i en annan EU-stat,
4. utlänningen är en sådan anhörig till en utlänning som har ställning som varaktigt
bosatt i en annan EU-stat som avses i 16 a §, eller
5. det annars finns särskilda skäl. Förordning (2014:185).
Anmälan om bibehållet permanent uppehållstillstånd
Anm. Rubriken är införd enligt förordning (2014:779).

23 a §
[4558 A] En sådan anmälan om bibehållet permanent uppehållstillstånd som avses i 7
kap. 7 § [4354] utlänningslagen (2005:716) ska ges in till Migrationsverket senast en
vecka före utresan från Sverige och ska innehålla uppgift om utresedagen. Om
utresedagen ställs in eller skjuts upp ska detta anmälas senast den tidigare uppgivna
utresedagen. Förordning (2014:779).
Bemyndiganden
24 §
[4559] Migrationsverket får meddela närmare föreskrifter om
– en sådan handling som avses i 4 §,
– EU-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta,
– kravet på försörjningsförmåga enligt 5 a kap. 2 § utlänningslagen (2005:716).
Förordning (2013:601).
24 a §
[4559 A] Migrationsverket får meddela föreskrifter om giltighetstiden för
uppehållstillståndskort.
Migrationsverket får även meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten
av bestämmelserna om uppehållstillståndskort i rådets förordning (EG) nr 1030/2002.
Förordning (2011:202).
25 §
[4560] Migrationsverket får efter att ha hört Regeringskansliet (Utrikesdepartementet)
meddela föreskrifter om att en svensk beskickning eller ett svenskt konsulat får bevilja
uppehållstillstånd för högst tre år.
26 §
[4560 A] Migrationsverket får meddela föreskrifter om att en ansökan om
uppehållstillstånd får ges in till och utredas av en annan myndighet än som sägs i 20 §.
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27 §
[4560 B] Rättsmedicinalverket får meddela närmare föreskrifter om verkställigheten
av DNA-analys enligt 13 kap. 15 § utlänningslagen (2005:716). Förordning
(2006:262).
5 kap. Arbetstillstånd
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
6 kap. Kontroll- och tvångsåtgärder
Passerande av gräns och gränskontroll
1§
[4561] Gränsövergångsställen enligt artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 562/2006 finns i följande kommuner: Arvidsjaur, Borgholm,
Borlänge, Falkenberg, Gotland, Gävle, Göteborg, Halmstad, Helsingborg,
Hudiksvall, Härnösand, Härryda, Jönköping, Kalix, Kalmar, Karlshamn, Karlskrona,
Karlstad, Kiruna, Kramfors, Kristianstad, Landskrona, Linköping, Luleå, Lysekil,
Malmö, Mörbylånga, Mönsterås, Norrköping, Norrtälje, Nyköping, Nynäshamn,
Oskarshamn, Oxelösund, Pajala, Piteå, Ronneby, Sigtuna, Simrishamn, Skellefteå,
Skövde, Stockholm, Strömstad, Sundsvall, Svedala, Söderhamn, Söderköping,
Södertälje, Sölvesborg, Timrå, Torsås, Trelleborg, Trollhättan/Vänersborg, Umeå,
Varberg, Värmdö, Västervik, Västerås, Växjö, Ystad, Älvkarleby, Ängelholm,
Örebro, Örnsköldsvik, Östhammar och Östersund.
Polismyndigheten beslutar om öppethållandetider vid gränsövergångsställena.
Polismyndigheten beslutar också om tillstånd till inresa och utresa över en yttre
gräns vid något annat ställe än ett gränsövergångsställe eller vid någon annan tidpunkt
än under ett gränsövergångsställes fastställda öppettider. Vid inresa och utresa med
ett fartyg beslutar Kustbevakningen om ett sådant tillstånd. I de fall Kustbevakningen
gett tillståndet ska Polismyndigheten underrättas. Förordning (2015:92).
2§
Paragrafen har upphört att gälla enligt förordning (2015:92).

3§
[4562] Utländska besättningsmän får tillfälligt lämna sitt fartyg i enlighet med bilaga
7 punkt 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006, i lydelsen
enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 610/2013 av den 26 juni
2013. Det som nu har sagts gäller dock inte om Polismyndigheten bestämmer något
annat. Förordning (2015:92).
4§
[4563] Om en utlänning inte kan styrka sin rätt till inresa vid ankomsten till Sverige,
ska Tullverket, Kustbevakningen, Migrationsverket eller en särskilt förordnad
passkontrollant omedelbart underrätta Polismyndigheten och se till att utlänningen
inte reser in i landet innan Polismyndigheten har kontrollerat utlänningen. Vid
utresekontroll ska Polismyndigheten underrättas om det finns skäl för det. Förordning
(2015:92).
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4a§
[4563 A] Efter medgivande av regeringen får Polismyndigheten begära sådant bistånd
i form av europeiska gränskontrollenheter som avses i artikel 8 a i Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) nr 1168/2011 av den 25 oktober 2011 om ändring av rådets
förordning (EG) nr 2007/2004 om inrättande av en europeisk byrå för förvaltningen
av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser.
En begäran enligt första stycket får endast göras av rikspolischefen eller han eller
hennes ställföreträdare. Förordning (2014:1192).
5§
[4564] Regeringen får besluta att tillfälligt återinföra gränskontroll vid de inre
gränserna i enlighet med artiklarna 23, 25 och 26 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 562/2006, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 1051/2013 av den 22 oktober 2013.
Rikspolischefen eller chefen för Nationella operativa avdelningen vid
Polismyndigheten
respektive
säkerhetspolischefen
eller
biträdande
säkerhetspolischefen ska hos regeringen göra framställning om beslut enligt första
stycket.
Om det krävs ett omedelbart ingripande får Polismyndigheten eller
Säkerhetspolisen besluta att sådan gränskontroll får införas som anges i artikel 25 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006, i lydelsen enligt
Europaparlamentets och rådets förordning nr 1051/2013 av den 22 oktober 2013. Den
myndighet som har beslutat om att införa gränskontroll ska omedelbart underrätta
regeringen om beslutet och fullgöra informationsskyldigheten i enlighet med artikel
25 och 30. Regeringen ska snarast pröva om gränskontrollen ska bestå. Förordning
(2015:92).
Kontroll vid flygplatstransitering
6§
Paragrafen har upphört att gälla enligt förordning (2015:92).

Kontroll vid vistelse i Sverige som arbetstagare
Anm. Rubriken är införd enligt förordning (2014:780).

6a§
[4564 A] Migrationsverket får kontrollera att den som har beviljats arbetstillstånd
enligt 6 kap. 2 § första stycket utlänningslagen (2005:716) har påbörjat arbetet inom
fyra månader från tillståndets första giltighetsdag och att förutsättningarna för
arbetstillståndet enligt den bestämmelsen är uppfylld under tillståndstiden.
Förordning (2014:780).
6b§
[4564 B] En arbetsgivare till en utlänning som beviljats arbetstillstånd enligt 6 kap. 2
§ första stycket utlänningslagen ska på begäran av Migrationsverket lämna skriftlig
uppgift om de villkor som gäller för utlänningens anställning. Uppgifterna ska lämnas
på heder och samvete. Förordning (2014:780).
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Tillstånd av Polismyndigheten och Kustbevakningen
Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt förordning (2014:1192).

7§
[4565] Luftfartyg som kommer från en ort utanför Schengenstaterna och som anländer
till en annan plats än ett gränsövergångsställe får inte fortsätta sin färd utan tillstånd
av Polismyndigheten. Ett fartyg som kommer från utrikes ort och som anländer till en
annan plats än ett gränsövergångsställe får inte fortsätta sin färd utan tillstånd av
Polismyndigheten eller Kustbevakningen. Förordning (2014:1192).
Underrättelseskyldighet
8§
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
8 kap. Bestämmelser om avvisning, utvisning, avgifter m.m.
Åtgärder i samband med verkställighet av avvisning eller utvisning
1§
[4571] Den myndighet som verkställer ett beslut om avvisning eller utvisning skall se
till att beslutet verkställs i enlighet med 12 kap. 4 § utlänningslagen (2005:716) och
att de anvisningar om verkställigheten som anges i beslutet i övrigt följs.
Om särskilda anvisningar om verkställigheten inte anges i beslutet får den
verkställande myndigheten endast bestämma tidpunkt för avresa, resväg, färdmedel
eller annat som har att göra med det praktiska genomförandet av verkställigheten.
Att en annan verkställande myndighet än Migrationsverket skall underrätta verket
om den finner att verkställigheten inte kan genomföras eller om ytterligare besked
behövs framgår av 12 kap. 17 § utlänningslagen.
2§
[4572] Den myndighet som verkställer ett beslut om avvisning eller utvisning skall se
till att gällande bevis om visering samt uppehållstillstånd eller arbetstillstånd som
utlänningen har makuleras i samband med verkställigheten samt att resedokument och
främlingspass i förekommande fall återlämnas till Migrationsverket.
Undantag från bestämmelser om inresa och utresa m.m.
3§
[4573] När en utlänning kommer till eller reser från Sverige som besättningsman eller
passagerare på ett fartyg eller ett luftfartyg direkt från en ort utanför Schengenstaterna,
tillämpas bestämmelserna om utlänningars inresa i utlänningslagen (2005:716)
([4301] o.f.) och i denna förordning först när utlänningen lämnar fartyget eller
luftfartyget. Avvisning eller utvisning skall dock inte anses verkställd förrän fartyget
lämnar landet.
Referensbelopp
Anm. Rubriken är införd enligt förordning (2006:300).

3a§
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
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Verkställighetsföreskrifter
13 §
[4574] Föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas i fråga om
1. pass och resedokument av Migrationsverket,
2. arbetstillstånd av Migrationsverket, efter att verket har hört Arbetsförmedlingen,
Polismyndigheten och Regeringskansliet (Utrikesdepartementet),
3. ärenden om visering eller uppehållstillstånd som handläggs av Regeringskansliet
(Utrikesdepartementet) av Regeringskansliet,
4. andra tillståndsärenden av Migrationsverket, efter att verket har hört
Polismyndigheten eller, när det gäller svenska utlandsmyndigheters eller andra organs
handläggning av ärendena, Regeringskansliet (Utrikesdepartementet),
5. inrese- och utresekontroll samt Polismyndighetens uppgifter i andra fall än som
avses i 1–4 av Polismyndigheten, efter att myndigheten har hört Säkerhetspolisen,
6. Tullverkets skyldigheter av Polismyndigheten, efter att myndigheten har hört
Tullverket,
7. Kustbevakningens skyldigheter av Polismyndigheten, efter att myndigheten har
hört Kustbevakningen, och
8. underrättelse enligt 7 kap. 1 § av Polismyndigheten. Förordning (2014:1192).
Nationell kontaktpunkt
Anm. Rubriken är införd enligt förordning (2006:262).

14 §
[4575] Migrationsverket skall vara nationell kontaktpunkt i ärenden som rör varaktigt
bosatta. Förordning (2006:262).

[4576] 1. Denna förordning träder i kraft den 31 mars 2006. Genom förordningen
upphävs
a. utlänningsförordningen (1989:547),
b. förordningen (1991:1817) med instruktion för Utlänningsnämnden,
c. förordning (1999:209) om tidsbegränsade uppehållstillstånd i vissa
utlänningsärenden,
d. förordning (1991:1999) om uppehållstillstånd i vissa utlänningsärenden,
e. förordning (2000:415) om statlig ersättning till kommuner och landsting för
kostnader för vissa utlänningar med tidsbegränsade uppehållstillstånd.
2. För en utlänning som meddelats uppehållstillstånd enligt 2 kap. 5 b §
utlänningslagen (1989:529) i dess lydelse från och med den 15 november 2005 och
vars tillstånd har tidsbegränsats skall 1 kap. 1 a § utlänningsförordningen (1989:547)
fortsätta att gälla.

