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Utlänningslag (2005:716)
1 kap. Lagens innehåll, vissa definitioner och allmänna bestämmelser
Lagens innehåll
1§
[4301] I denna lag finns föreskrifter om
– lagens innehåll, vissa definitioner och allmänna bestämmelser (1 kap.) [4301],
– villkor för att en utlänning ska få resa in i samt vistas och arbeta i Sverige (2 kap.)
[4314],
– visering (3 kap.) [4323],
– uppehållsrätt (3 a kap.),
– flyktingar och andra skyddsbehövande (4 kap.) [4325],
– uppehållstillstånd (5 kap.) [4330],
– ställning som varaktigt bosatt i Sverige (5 a kap.),
– arbetstillstånd (6 kap.),
– EU-blåkort (6 a kap.),
– tillstånd för företagsintern förflyttning, ICT (6 b kap.),
– tillstånd för säsongsarbete (6 c kap. ),
– återkallelse av tillstånd (7 kap.) [4348],
– avvisning och utvisning (8 kap.) [4357],
– utvisning på grund av brott (8 a kap),
– kontroll- och tvångsåtgärder (9 kap.) [4359],
– förvar och uppsikt avseende utlänningar (10 kap.) [4369],
– hur en utlänning som hålls i förvar ska behandlas (11 kap.),
– verkställighet av beslut om avvisning och utvisning (12 kap.),
– handläggningen av ärenden hos förvaltningsmyndigheterna m.m. (13 kap.),
– överklagande av förvaltningsmyndighets beslut (14 kap.),
– nöjdförklaring (15 kap.),
– migrationsdomstolar och Migrationsöverdomstolen (16 kap.),
– skyldighet att lämna uppgifter (17 kap.),
– offentligt biträde (18 kap.),
– kostnadsansvar (19 kap.),
– bestämmelser om straff m.m. (20 kap.) [4370],
– tillfälligt skydd (21 kap.),
– tribunalvittnen (22 kap.), och
– särskilda bemyndiganden (23 kap.) [4377]. Lag (2018:319).
1a§
[4301 A] Om det i lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få
uppehållstillstånd i Sverige finns bestämmelser som avviker från denna lag, ska de
bestämmelserna gälla. Lag (2016:753).
Vissa definitioner
Barn
2§
[4302] Med barn avses i denna lag en person som är under 18 år.
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Asyl
3§
[4303] Med asyl avses i denna lag ett uppehållstillstånd som beviljas en utlänning
därför att han eller hon är flykting eller alternativt skyddsbehövande. Lag
(2009:1542).
EU-stat
3a§
[4303 A] Med EU-stat avses i denna lag en stat som är medlem i Europeiska unionen
(EU). Lag (2006:219).
EES-stat och EES-medborgare
3b§
[4303 B] Med EES-stat avses i denna lag en stat som omfattas av avtalet om
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).
Med EES-medborgare avses en utlänning som är medborgare i en EES-stat. När
det gäller familjeanknytning avses även vissa svenska medborgare i enlighet med vad
som närmare framgår av 3 a kap. 2 § andra stycket. Lag (2014:198).
Schengenkonventionen, Schengenstat och Schengenvisering
Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt lag (2011:705).

4§
[4304] Med Schengenkonventionen avses i denna lag konventionen om tillämpning
av Schengenavtalet av den 14 juni 1985.
Med Schengenstat avses
1. en stat som har tillträtt eller anslutit sig till Schengenkonventionen, samt
2. Island, Norge, Schweiz och Liechtenstein. Lag (2011:1209).
4a§
[4304 A] Med Schengenvisering avses i denna lag en visering enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 810/2009 av den 13 juli 2009 om
införande av en gemenskapskodex om viseringar (viseringskodex). Lag (2011:705).
Rörlighetsdirektivet
Anm. Rubriken är införd enligt lag (2014:198).

4b§
[4304 B] Med rörlighetsdirektiv avses i denna lag 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. Lag (2014:198).
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Inresa
5§
[4305] Med inresa avses i denna lag att en utlänning passerar in över gränsen för
svenskt territorium.
Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från vad som anges i första
stycket.
Utresa
6§
[4306] Med utresa avses i denna lag att en utlänning passerar ut över gränsen för
svenskt territorium.
Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från vad som anges i första
stycket.
Säkerhetsärenden
7§
[4307] Säkerhetsärenden enligt denna lag är ärenden där Säkerhetspolisen av skäl som
rör rikets säkerhet eller som annars har betydelse för allmän säkerhet förordar
– att en utlänning ska avvisas eller utvisas,
– att en utlännings ansökan om uppehållstillstånd eller arbetstillstånd ska avslås
eller att en utlännings uppehållstillstånd eller arbetstillstånd ska återkallas,
– att en utlänning inte ska beviljas statusförklaring eller att en utlännings
statusförklaring ska återkallas,
– att en utlänning inte ska beviljas resedokument, eller
– att en utlännings ansökan om ställning som varaktigt bosatt ska avslås eller att en
utlännings ställning som varaktigt bosatt ska återkallas.
Ett ärende hos Migrationsverket om huruvida ny prövning ska beviljas enligt 12
kap. 19 eller 19 b § är ett säkerhetsärende om beslutet om avvisning eller utvisning
har fattats i ett säkerhetsärende. Lag (2016:1243).
Allmänna bestämmelser
8§
[4308] Lagen skall tillämpas så att en utlännings frihet inte begränsas mer än vad som
är nödvändigt i varje enskilt fall.
9§
[4309] Det som föreskrivs om avvisning och utvisning i denna lag gäller i tillämpliga
delar också för beslut om överföring enligt Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra
vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd
som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon
medlemsstat (Dublinförordningen). Lag (2014:792).
10 §
[4310] I fall som rör ett barn skall särskilt beaktas vad hänsynen till barnets hälsa och
utveckling samt barnets bästa i övrigt kräver.
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11 §
[4311] När frågor om tillstånd enligt denna lag skall bedömas och ett barn berörs av
ett beslut i ärendet skall, om det inte är olämpligt, barnet höras. Den hänsyn skall tas
till det barnet har sagt som barnets ålder och mognad motiverar.
12 §
[4312] En ansökan om uppehållstillstånd som grundar sig på sådana omständigheter
som anges i 4 kap. 2 a § ska handläggas som en ansökan om asyl. Lag (2009:1542).
13 §
[4313] Säkerhetsärenden skall handläggas skyndsamt.
14 §
[4314] Om en utlänning har ansökt om uppehållstillstånd, statusförklaring,
resedokument eller ställning som varaktigt bosatt och Säkerhetspolisen har ansökt om
att utlänningen ska utvisas enligt lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll, ska
ansökningarna handläggas tillsammans enligt lagen om särskild utlänningskontroll.
En ansökan om uppehållstillstånd, statusförklaring, resedokument eller ställning
som varaktigt bosatt av en utlänning som är utvisad enligt lagen om särskild
utlänningskontroll eller har meddelats motsvarande beslut enligt äldre lag och
befinner sig i Sverige, ska handläggas enligt den lagen. Lag (2014:198).
15 §
[4315] Ska det vid tillämpningen av denna lag göras en bedömning av om det finns
risk för att en utlänning avviker, får hänsyn endast tas till om denne
1. tidigare har hållit sig undan,
2. har uppgett att han eller hon inte har för avsikt att lämna landet efter ett beslut
om avvisning eller utvisning,
3. har uppträtt under någon identitet som var felaktig,
4. inte har medverkat till att klarlägga sin identitet och därigenom försvårat
prövningen av sin ansökan om uppehållstillstånd,
5. medvetet har lämnat oriktiga uppgifter eller undanhållit väsentlig information,
6. tidigare har överträtt ett meddelat återreseförbud,
7. har dömts för ett brott som kan leda till fängelse, eller
8. har utvisats av allmän domstol på grund av brott. Lag (2012:129).
16 §

[4316] Bestämmelser om gränspassage finns i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om
gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna). Lag (2018:30).
2 kap. Kombinerade uppehålls- och arbetstillstånd
Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt lag (2018:67).

Pass
1§
[4317] En utlänning som reser in i eller vistas i Sverige skall ha pass.
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1a§
[4317 A] Om en utlänning inte har någon handling som gäller som pass och saknar
möjlighet att skaffa en sådan handling, får Migrationsverket utfärda ett främlingspass
för honom eller henne.
Har en utlänning beviljats uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande eller
övrig skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 eller 2 a § eller beviljats skyddsstatusförklaring
enligt 4 kap. 3 c §, ska Migrationsverket utfärda ett främlingspass för utlänningen, om
han eller hon inte kan få ett nationellt pass. Främlingspass ska dock inte utfärdas om
tvingande hänsyn till den nationella säkerheten eller den allmänna ordningen kräver
att så inte sker.
Migrationsverket får utfärda främlingspass även i andra fall, om det finns särskilda
skäl. Lag (2014:778).
2§
[4318] Regeringen får meddela föreskrifter om i vilka fall svenska myndigheter får
utfärda pass för utlänningar.
Regeringen eller efter regeringens bemyndigande Migrationsverket får meddela
föreskrifter om vilka handlingar som får godtas som pass.
Visering
3§
[4319] En utlänning som reser in i eller vistas i Sverige ska ha Schengenvisering eller
nationell visering. Lag (2014:198).
Uppehållsrätt
3a§
[4319 A] Bestämmelser om uppehållsrätt för EES-medborgare och deras
familjemedlemmar finns i 3 a kap. Lag (2006:219).
Uppehållstillstånd
4§
[4320] Uppehållstillstånd är ett tillstånd att vistas i Sverige under viss tid
(tidsbegränsat uppehållstillstånd) eller utan tidsbegränsning (permanent
uppehållstillstånd). Den som har uppehållstillstånd eller ställning som varaktigt bosatt
i Sverige får, om villkoret i 1 § är uppfyllt, resa in i Sverige. Lag (2014:198).
5§
[4321] En utlänning som vistas i Sverige mer än tre månader ska ha uppehållstillstånd.
Lag (2014:198).
6§
[4322] Regeringen får meddela föreskrifter om att utlänningar skall ha
uppehållstillstånd redan efter en kortare vistelsetid i Sverige än tre månader.
Arbetstillstånd
7§
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
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Undantag från kraven på pass, visering, uppehållstillstånd och arbetstillstånd
8§
[4323] Kravet på pass enligt 1 § för inresa gäller inte för en utlänning som är
medborgare i en Schengenstat om han eller hon reser eller har rest in i Sverige direkt
från en Schengenstat.
Kravet på pass enligt 1 § för vistelse gäller inte för en medborgare i Danmark,
Finland, Island eller Norge och inte heller för en utlänning som är medborgare i en
annan Schengenstat om han eller hon har rest in i Sverige direkt från en Schengenstat.
Lag (2014:198).
8a§
[4323 A] Kravet på visering enligt 3 § gäller inte för en utlänning som
1. är EES-medborgare,
2. har uppehållskort eller permanent uppehållskort som har utfärdats i Sverige eller
av en behörig myndighet i en annan EES-stat,
3. har uppehållstillstånd,
4. har ställning som varaktigt bosatt i Sverige, eller
5. återtas enligt 6 a kap. 14 §.
Kravet på visering enligt 3 § för inresa gäller inte heller för en utlänning som återtas
enligt 4 kap. 5 d § eller 5 a kap. 7 §. Lag (2014:198).
8b§
[4323 B] Kravet på uppehållstillstånd enligt 5 § gäller inte för en utlänning som
1. är medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge,
2. har uppehållsrätt, eller
3. har visering för längre tid än tre månader. Lag (2014:198).
8c§
[4323 C] Kravet på arbetstillstånd enligt 7 § gäller inte för en utlänning som
1. är medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge,
2. har uppehållsrätt, eller
3. har permanent uppehållstillstånd. Lag (2014:198).
9§
[4324] Regeringen får meddela föreskrifter om att utlänningar i andra fall än de som
anges i 8–8 c §§ får resa in i Sverige samt vistas och arbeta här utan pass, visering,
uppehållstillstånd eller arbetstillstånd. Lag (2014:198).
10 §
[4325] Bestämmelserna om krav på pass, visering, uppehållstillstånd och
arbetstillstånd tillämpas inte för
1. diplomatiska tjänstemän och avlönade konsulära tjänstemän som är anställda i
Sverige av främmande stater samt deras familjer och deras anställda, och
2. främmande staters kurirer.
Regeringen får meddela föreskrifter om att bestämmelserna om krav på pass,
visering, uppehållstillstånd och arbetstillstånd gäller i viss utsträckning för de
personer som anges i första stycket.
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I fråga om andra utlänningar som är berättigade till förmåner enligt lagen
(1976:661) om immunitet och privilegier (Skatter m.m./Tullfrihet m.m. [701] o.f.) i
vissa fall skall de inskränkningar iakttas som följer av den lagen.
3 kap. Visering
1§
[4326] Villkor för beviljande av Schengenvisering finns i viseringskodexen. Lag
(2011:705).
2 och 3 §§
Paragraferna har upphört att gälla enligt lag (2011:705).

4§
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
4 kap. Flyktingar och andra skyddsbehövande
Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt lag (2009:1542).

Definitioner
1§
[4327] Med flykting avses i denna lag en utlänning som
– befinner sig utanför det land som utlänningen är medborgare i, därför att han eller
hon känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös
eller politisk uppfattning eller på grund av kön, sexuell läggning eller annan
tillhörighet till en viss samhällsgrupp, och
– inte kan, eller på grund av sin fruktan inte vill, begagna sig av detta lands skydd.
Första stycket gäller oberoende av om det är landets myndigheter som är ansvariga
för att utlänningen riskerar att utsättas för förföljelse eller om utlänningen riskerar att
utsättas för förföljelse från enskilda och inte kan antas bli erbjuden ett effektivt skydd
som inte är av tillfällig natur. Vid bedömningen av om skydd erbjuds beaktas endast
skydd som ges av staten eller av parter eller organisationer som kontrollerar hela eller
betydande del av statens territorium.
Första och andra styckena gäller även för en statslös utlänning som befinner sig
utanför det land där han eller hon tidigare har haft sin vanliga vistelseort.
Av 2 b § följer att en utlänning som omfattas av denna paragraf i vissa fall är
utesluten från att anses som flykting. Lag (2014:1400).
2§
[4328] Med alternativt skyddsbehövande avses i denna lag en utlänning som i andra
fall än som avses i 1 § befinner sig utanför det land som utlänningen är medborgare i,
därför att
1. det finns grundad anledning att anta att utlänningen vid ett återvändande till
hemlandet skulle löpa risk att straffas med döden eller att utsättas för kroppsstraff,
tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, eller som
civilperson löpa en allvarlig och personlig risk att skadas på grund av urskillningslöst
våld med anledning av en yttre eller inre väpnad konflikt, och
2. utlänningen inte kan, eller på grund av sådan risk som avses i 1 inte vill, begagna
sig av hemlandets skydd.
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Första stycket gäller oberoende av om det är landets myndigheter som är ansvariga
för att utlänningen löper sådan risk som avses där eller om utlänningen löper sådan
risk genom handlingar från enskilda och inte kan antas bli erbjuden ett effektivt skydd
som inte är av tillfällig natur. Vid bedömningen av om skydd erbjuds beaktas endast
skydd som ges av staten eller av parter eller organisationer som kontrollerar hela eller
en betydande del av statens territorium.
Första och andra styckena gäller även för en statslös utlänning som befinner sig
utanför det land där han eller hon tidigare har haft sin vanliga vistelseort.
Av 2 c § följer att en utlänning som omfattas av denna paragraf i vissa fall är
utesluten från att anses som alternativt skyddsbehövande. Lag (2014:1400).
2a§
[4328 A] Med övrig skyddsbehövande avses i denna lag en utlänning som i andra fall
än som avses i 1 och 2 §§ befinner sig utanför det land som utlänningen är medborgare
i, därför att han eller hon
1. behöver skydd på grund av en yttre eller inre väpnad konflikt eller på grund av
andra svåra motsättningar i hemlandet känner välgrundad fruktan att utsättas för
allvarliga övergrepp, eller
2. inte kan återvända till sitt hemland på grund av en miljökatastrof.
Första stycket 1 gäller oberoende av om det är landets myndigheter som är
ansvariga för att utlänningen löper sådan risk som avses där eller om utlänningen löper
sådan risk genom handlingar från enskilda och inte kan antas bli erbjuden ett effektivt
skydd som inte är av tillfällig natur. Vid bedömningen av om skydd erbjuds beaktas
endast skydd som ges av staten eller av parter eller organisationer som kontrollerar
hela eller en betydande del av statens territorium.
Första och andra styckena gäller även för en statslös utlänning som befinner sig
utanför det land där han eller hon tidigare har haft sin vanliga vistelseort.
Av 2 c § följer att en utlänning som omfattas av denna paragraf i vissa fall är
utesluten från att anses som övrig skyddsbehövande. Lag (2014:1400).
2b§
[4328 B] En utlänning är utesluten från att anses som flykting om det finns synnerlig
anledning att anta att han eller hon har gjort sig skyldig till
1. brott mot freden, krigsförbrytelse eller brott mot mänskligheten, såsom dessa
definieras i de internationella instrument som har upprättats för att beivra sådana brott,
2. ett grovt icke-politiskt brott utanför Sverige innan han eller hon kom hit, eller
3. gärningar som strider mot Förenta nationernas syften och grundsatser enligt
inledningen och artiklarna 1 och 2 i Förenta nationernas stadga.
Det som anges i första stycket gäller även en utlänning som har anstiftat eller på
annat sätt deltagit i förövandet av de brott eller gärningar som där nämns. Lag
(2009:1542).
2c§
[4328 C] En utlänning är utesluten från att anses som alternativt skyddsbehövande
och övrig skyddsbehövande om det finns synnerlig anledning att anta att han eller hon
1. har gjort sig skyldig till sådana brott eller gärningar som avses i 2 b § första
stycket 1 eller 3,
2. har gjort sig skyldig till ett grovt brott, eller
3. utgör en fara för rikets säkerhet.
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Det som anges i första stycket gäller även en utlänning som har anstiftat eller på
annat sätt deltagit i förövandet av de brott eller gärningar som avses i första stycket 1
och 2. Lag (2009:1542).
Statusförklaring
Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt lag (2009:1542).

3§
[4329] En utlänning, som med åberopande av skyddsskäl ansökt om
uppehållstillstånd, ska förklaras vara flykting (flyktingstatusförklaring) om han eller
hon omfattas av definitionen i 1 § och inte är utesluten från att anses som flykting
enligt 2 b §.
En utlänning får dock vägras flyktingstatusförklaring om han eller hon
1. genom ett synnerligen grovt brott har visat att det skulle vara förenat med
allvarlig fara för allmän ordning och säkerhet att låta honom eller henne stanna i
Sverige, eller
2. har bedrivit verksamhet som inneburit fara för rikets säkerhet och det finns
anledning att anta att han eller hon skulle fortsätta verksamheten här. Lag
(2009:1542).
3a§
[4329 A] En utlänning, som med åberopande av skyddsskäl ansökt om
uppehållstillstånd, ska förklaras vara alternativt skyddsbehövande (alternativ
skyddsstatusförklaring) om han eller hon omfattas av definitionen i 2 § och inte är
utesluten från att anses som alternativt skyddsbehövande enligt 2 c §.
En utlänning, som med åberopande av skyddsskäl har ansökt om
uppehållstillstånd, ska förklaras vara övrig skyddsbehövande (övrig
skyddsstatusförklaring) om han eller hon omfattas av definitionen i 2 a § och inte är
utesluten från att anses som övrig skyddsbehövande enligt 2 c §.
Av 3 § lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få
uppehållstillstånd i Sverige framgår att andra stycket inte gäller under perioden 20 juli
2016–19 juli 2019. Lag (2016:753).
3b§
[4329 B] Frågan om statusförklaring får inte prövas om asylansökan avvisas enligt 5
kap. 1 b § eller 1 c § andra stycket. Lag (2009:1542).
3c§
[4329 C] En utlänning som har beviljats uppehållstillstånd i Sverige får ansöka om
statusförklaring. En sådan ansökan ska prövas enligt 3 eller 3 a §. Lag (2009:1542).
Resedokument
4§
[4330] För en flykting eller statslös får utfärdas en särskild passhandling för resor
utanför Sverige (resedokument). Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om
resedokument.
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När en utlänning upphör att vara flykting eller annan skyddsbehövande
Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt lag (2009:1542).

5§
[4331] En flykting upphör att vara flykting om han eller hon
1. av fri vilja på nytt använder sig av det lands skydd där han eller hon är
medborgare,
2. av fri vilja på nytt förvärvar det medborgarskap som han eller hon tidigare har
förlorat,
3. förvärvar medborgarskap i ett nytt land och får det landets skydd,
4. av fri vilja återvänder för att bosätta sig i det land där han eller hon är medborgare
eller som statslös tidigare hade sin vistelseort, eller
5. på grund av väsentliga och bestående förändringar i hemlandet eller i det land
där han eller hon som statslös tidigare hade sin vistelseort inte längre befinner sig i en
sådan situation att han eller hon kan anses som flykting och därför inte kan fortsätta
att vägra använda sig av hemlandets eller vistelselandets skydd.
Första stycket 5 gäller dock inte en flykting som på grund av tidigare förföljelse
har tungt vägande skäl för att inte vilja använda sig av det lands skydd där han eller
hon är medborgare eller där han eller hon som statslös tidigare hade sin vistelseort.
Lag (2014:1400).
5a§
[4331 A] En utlänning upphör att vara alternativt skyddsbehövande eller övrig
skyddsbehövande om de omständigheter som medförde att han eller hon bedömdes
som skyddsbehövande inte längre finns eller har ändrats i sådan omfattning att skydd
inte längre behövs. Vid bedömningen ska endast väsentliga och bestående
förändringar beaktas.
Första stycket gäller dock inte en utlänning som på grund av tidigare upplevelser
som utgjort grund för skyddsbehov har tungt vägande skäl för att inte vilja använda
sig av det lands skydd där han eller hon är medborgare eller där han eller hon som
statslös tidigare hade sin vistelseort. Lag (2014:1400).
Återkallelse av statusförklaring
Anm. Rubriken är införd enligt lag (2009:1542).

5b§
[4331 B] En flyktingstatusförklaring ska återkallas, om det kommer fram att
utlänningen inte kan anses vara flykting.
Om det föreligger sådana omständigheter som anges i 3 § andra stycket får en
flyktingstatusförklaring återkallas. Lag (2009:1542).
5c§
[4331 C] En alternativ skyddsstatusförklaring ska återkallas, om det kommer fram att
utlänningen inte kan anses vara alternativt skyddsbehövande.
En övrig skyddsstatusförklaring ska återkallas, om det kommer fram att
utlänningen inte kan anses vara övrig skyddsbehövande. Lag (2009:1542).
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Återtagande av skyddsbehövande som har ställning som varaktigt bosatt i en
annan EU-stat och deras familjemedlemmar
Anm. Rubriken är införd enligt lag (2014:198).

5d§
[4331 D] Om en annan EU-stat har ålagt en utlänning som har ställning som varaktigt
bosatt i den staten och som har flyktingstatusförklaring eller alternativ
skyddsstatusförklaring i Sverige att lämna den staten, ska han eller hon återtas till
Sverige. Detsamma gäller hans eller hennes familjemedlemmar, om de har ålagts att
lämna den andra EU-staten genom ett beslut som har fattats i samband med beslutet
avseende utlänningen. Lag (2014:198).
Beslutande myndighet, m.m.
Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt lag (2009:1542).

6§
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
5 kap. Uppehållstillstånd
Uppehållstillstånd som skyddsbehövande
Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt lag (2009:1542).

1§
[4341] Flyktingar, alternativt skyddsbehövande och övriga skyddsbehövande som
befinner sig i Sverige har rätt till uppehållstillstånd.
Uppehållstillstånd får dock vägras en flykting om han eller hon
1. genom ett synnerligen grovt brott har visat att det skulle vara förenat med
allvarlig fara för allmän ordning och säkerhet att låta honom eller henne stanna i
Sverige, eller
2. har bedrivit verksamhet som inneburit fara för rikets säkerhet och det finns
anledning att anta att han eller hon skulle fortsätta verksamheten här.
Ett uppehållstillstånd som beviljas enligt första stycket ska vara permanent eller
gälla i minst tre år. Om ett nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd beviljas en utlänning
som har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt första stycket, ska det nya
tillståndet gälla i minst två år. Första och andra meningarna gäller dock inte om
tvingande hänsyn till den nationella säkerheten eller den allmänna ordningen kräver
en kortare giltighetstid. Giltighetstiden får dock inte vara kortare än ett år.
Av 4 § lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få
uppehållstillstånd i Sverige framgår att första stycket inte gäller för övriga
skyddsbehövande under perioden 20 juli 2016–19 juli 2019. Av 5 § den lagen framgår
att under samma period gäller inte tredje stycket för flyktingar och alternativt
skyddsbehövande. Lag (2016:753).
1a§
[4341 A] Om en utlänning som har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd beviljas
statusförklaring efter ansökan enligt 4 kap. 3 c § ska uppehållstillståndets giltighetstid
omprövas och bestämmas i enlighet med vad som föreskrivs i 1 § tredje stycket. Lag
(2009:1542).
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1b§
[4341 B] En asylansökan får avvisas om sökanden
1. i en annan EU-stat har förklarats vara flykting eller alternativt skyddsbehövande,
2. i ett land som inte är en EU-stat har förklarats vara flykting eller har motsvarande
skydd, om sökanden kommer att släppas in i det landet och där är skyddad mot
förföljelse och mot att sändas vidare till ett annat land där han eller hon riskerar
förföljelse, eller
3. kan sändas till ett land där han eller hon
– inte riskerar att utsättas för förföljelse,
– inte riskerar att utsättas för dödsstraff, kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig
eller förnedrande behandling eller bestraffning,
– är skyddad mot att sändas vidare till ett land där han eller hon inte har
motsvarande skydd,
– har möjlighet att ansöka om skydd som flykting, och
– har en sådan anknytning till det aktuella landet att det är rimligt för honom eller
henne att resa dit.
I fall som avses i första stycket 3 får dock ansökan inte avvisas om
1. sökanden har en make, ett barn eller en förälder som är bosatt i Sverige och
sökanden inte har en lika nära familjeanknytning till det land dit verkställigheten av
ett avvisnings- eller utvisningsbeslut kan ske, eller
2. sökanden på grund av tidigare långvarig vistelse i Sverige med uppehållstillstånd
eller uppehållsrätt har fått särskild anknytning hit och saknar sådan anknytning eller
anknytning genom anhöriga i det land dit verkställigheten av ett avvisnings- eller
utvisningsbeslut kan ske. Lag (2014:792).
1c§
[4341 C] I Dublinförordningen finns bestämmelser om överföring av asylsökande
som tillämpas gentemot EU-stater samt Island, Norge, Schweiz och Liechtenstein.
Vid beslut om överföring enligt Dublinförordningen ska asylansökan avvisas. Lag
(2011:1209).
2§
[4342] Uppehållstillstånd skall ges till en utlänning som tagits emot i Sverige inom
ramen för ett beslut som regeringen har meddelat om överföring av skyddsbehövande
till Sverige (vidarebosättning).
Uppehållstillstånd för familjemedlemmar till skyddsbehövande som återtagits
enligt 4 kap. 5 d §
Anm. Rubriken är införd enligt lag (2014:198).

2a§
[4342 A] Om en flykting eller en alternativ skyddsbehövande som har återtagits enligt
4 kap. 5 d § har getts uppehållstillstånd, ska uppehållstillstånd för samma tid ges också
till hans eller hennes familjemedlemmar som har återtagits enligt samma
bestämmelse.
Uppehållstillstånd får dock vägras en familjemedlem som utgör ett hot mot allmän
ordning och säkerhet. Lag (2014:198).
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Uppehållstillstånd för utlänningar som har ställning som varaktigt bosatt i
Sverige
Anm. Rubriken är införd enligt lag (2014:198).

2b§
[4342 B] Permanent uppehållstillstånd skall ges till den som beviljats ställning som
varaktigt bosatt i Sverige. Lag (2014:198).
2c§
[4342 C] En utlänning som har ställning som varaktigt bosatt i Sverige och som på
grund av vistelse utanför Sverige förlorat sitt uppehållstillstånd ska, efter anmälan,
ges ett nytt uppehållstillstånd om han eller hon återvänder till Sverige för att bosätta
sig här. Lag (2014:198).
Uppehållstillstånd för familjemedlemmar till utlänningar som har ställning
som varaktigt bosatt i Sverige och som återtagits enligt 5 a kap. 7 §
2d§
[4342 D] Om en utlänning som har ställning som varaktigt bosatt i Sverige och som
har återtagits enligt 5 a kap. 7 § har getts uppehållstillstånd, ska uppehållstillståndet
för samma tid ges också till hans eller hennes familjemedlemmar som har återtagits
enligt samma bestämmelse.
Uppehållstillstånd får dock vägras en familjemedlem som utgör ett hot mot allmän
ordning och säkerhet. Lag (2014:198).
Uppehållstillstånd på grund av anknytning
3§
[4343] Uppehållstillstånd ska, om inte annat följer av 17–17 b §§, ges till
1. en utlänning som är make eller sambo till någon som är bosatt eller som har
beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige,
2. ett utländskt barn som är ogift och
a) har en förälder som är bosatt i eller har beviljats uppehållstillstånd för bosättning
i Sverige, eller
b) har en förälder som är gift eller sambo med någon som är bosatt i eller har
beviljats uppehållstillstånd för bosättning, i Sverige,
3. ett utländskt barn som är ogift och som har adopterats eller som avses bli
adopterat av någon som vid tidpunkten för adoptionsbeslutet var och fortfarande är
bosatt i eller har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, om barnet inte
omfattas av 2 och om adoptionsbeslutet
– har meddelats eller avses komma att meddelas av svensk domstol,
–gäller i Sverige enligt lagen (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till
Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner,
eller
– gäller i Sverige enligt lagen (2018:1289) om adoption i internationella
situationer,
4. en utlänning som är förälder till ett ogift utländskt barn som är flykting eller
annan skyddsbehövande, om barnet vid ankomsten till Sverige var skilt från båda sina
föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas
ställe, eller om barnet lämnats ensamt efter ankomsten, och
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5. en utlänning som är förälder till ett ogift utländskt barn som är flykting eller
annan skyddsbehövande, eller en annan vuxen person som får anses ha trätt i
föräldrarnas ställe, om utlänningen befinner sig i Sverige och beslutet om hans eller
hennes asylansökan fattas i samband med beslutet om barnets asylansökan.
När en ansökan om uppehållstillstånd grundas på ett beslut om adoption som har
meddelats av svensk domstol, ska den anknytning som har uppkommit genom beslutet
godtas i ärendet om uppehållstillstånd.
Uppehållstillstånd enligt denna paragraf ska gälla minst ett år. Uppehållstillstånd
som beviljas ett ogift barn enligt första stycket 2 b ska gälla för samma tid som
förälderns uppehållstillstånd. Om ett nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd beviljas en
utlänning som med stöd av första stycket 1, 2, 4 eller 5 har beviljats ett tidsbegränsat
uppehållstillstånd på grund av anknytning till en skyddsbehövande, ska det nya
tillståndet gälla i minst två år, om inte tvingande hänsyn till den nationella säkerheten
eller den allmänna ordningen kräver en kortare giltighetstid.
Under perioden 20 juli 2016–19 juli 2019 gäller de begränsningar i första och tredje
styckena som framgår av 6 § första stycket 7 och 8 §§ lagen (2016:752) om tillfälliga
begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Lag (2018:1294).
3a§
[4343 A] Uppehållstillstånd får, om inte annat anges i 17 § andra stycket, ges till
1. en utlänning som har för avsikt att ingå äktenskap eller inleda ett
samboförhållande med en person som är bosatt eller som har beviljats
uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, om förhållandet framstår som seriöst och
inte särskilda skäl talar mot att tillstånd ges,
2. en utlänning som på något annat sätt än som avses i 3 § eller i denna paragraf är
nära anhörig till någon som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för
bosättning i Sverige, om han eller hon har ingått i samma hushåll som den personen
och det finns ett särskilt beroendeförhållande mellan släktingarna som fanns redan i
hemlandet,
3. en utlänning som är förälder till och vårdnadshavare för samt sammanbor med
ett barn som är bosatt i Sverige,
4. en utlänning som ska utöva umgänge, som inte är av begränsad omfattning, med
ett barn som är bosatt i Sverige, och
5. en utlänning som har svenskt ursprung eller som under lång tid har vistats i
Sverige med uppehållstillstånd.
Om en utlänning har getts uppehållstillstånd enligt första stycket 1 ska
uppehållstillstånd för samma tid också ges till utlänningens ogifta barn.
När det finns synnerliga skäl får uppehållstillstånd också i andra fall än som avses
i första och andra styckena beviljas en utlänning som
1. är adopterad i Sverige i vuxen ålder,
2. är anhörig till en utlänning som är flykting eller annan skyddsbehövande, eller
3. på annat sätt har särskild anknytning till Sverige.
Av 6 § andra stycket och 7 § första stycket lagen (2016:752) om tillfälliga
begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige framgår att första–
tredje styckena inte gäller under perioden 20 juli 2016–19 juli 2019, om utlänningen
åberopar anknytning till en flykting eller en alternativt skyddsbehövande som har
beviljats ett uppehållstillstånd som har tidsbegränsats enligt 5 eller 16 a § den lagen.
Lag (2017:356).
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3b§
[4343 B] Uppehållstillstånd på grund av anknytning till en person enligt 3 eller 3 a §
får beviljas endast om den person som utlänningen åberopar anknytning till kan
försörja sig och har en bostad av tillräcklig storlek och standard för sig och
utlänningen.
Av 9 § lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få
uppehållstillstånd i Sverige framgår att första stycket inte gäller under perioden 20 juli
2016–19 juli 2019. Lag (2016:753).
3c§
[4343 C] Kraven i 3 b § gäller inte om den person som utlänningen åberopar
anknytning till är
1. ett barn,
2. medborgare i Sverige, annan EES-stat eller Schweiz,
3. en utlänning som har beviljats uppehållstillstånd som flykting eller förklarats
vara flykting,
4. en utlänning som tagits emot i Sverige inom ramen för ett beslut som regeringen
har meddelat om överföring av skyddsbehövande till Sverige (vidarebosättning),
5. en utlänning som har beviljats uppehållstillstånd som alternativt
skyddsbehövande eller har förklarats vara alternativt skyddsbehövande, eller
6. en utlänning som har permanent uppehållstillstånd och som har vistats i Sverige
med uppehållstillstånd för bosättning i minst fyra år. Lag (2010:175).
3d§
[4343 D] Kraven i 3 b § gäller inte om sökanden är ett barn och den som barnet
åberopar anknytning till är barnets förälder. Kraven i 3 b § gäller inte heller om barnets
andra förälder ansöker om uppehållstillstånd tillsammans med barnet. Lag
(2010:175).
3e§
[4343 E] Utöver vad som följer av 3 c och 3 d §§ får undantag från kraven i 3 b §
medges helt eller delvis, om det finns särskilda skäl. Lag (2010:175).
Uppehållstillstånd på grund av Sveriges internationella åtaganden
4§
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Tidsbegränsat uppehållstillstånd
7§
[4344] Ett uppehållstillstånd skall tidsbegränsas om det med hänsyn till utlänningens
förväntade levnadssätt råder tveksamhet om uppehållstillstånd bör beviljas.
8§
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
12 §
[4345] Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd får beviljas en utlänning som behöver vård
enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.
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13 §
[4346] Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd får beviljas ett barn eller en man, om
barnets eller mannens närvaro i Sverige är nödvändig för att en faderskapsutredning
skall kunna genomföras.
14 §
[4347] Om ett tidsbegränsat uppehållstillstånd beviljats ett barn enligt 12 eller 13 §,
får ett tidsbegränsat uppehållstillstånd beviljas också barnets vårdnadshavare.
15 §
[4348] Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd om minst sex månader skall på ansökan av
förundersökningsledaren ges till en utlänning som vistas här, om
1. det behövs för att förundersökning eller huvudförhandling i brottmål skall kunna
genomföras,
2. utlänningen klart visat sin vilja att samarbeta med de brottsutredande
myndigheterna,
3. utlänningen brutit alla förbindelser med de personer som är misstänkta för brott
som förundersökningen avser, och
4. hänsyn till den allmänna ordningen och säkerheten inte talar emot att tillstånd
beviljas.
Om utlänningen vill ha betänketid för att återhämta sig och för att kunna ta ställning
till om han eller hon vill samarbeta med de brottsutredande myndigheterna, skall på
ansökan av förundersökningsledaren ett tidsbegränsat uppehållstillstånd om 30 dagar
meddelas om de förutsättningar som anges i första stycket 1 och 4 är uppfyllda.
Ett uppehållstillstånd som meddelats enligt första stycket får förlängas om
förundersökningsledaren begär det och de där angivna förutsättningarna fortfarande
är uppfyllda. Ett uppehållstillstånd som meddelats enligt andra stycket får förlängas
om förundersökningsledaren begär det, det av särskilda skäl finns behov av en längre
betänketid och de förutsättningar som anges i första stycket 1 och 4 fortfarande är
uppfyllda. Lag (2007:322).
15 a §
[4348 A] Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd får beviljas en utlänning vars ansökan
om uppehållstillstånd som flykting enligt 4 kap. 1 § eller annan skyddsbehövande
enligt 4 kap. 2 eller 2 a § eller motsvarande äldre bestämmelser avslagits genom ett
lagakraftvunnet beslut, om utlänningen vistas här och
1. sedan minst fyra månader har en anställning som uppfyller de krav som anges i
6 kap. 2 § första stycket och avser en tidsperiod om minst ett år från
ansökningstillfället, eller
2. enligt 3 § första stycket 1–4, 3 a § första stycket 1 eller andra stycket har stark
anknytning till en person som beviljats uppehållstillstånd enligt 1.
En ansökan om tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt första stycket ska ha kommit
in till Migrationsverket senast två veckor efter det att beslutet att avslå ansökan om
uppehållstillstånd som flykting eller annan skyddsbehövande har vunnit laga kraft.
Lag (2014:777).
15 b §
[4348 B] Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd ska på ansökan av Polismyndigheten
beviljas en utlänning som är föremål för särskilt personsäkerhetsarbete enligt 2 a §
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polislagen (1984:387) (Smugglingslagen m.m./Smuggling
Uppehållstillståndet ska gälla i minst ett år. Lag (2014:655).

m.m.

[502 A]).

15 c §
[4348 C] Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd ska på ansökan av socialnämnden
beviljas ett barn som avses bli placerat här i landet enligt 6 kap. 11 a § socialtjänstlagen
(2001:453) om uppehållstillstånd behövs för vistelsen. Uppehållstillståndet ska gälla
i minst ett år. Lag (2012:322).
15 d §
[4348 D] En utlänning med uppehållstillstånd enligt 15 § får, efter egen ansökan, för
tiden efter tillståndets giltighetstid beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd, om
utlänningen
1. har samarbetat med de brottsutredande myndigheterna i en utredning om brott
enligt 20 kap. 5 §, och
2. har väckt talan om innestående ersättning för arbete enligt lagen (2013:644) om
rätt till lön och annan ersättning för arbete utfört av en utlänning som inte har rätt att
vistas i Sverige. Lag (2013:646).
Fortsatt uppehållstillstånd
16 §
[4349] En utlänning som med stöd av 8 § har beviljats ett tidsbegränsat
uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning får beviljas ett nytt tidsbegränsat
eller permanent uppehållstillstånd på den grunden endast om förhållandet består.
En utlänning som har familjeanknytning enligt 3 § första stycket 1 eller 2 b eller 3
a § första stycket 1 eller andra stycket och som har haft tidsbegränsat
uppehållstillstånd i två år får ges ett permanent uppehållstillstånd. Om det finns
särskilda skäl, får permanent uppehållstillstånd ges före tvåårsperiodens slut.
Har ett förhållande upphört får uppehållstillstånd ändå ges, om
1. utlänningen har särskild anknytning till Sverige,
2. förhållandet har upphört främst på grund av att i förhållandet utlänningen, eller
utlänningens barn, utsatts för våld eller för annan allvarlig kränkning av sin frihet eller
frid, eller
3. andra starka skäl talar för att utlänningen ska ges fortsatt uppehållstillstånd.
Av 8 § lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få
uppehållstillstånd i Sverige framgår att första–tredje styckena inte gäller under
perioden 20 juli 2016–19 juli 2019 när ett uppehållstillstånd beviljas på grund av
anknytning till en flykting eller en alternativt skyddsbehövande som har ett
uppehållstillstånd som har tidsbegränsats enligt 5 eller 16 a § den lagen. Lag
(2017:356).
16 a §
[4349 A] En utlänning som med stöd av 15 b § har beviljats ett tidsbegränsat
uppehållstillstånd ska när tillståndet löper ut, på ansökan av Polismyndigheten,
beviljas ett permanent uppehållstillstånd om han eller hon fortfarande är föremål för
särskilt personsäkerhetsarbete enligt 2 a § polislagen (1984:387) (Smugglingslagen
m.m./Smuggling m.m. [502 A]). Lag (2014:655).
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16 b §
[4349 B] Ett barn som med stöd av 15 c § har beviljats ett tidsbegränsat
uppehållstillstånd ska, när tillståndet löper ut, på ansökan av socialnämnden beviljas
ett permanent uppehållstillstånd, om barnet fortfarande är placerat här i landet. Lag
(2012:322).
Särskilda skäl mot att bevilja uppehållstillstånd
17 §
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
När ansökan om uppehållstillstånd skall vara gjord
18 §
[4350] En utlänning som vill ha uppehållstillstånd i Sverige ska ha ansökt om och
beviljats ett sådant tillstånd före inresan i landet. En ansökan om uppehållstillstånd får
inte bifallas efter inresan.
Första stycket gäller dock inte om
1. utlänningen har rätt till uppehållstillstånd här som flykting eller annan
skyddsbehövande enligt 1 § eller kan beviljas uppehållstillstånd här med stöd av 21
kap. 2, 3 eller 4 §,
2. utlänningen med stöd av 6 § bör beviljas uppehållstillstånd här,
3. en ansökan om uppehållstillstånd avser förlängning av ett tidsbegränsat
uppehållstillstånd som beviljats en utlänning med familjeanknytning med stöd av 3 §
första stycket 1 eller 2 b eller 3 a § första stycket 1 eller andra stycket,
4. utlänningen kan beviljas eller har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd här med
stöd av 15 §,
5. utlänningen enligt 3 § första stycket 1–4, 3 a § första stycket 1–4 eller andra
stycket har stark anknytning till en person som är bosatt i Sverige och det inte skäligen
kan krävas att utlänningen reser till ett annat land för att ge in ansökan där,
6. utlänningen har rätt till uppehållstillstånd med stöd av 3 § första stycket 5,
7. en ansökan om uppehållstillstånd avser förlängning av ett tidsbegränsat
uppehållstillstånd som med stöd av 10 § har beviljats en utlänning i fall som avses i 6
kap. 2 § första stycket,
8. utlänningen kan beviljas uppehållstillstånd enligt 15 a eller 15 d §,
9. utlänningen med stöd av 10 § har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd
för studier och antingen slutfört studier som motsvarar 30 högskolepoäng eller fullföljt
en termin vid forskarutbildning,
10. utlänningen har rätt till uppehållstillstånd enligt 2 a eller 2 d §, eller
11. det annars finns synnerliga skäl.
Första stycket gäller inte heller om utlänningen har beviljats en visering för att
besöka en arbetsgivare i Sverige eller är undantagen från kravet på visering om han
eller hon ansöker om ett uppehållstillstånd för arbete inom ett slag av arbete där det
råder stor efterfrågan på arbetskraft. En ytterligare förutsättning är att arbetsgivaren
skulle förorsakas olägenheter om utlänningen måste resa till ett annat land för att ge
in ansökan där eller att det annars finns särskilda skäl.
Vid skälighetsbedömningen enligt andra stycket 5 ska konsekvenserna för ett barn
av att skiljas från sin förälder särskilt beaktas, om det står klart att uppehållstillstånd
skulle ha beviljats om prövningen gjorts före inresan i Sverige.
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I fråga om uppehållstillstånd för en utlänning som ska avvisas eller utvisas enligt
ett beslut som har fått laga kraft gäller föreskrifterna i 15 a och 20 §§ samt 12 kap. 16
b, 16 c och 18–20 §§.
I 19 § lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheterna att få
uppehållstillstånd i Sverige föreskrivs ytterligare undantag från första stycket under
perioden 20 juli 2016–19 juli 2019. Lag (2016:753).
18 a §
[4350 A] Det som föreskrivs i 18 § första stycket gäller inte för en utlänning som
ansöker om uppehållstillstånd enligt 5 § första stycket eller uppehållstillstånd för
arbete enligt 10 § om han eller hon har ett av Sverige utfärdat EU-blåkort, ICTtillstånd, ICT-tillstånd för rörlighet för längre vistelse eller tillstånd för säsongsarbete.
Detsamma gäller om utlänningen har eller har haft ett EU-blåkort utfärdat av Sverige
och han eller hon har återtagits enligt 6 a kap. 14 §.
En ansökan om uppehållstillstånd efter inresan i Sverige får även bifallas för en
familjemedlem till en utlänning som avses i första stycket om utlänningen beviljas
uppehållstillstånd enligt de bestämmelser som anges där. Lag (2018:319).
19 §
[4351] En ansökan om uppehållstillstånd som avser förlängning av ett pågående besök
eller någon annan tidsbegränsad vistelse här i landet får bifallas trots att utlänningen
vistas i Sverige, om det finns vägande skäl för förlängning av vistelsetiden.
Beslutande myndigheter
20 §
[4352] Beslut om uppehållstillstånd meddelas av Migrationsverket.
Migrationsverket får dock inte bevilja uppehållstillstånd för en utlänning som av
allmän domstol har utvisats på grund av brott. Om Migrationsverket finner att en
sådan utlänning bör beviljas uppehållstillstånd enligt 12 kap. 16 b §, ska verket inte
besluta i ärendet utan med ett eget yttrande lämna över detta till den
migrationsdomstol till vilken verkets beslut om uppehållstillstånd hade kunnat
överklagas.
Beslut om uppehållstillstånd får också meddelas av Regeringskansliet. Lag
(2013:648).
21 §
[4353] Av 8 kap. 27 § följer att den instans som prövar överklagande av beslut om
avvisning och utvisning i vissa fall också får besluta om uppehållstillstånd. Lag
(2014:198).
Bemyndiganden
22 §
[4354] Regeringen eller efter regeringens bemyndigande Migrationsverket får
meddela föreskrifter om att andra myndigheter har rätt att besluta om
uppehållstillstånd.
23 §
[4355] Regeringen får meddela föreskrifter om uppehållstillstånd för studier eller
besök.
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Regeringen får meddela föreskrifter om uppehållstillstånd för en utlänning som
slutfört en högskoleutbildning för vilken uppehållstillstånd för studier beviljats och
för hans eller hennes familjemedlemmar.
Regeringen får meddela föreskrifter om att en ansökan om uppehållstillstånd får
bifallas om det följer av en överenskommelse med en främmande stat.
Regeringen får meddela föreskrifter om när uppehållstillstånd får ges till en
utlänning som har ställning som varaktigt bosatt i en annan EU-stat och till anhöriga
till en sådan utlänning.
Regeringen får meddela föreskrifter om uppehållstillstånd för forskning och för
medföljande familjemedlemmar till en utlänning som har beviljats uppehållstillstånd
för forskning.
Regeringen får meddela föreskrifter om uppehållstillstånd för familjemedlemmar
till en utlänning som har beviljats uppehållstillstånd för arbete, studier eller
näringsverksamhet. Lag (2014:777).
24 §
[4356] Regeringen får i fråga om en viss grupp av utlänningar meddela föreskrifter
om permanent uppehållstillstånd därför att de är övriga skyddsbehövande enligt 4 kap.
2 a §. Lag (2009:1542).
25 §
[4357] Regeringen får meddela föreskrifter om att uppehållstillstånd inte får beviljas
för övriga skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 a § om det behövs därför att Sveriges
möjligheter att ta emot utlänningar har blivit begränsade.
Regeringen ska anmäla sådana föreskrifter till riksdagen genom en särskild
skrivelse inom tre månader. Lag (2009:1542).
26 §
Paragrafen har upphört att gälla enligt lag (2009:1542).

27 §
[4358] Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om försörjningsförmåga och bostad av tillräcklig storlek och standard
enligt 3 b §. Lag (2010:175).
5 a kap. Ställning som varaktigt bosatt i Sverige
Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt lag (2014:198).

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
7 kap. Återkallelse av tillstånd
1§
[4361] Nationell visering, uppehållstillstånd och arbetstillstånd får återkallas för en
utlänning som medvetet har lämnat oriktiga uppgifter eller medvetet har förtigit
omständigheter, som varit av betydelse för att få tillståndet.
I viseringskodexen finns bestämmelser om upphävande och återkallelse av
Schengenvisering.
Om utlänningen har vistats här i landet i mer än fyra år med uppehållstillstånd när
frågan om återkallelse prövas av den myndighet som först beslutar i saken, får
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uppehållstillståndet återkallas enligt första stycket endast om det finns synnerliga skäl
för det. Lag (2011:705).
2§
[4362] Utöver vad som sägs i 1 § får nationell visering, uppehållstillstånd och
arbetstillstånd återkallas, om det finns särskilda skäl för det.
Uppehållstillstånd får dock återkallas enligt första stycket endast för en utlänning
som ännu inte har rest in i Sverige. Lag (2011:705).
3§
[4363] Uppehållstillstånd får återkallas för en utlänning som rest in i landet, om
1. utlänningen utan arbetstillstånd bedriver verksamhet som kräver ett sådant
tillstånd,
2. utlänningen har beviljats arbetstillstånd enligt 6 kap. 2 § första stycket och
anställningen upphört, om inte utlänningen inom tre månader har fått en ny anställning
som omfattas av arbetstillståndet eller inom samma tid ansökt om arbetstillstånd med
anledning av en ny anställning och ansökan därefter beviljas, eller
3. det på grund av tidigare verksamhet eller i övrigt kan antas att utlänningen
kommer att bedriva sabotage, spioneri eller olovlig underrättelseverksamhet i Sverige
eller i något annat nordiskt land.
Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som meddelats med stöd av 5 kap. 3 § första
stycket 1 eller 2 b eller 3 a § första stycket 1 eller andra stycket får återkallas om
förhållandet upphör.
Uppehållstillstånd får dock inte återkallas enligt första stycket 1 eller 3 om
utlänningen har vistats här i landet i mer än tre år med uppehållstillstånd när frågan
om återkallelse prövas av den myndighet som först beslutar i saken. Lag (2008:884).
4§
[4364] Vid bedömning av om uppehållstillståndet bör återkallas enligt 1 eller 3 § för
en utlänning som har rest in i landet skall hänsyn tas till den anknytning som
utlänningen har till det svenska samhället och till om andra skäl talar mot att tillståndet
återkallas.
Vid en sådan bedömning skall särskilt beaktas
1. utlänningens levnadsomständigheter,
2. om utlänningen har barn i Sverige och, om så är fallet, barnets behov av kontakt
med utlänningen, hur kontakten har varit och hur den skulle påverkas av att
utlänningens uppehållstillstånd återkallas,
3. utlänningens övriga familjeförhållanden, och
4. hur länge utlänningen har vistats i Sverige.
5§
[4365] Uppehållstillstånd får återkallas för en utlänning om vilken uppgifter har
registrerats i det register som avses i 1 § lagen (2000:344) om Schengens
informationssystem med stöd av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1987/2006 av den 20 december 2006 om inrättande, drift och användning av andra
generationen av Schengens informationssystem (SIS II), om det finns tillräckliga skäl
för en återkallelse. Lag (2010:381).
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6§
[4366] Uppehållstillstånd får återkallas för den som inte är medborgare i en EU-stat
även i andra fall än som avses i 2 §, om ett beslut om avvisning eller utvisning har
meddelats i en EU-stat eller i Island, Norge, Schweiz eller Liechtenstein och beslutet
är grundat på att det finns ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen eller den inre
säkerheten och på att
1. utlänningen i den beslutande staten har dömts för ett brott för vilket det är
föreskrivet fängelse i minst ett år, eller
2. utlänningen är skäligen misstänkt för att ha begått ett grovt brott eller att det
finns starka skäl som tyder på att utlänningen avser att begå ett sådant brott.
Första stycket gäller inte en familjemedlem till en medborgare i en EU-stat eller
till en medborgare i Island, Norge, Schweiz eller Liechtenstein som har utövat sin rätt
till fri rörlighet enligt de regler som gäller inom Europeiska unionen. Med
familjemedlem avses
– make eller sambo,
– barn under 21 år som är beroende av föräldern för sin försörjning, och
– förälder som är beroende av barnet för sin försörjning.
Ett uppehållstillstånd får inte återkallas enligt första stycket innan samråd har skett
med den stat som har beslutat om avvisning eller utvisning. Lag (2011:1209).
7§
[4367] Ett permanent uppehållstillstånd ska återkallas för en utlänning som inte längre
är bosatt i Sverige. Om utlänningen anmält till Migrationsverket att han eller hon vill
ha uppehållstillståndet kvar trots att bosättningen upphör, får uppehållstillståndet dock
återkallas tidigast när två år har förflutit efter det att bosättningen här i landet
upphörde. Lag (2014:777).
7a§
[4367 A] Utöver vad som anges i 1–3, 5 och 6 §§ får ett tidsbegränsat
uppehållstillstånd för studier återkallas, om förutsättningarna för att medge
uppehållstillståndet inte längre är uppfyllda. Lag (2006:447).
7b§
[4367 B] Uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 § får, utöver vad som anges i 1, 3, 5 och
6 §§, återkallas om förutsättningarna för uppehållstillståndet inte längre är uppfyllda.
Uppehållstillståndet får inte återkallas innan förundersökningsledaren fått tillfälle
att yttra sig. Lag (2007:322).
7c§
[4367 C] Uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 b § får återkallas endast om
förutsättningarna för sådant uppehållstillstånd inte längre finns. Uppehållstillståndet
får återkallas endast på ansökan av Polismyndigheten.
Uppehållstillstånd enligt 5 kap. 16 a § får inte återkallas innan Polismyndigheten
fått tillfälle att yttra sig. Lag (2015:655).
7d§
[4367 D] Uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 c § får återkallas endast om
förutsättningarna för sådant uppehållstillstånd inte längre finns.
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Uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 c eller 16 b § får inte återkallas för ett barn innan
den socialnämnd som ansökte om uppehållstillståndet har fått tillfälle att yttra sig. Lag
(2012:322).
7e§
[4367 E] Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för arbete för en utlänning som har
beviljats arbetstillstånd enligt 6 kap. 2 § första stycket ska återkallas om
1. förutsättningarna för arbetstillståndet enligt 6 kap. 2 § första stycket av något
annat skäl än att anställningen har upphört inte längre är uppfyllda, eller
2. utlänningen inte inom fyra månader från tillståndets första giltighetsdag påbörjat
arbetet.
Om utlänningens anställning har upphört sedan utlänningen underrättats om att en
utredning om återkallelse enligt första stycket har inletts, men innan beslut om
återkallelse fattats, gäller bestämmelserna om återkallelse i 3 § första stycket 2. Tiden
ska då vara fyra månader i stället för tre.
Trots vad som anges i första stycket 1 behöver ett tillstånd inte återkallas om
arbetsgivaren har avhjälpt bristen utan att Migrationsverket har vidtagit någon åtgärd.
Lag (2017:1093).
Beslutande myndigheter
8§
[4368] Återkallelse av uppehållstillstånd och arbetstillstånd beslutas av
Migrationsverket. Återkallelse och upphävande av Schengenvisering får utöver vad
som följer av viseringskodexen beslutas av Migrationsverket. Återkallelse av
nationell visering beslutas av den myndighet som har beviljat viseringen eller av
Migrationsverket.
Uppehållstillstånd eller nationell visering som har beviljats av Regeringskansliet
får återkallas endast av Regeringskansliet. Lag (2011:705).
Bemyndigande
9§
[4369] Regeringen får meddela föreskrifter om att uppehållstillstånd får återkallas i
andra fall än som anges i detta kapitel för de utlänningar som omfattas av avtalet
mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan och Schweiz å
andra sidan om fri rörlighet för personer.
Regeringen får meddela föreskrifter om att uppehållstillstånd får återkallas i andra
fall än som anges i detta kapitel för utlänningar som har ställning som varaktigt bosatt
i en annan EU-stat. Lag (2014:198).
8 kap. Avvisning eller utvisning av en utlänning som har tillstånd att vistas i en
annan EU-stat
Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt lag (2017:22).

Kapitlets innehåll
Anm. Rubriken är införd enligt lag (2014:198).

1§
[4371] I detta kapitel finns bestämmelser om avvisning och utvisning.
Bestämmelser om utvisning på grund av brott finns i 8 a kap.
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Bestämmelser om utvisning av hänsyn till rikets säkerhet och på grund av befarad
brottslighet enligt lagen (2003:148) om straff för terroristbrott finns i lagen (1991:572)
om särskild utlänningskontroll. Lag (2014:198).
Förutsättningar för avvisning och utvisning av andra utlänningar än EESmedborgare och deras familjemedlemmar
Anm. Rubriken är införd enligt lag (2014:198).

Avvisning
Anm. Rubriken är införd enligt lag (2014:198).

2§
[4372] En utlänning som inte är EES-medborgare eller familjemedlem till en EESmedborgare får avvisas
1. om han eller hon saknar pass när det krävs pass för inresa eller vistelse i Sverige,
2. om han eller hon saknar visering, uppehållstillstånd eller något annat tillstånd
som krävs för inresa, vistelse eller arbete i Sverige,
3. om han eller hon har visering eller är undantagen från kravet på visering men
inte har för avsikt att lämna Sverige efter att viseringstiden eller den viseringsfria tiden
har löpt ut, under förutsättning att han eller hon inte har uppehållstillstånd eller något
annat tillstånd som ger rätt att vistas i Sverige,
4. om det vid utlänningens ankomst till Sverige kommer fram att han eller hon
tänker besöka något annat nordiskt land men saknar det tillstånd som krävs för inresa
där,
5. om han eller hon vid inresan undviker att lämna begärda uppgifter, medvetet
lämnar oriktiga uppgifter som är av betydelse för rätten att resa in i Sverige eller
medvetet förtiger någon omständighet som är av betydelse för den rätten,
6. om han eller hon inte uppfyller de krav för inresa som föreskrivs i artikel 6 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en
unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna), eller
7. om han eller hon har avvisats eller utvisats från en EU-stat eller från Island,
Norge, Schweiz eller Liechtenstein och förhållandena är sådana som avses i 7 kap. 6 §
eller beslutet om avvisning eller utvisning har grundats på att utlänningen inte har följt
gällande bestämmelser om en utlännings inresa eller vistelse i den staten. Lag
(2016:875).
3§
[4373] En utlänning som inte är EES-medborgare eller familjemedlem till en EESmedborgare får avvisas
1. om det kan antas att han eller hon kommer att sakna tillräckliga medel för
vistelsen i Sverige eller i något annat nordiskt land som han eller hon tänker besöka
eller för hemresan,
2. om det kan antas att han eller hon under vistelsen i Sverige eller i något annat
nordiskt land inte kommer att försörja sig på ett ärligt sätt eller kommer att bedriva
verksamhet som kräver arbetstillstånd, utan att han eller hon har ett sådant tillstånd,
3. om han eller hon på grund av tidigare frihetsstraff eller någon annan särskild
omständighet kan antas komma att begå brott i Sverige eller i något annat nordiskt
land,
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4. om han eller hon på grund av tidigare verksamhet eller i övrigt kan antas komma
att bedriva sabotage, spioneri eller olovlig underrättelseverksamhet i Sverige eller i
något annat nordiskt land, eller
5. om det med stöd av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner har
föreskrivits att han eller hon får avvisas.
En utlänning som avses i första stycket får avvisas även i andra fall när det har
begärts av den centrala utlänningsmyndigheten i ett annat nordiskt land och det kan
antas att han eller hon annars beger sig till det landet. Lag (2014:198).
4§
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
9 kap. Kontroll- och tvångsåtgärder
Kontroll av personer enligt kodexen om Schengengränserna
Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt lag (2015:91).

1§
[4381] Polismyndigheten ansvarar för kontroll av personer enligt kodexen om
Schengengränserna. Tullverket och Kustbevakningen är skyldiga att hjälpa
Polismyndigheten vid en sådan kontroll. Migrationsverket får efter överenskommelse
med Polismyndigheten hjälpa till vid kontrollen. Kustbevakningen ska medverka i
Polismyndighetens kontrollverksamhet genom att utöva kontroll av sjötrafiken. Lag
(2015:91).
2§

[4382] En polisman får i samband med inresekontroll enligt kodexen om
Schengengränserna kroppsvisitera en utlänning och undersöka hans eller hennes
bagage, handresgods, handväskor och liknande, i den utsträckning som det är
nödvändigt för att ta reda på utlänningens identitet. Sådana undersökningar får
också göras för att ta reda på en utlännings resväg till Sverige, om den är av
betydelse för bedömningen av rätten att resa in i och vistas här i landet. En
polisman får i samband med inresekontrollen även undersöka bagageutrymmen
och övriga slutna utrymmen i bilar och andra transportmedel i syfte att förhindra
att en utlänning reser in i Sverige i strid med bestämmelserna i kodexen om
Schengengränserna.
När inresekontrollen sköts av särskilt förordnade passkontrollanter,
tulltjänstemän eller tjänstemän vid Kustbevakningen har de samma befogenheter
som en polisman har enligt första stycket.
Kroppsvisitation får inte göras mer ingående än vad som krävs med hänsyn till
ändamålet med åtgärden. All den hänsyn som omständigheterna medger ska
iakttas. Om möjligt ska ett vittne närvara.
En kvinna får inte kroppsvisiteras av eller i närvaro av andra män än läkare
eller legitimerade sjuksköterskor. Om en visitation innebär att enbart ett föremål
som en kvinna har med sig undersöks, får visitationen dock genomföras och
bevittnas av en man.
Protokoll ska föras över en kroppsvisitation. I protokollet ska det anges vad som
har förekommit vid visitationen. Lag (2015:91).
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Transportörers kontrollskyldighet
3§
[4383] En transportör skall kontrollera att en utlänning, som transportören
transporterar till Sverige direkt från en stat som inte omfattas av
Schengenkonventionen, innehar pass och de tillstånd som krävs för resa in i landet.
Transportören skall, om det inte är obehövligt på grund av resultatet av kontroll
som utförs enligt första stycket, även kontrollera att utlänningen har medel för sin
hemresa.
Transportörers uppgiftsskyldighet m.m.
Anm. Rubriken är införd enligt lag (2006:447).

3a§
[4383 A] En transportör, som luftvägen ska transportera passagerare till Sverige direkt
från en stat som inte tillhör Europeiska unionen och inte heller har slutit avtal om
samarbete enligt Schengenkonventionen med konventionsstaterna, ska på begäran av
Polismyndigheten överföra uppgifter om de ankommande passagerarna så snart
incheckningen avslutats.
De uppgifter som avses i första stycket är
1. nummer på och typ av resehandling som används,
2. medborgarskap,
3. fullständigt namn,
4. födelsedatum,
5. gränsövergångsstället för inresa,
6. transportkod,
7. avgångs- och ankomsttid för transporten,
8. det totala antalet passagerare vid transporten, och
9. ursprunglig ort för ombordstigning. Lag (2014:655).
3b§
[4383 B] Uppgifter enligt 3 a § ska samlas in av transportören och sedan elektroniskt
överföras till Polismyndigheten.
Om det inte är möjligt att föra över uppgifterna elektroniskt ska de överföras på
annat lämpligt sätt. Lag (2014:655).
3c§
[4383 C] Bestämmelser om behandlingen av de uppgifter som överförts till
Polismyndigheten enligt 3 b § finns i lagen (2006:444) om passagerarregister. Lag
(2014:655).
3d§
[4383 D] En transportör som har överfört uppgifter enligt 3 a § skall inom 24 timmar
efter det att transportmedlet har anlänt till gränsövergångsstället radera de insamlade
och överförda uppgifterna. Lag (2006:447).
3e§
[4383 E] En transportör som samlar in uppgifter som är avsedda att överföras enligt 3
a § skall informera passagerarna enligt bestämmelserna i 23–26 §§
personuppgiftslagen (1998:204). Lag (2006:447).
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3f§
[4383 F] Regeringen får meddela föreskrifter om att även annan myndighet än
Polismyndigheten får begära uppgifter av transportören. Lag (2014:655).
Omhändertagande av pass
4§
[4384] Om en utlänning ansöker om uppehållstillstånd när han eller hon kommer till
Sverige eller därefter, får Migrationsverket eller Polismyndigheten ta hand om hans
eller hennes pass eller andra identitetshandlingar i väntan på att utlänningen får
tillstånd att vistas här i landet eller lämnar det. Lag (2014:716).
5§
[4385] När ett beslut om avvisning eller utvisning skall verkställas, får den
verkställande myndigheten ta hand om utlänningens pass eller andra
identitetshandlingar till dess beslutet kan verkställas.
Omhändertagande av biljetter
6§
[4386] En utlännings biljett för resan från Sverige får tas om hand av Migrationsverket
eller Polismyndigheten i väntan på att utlänningen får tillstånd att vistas här i landet
eller lämnar det. Detta gäller om
1. utlänningen saknar pass, visering, uppehållstillstånd eller arbetstillstånd när
detta krävs för inresa eller vistelse i Sverige, eller
2. utlänningen kan antas komma att ansöka om uppehållstillstånd.
Biljetten får tas om hand endast om
– det framstår som sannolikt att utlänningen inte kommer att få tillstånd att vistas
här, och
– det finns anledning att anta att utlänningen annars gör sig av med biljetten och
inte själv kan betala kostnaden för sin resa från Sverige. Lag (2014:655).
7§
[4387] Migrationsverket eller Polismyndigheten får lösa in en biljett som tagits om
hand enligt 6 §, om den annars skulle förlora sitt värde. Om biljetten löses in, ska i
stället de pengar som då betalas ut tas om hand. Lag (2014:655).
Fotografi och fingeravtryck
8§
[4388] Migrationsverket eller Polismyndigheten får fotografera en utlänning och, om
utlänningen fyllt 14 år, ta hans eller hennes fingeravtryck om
1. utlänningen inte kan styrka sin identitet när han eller hon kommer till Sverige,
2. utlänningen ansöker om uppehållstillstånd som flykting enligt 4 kap. 1 § eller
som annan skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 eller 2 a §, eller
3. det finns grund för att besluta om förvar. Lag (2014:655).
8a§
[4388 A] En utlänning som ansöker om uppehållstillstånd är skyldig att låta
Migrationsverket, en utlandsmyndighet eller Regeringskansliet fotografera honom
eller henne och ta hans eller hennes fingeravtryck. Samma skyldighet gäller om bevis
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om uppehållstillstånd (uppehållstillståndskort) ska utfärdas enligt rådets förordning
(EG) nr 1030/2002 av den 13 juni 2002 om en enhetlig utformning av
uppehållstillstånd för medborgare i tredje land av annan anledning än att en utlänning
ansöker om uppehållstillstånd.
Skyldigheten att låta en myndighet ta fingeravtryck gäller inte om utlänningen är
under sex år eller om det är fysiskt omöjligt för utlänningen att lämna fingeravtryck.
Den gäller inte heller om utlänningen omfattas av avtalet mellan Europeiska
gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan och Schweiz å andra sidan om fri
rörlighet för personer.
Ett fotografi och två fingeravtryck ska sparas i ett lagringsmedium i
uppehållstillståndskortet. Fingeravtryck som inte sparats i ett sådant medium och de
biometriska data som tas fram ur fingeravtrycken och ur fotografiet ska omedelbart
förstöras när uppehållstillståndskortet har lämnats ut eller ärendet om
uppehållstillstånd har avgjorts utan att utlänningen har beviljats uppehållstillstånd.
Lag (2018:319).
8b§
[4388 B] Vid en kontroll enligt 1 eller 9 § är den som innehar ett
uppehållstillståndskort skyldig att låta en polisman, en särskilt förordnad
passkontrollant eller en tjänsteman vid Tullverket, Kustbevakningen eller
Migrationsverket fotografera honom eller henne och ta hans eller hennes
fingeravtryck, för kontroll av att fotografiet och fingeravtrycken motsvarar det
fotografi och de fingeravtryck som finns sparade i uppehållstillståndskortet.
När en kontroll enligt första stycket har genomförts, ska det fotografi och de
fingeravtryck som tagits för kontrollen omedelbart förstöras. Detsamma gäller de
biometriska data som tagits fram i samband med kontrollen. Lag (2011:709).
8c§

[4388 C] En utlänning är vid in- eller utresekontroll skyldig att låta en polisman,
en särskilt förordnad passkontrollant eller en tjänsteman vid Tullverket,
Kustbevakningen eller Migrationsverket fotografera honom eller henne och ta
hans eller hennes fingeravtryck för kontroll av identiteten och av resehandlingens
äkthet, i enlighet med artikel 8.2 b eller 8.3 ib i kodexen om Schengengränserna.
Denna skyldighet gäller under förutsättning att utlänningen har en resehandling
som är försedd med ett lagringsmedium som innehåller ett fotografi eller
fingeravtryck.
När en kontroll enligt första stycket har genomförts ska det fotografi och de
fingeravtryck som tagits för kontrollen omedelbart förstöras. Det gäller också de
biometriska data som tagits fram i samband med kontrollen. Lag (2018:30).
8d§
[4388 D] Den som har en Schengenvisering är vid in- eller utresekontroll enligt artikel
8.3 i kodexen om Schengengränserna skyldig att låta en polisman, en särskilt
förordnad passkontrollant eller en tjänsteman vid Tullverket, Kustbevakningen eller
Migrationsverket ta hans eller hennes fingeravtryck för kontroll av identiteten och av
viseringens äkthet, i enlighet med artikel 18 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 767/2008 av den 9 juli 2008 om informationssystemet för
viseringar (VIS) och utbytet mellan medlemsstaterna av uppgifter om viseringar för
kortare vistelse (VIS-förordningen), i den ursprungliga lydelsen.
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Skyldighet att lämna fingeravtryck enligt första stycket gäller även för en utlänning
som vid en sådan in- eller utresekontroll inte kan styrka sin identitet och som får
kontrolleras i identifieringssyfte i enlighet med artikel 20 i VIS-förordningen.
När en kontroll enligt första eller andra stycket har genomförts, ska de
fingeravtryck som tagits för kontrollen omedelbart förstöras. Det gäller också de
biometriska data som tagits fram i samband med kontrollen. Lag (2018:30).
Kontroll under vistelsen i Sverige
9§
[4389] En utlänning som vistas i Sverige är skyldig att på begäran av en polisman
överlämna pass eller andra handlingar som visar att han eller hon har rätt att uppehålla
sig i Sverige. Utlänningen är också skyldig att efter kallelse av Migrationsverket eller
Polismyndigheten komma till verket eller myndigheten och lämna uppgifter om sin
vistelse här i landet. Om utlänningen inte gör det, får han eller hon hämtas genom
Polismyndighetens försorg. Om det på grund av en utlännings personliga förhållanden
eller av någon annan anledning kan antas att utlänningen inte skulle följa kallelsen,
får han eller hon hämtas utan föregående kallelse.
Kustbevakningen ska medverka i Polismyndighetens kontrollverksamhet enligt
första stycket genom kontroll av och i anslutning till sjötrafiken. Om kontrollen utövas
av Kustbevakningen, ska pass eller andra handlingar överlämnas till tjänstemannen
vid Kustbevakningen.
Kontroll enligt första och andra styckena får vidtas endast om det finns grundad
anledning att anta att utlänningen saknar rätt att uppehålla sig här i landet eller om det
annars finns särskild anledning till kontroll. Lag (2014:655).
10 §
[4390] Om en utlänning vägrar att följa ett beslut som Migrationsverket har fattat med
stöd av 4, 5, 6, 8 eller 9 §, får verket begära hjälp av Polismyndigheten för att
verkställa beslutet. Lag (2014:655).
Skyldighet att stanna kvar för utredning
11 §
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
10 kap. Förvar och uppsikt avseende utlänningar
Förvar
1§
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Beslutande myndigheter
12 §
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
17 §
[4401] Polismyndigheten får, även om den inte är handläggande myndighet, fatta
beslut om att ta en utlänning i förvar eller ställa honom eller henne under uppsikt, om
det inte finns tid att avvakta den handläggande myndighetens beslut. Ett sådant beslut
ska skyndsamt anmälas till den myndighet som handlägger ärendet, och denna
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myndighet ska därefter omedelbart pröva om beslutet om förvar eller uppsikt ska
fortsätta att gälla.
Att en polisman i vissa fall får omhänderta en utlänning i avvaktan på
Polismyndighetens beslut om förvar framgår av 11 § polislagen (1984:387)
(Smugglingslagen m.m./Smuggling m.m. [511]).
Om kontroll av en utlänning sker under medverkan av Tullverket,
Kustbevakningen eller med hjälp av en särskilt förordnad passkontrollant, har
tulltjänstemannen, tjänstemannen vid Kustbevakningen eller passkontrollanten
samma rätt att omhänderta utlänningen som en polisman har enligt andra stycket.
Omhändertagandet ska så skyndsamt som möjligt anmälas till en polisman för
prövning av om åtgärden ska bestå. Lag (2014:655).
Verkställighet av beslut om förvar och transport av förvarstagna
Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt lag (2017:123).

18 §
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
20 kap. Bestämmelser om straff m.m.
1§
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
5§
[4402] Till böter eller, när omständigheterna är försvårande, fängelse i högst ett år
döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet har en utlänning anställd, om
utlänningen
1. inte har rätt att vistas i Sverige, eller
2. har rätt att vistas här men saknar föreskrivet arbetstillstånd.
I fråga om påförande av särskild avgift gäller 12–14 §§. Lag (2013:646).
6§
[4403] Till böter, eller när omständigheterna är försvårande, fängelse i högst sex
månader döms
1. den som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte gör anmälan som föreskrivs i en
förordning som har utfärdats med stöd av denna lag,
2. den som i en anmälan eller ett ansökningsärende enligt denna lag eller enligt en
förordning som har utfärdats med stöd av denna lag medvetet lämnar oriktig uppgift
eller medvetet underlåter att tala om något förhållande av betydelse.
7§
[4404] Till fängelse i högst två år eller, när omständigheterna är mildrande, till böter
döms den som genom att dölja en utlänning eller genom någon annan sådan åtgärd
uppsåtligen hjälper utlänningen att olovligen uppehålla sig i Sverige, en annan EUstat eller Island, Norge, Schweiz eller Liechtenstein, om detta görs i vinstsyfte.
För försök till brott enligt denna paragraf döms till ansvar enligt 23 kap.
brottsbalken (Smugglingslagen m.m./Brottsbalken m.m. [1271] o.f.). Lag
(2011:1209).
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8§
[4405] Den som uppsåtligen hjälper en utlänning att olovligen komma in i eller
passera genom Sverige, en annan EU-stat eller Island, Norge, Schweiz eller
Liechtenstein döms för människosmuggling till fängelse i högst två år.
Är brottet att anse som grovt döms för grov människosmuggling till fängelse, lägst
sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt
beaktas om gärningen
1. utförts mot ersättning,
2. utgjort ett led i en verksamhet som avsett ett stort antal personer, eller
3. utförts under former som innebär livsfara för utlänningen eller annars utförts
under hänsynslösa former.
Är brottet att anse som ringa döms till böter eller fängelse i högst sex månader.
För försök eller förberedelse till brott enligt denna paragraf döms till ansvar enligt
23 kap. brottsbalken (Smugglingslagen m.m./Brottsbalken m.m. [1271] o.f.). Lag
(2011:1209).
9§
[4406] Den som i vinstsyfte planlägger eller organiserar verksamhet som är inriktad
på att främja att utlänningar reser till Sverige utan pass eller de tillstånd som krävs för
inresa i Sverige döms för organiserande av människosmuggling till fängelse i högst
två år.
Är brottet grovt döms för grovt organiserande av människosmuggling till fängelse
i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall
särskilt beaktas om gärningen innefattar ett systematiskt utnyttjande av utlänningars
utsatta situation, eller innefattar livsfara eller annan hänsynslöshet gentemot
utlänningarna.
Är brottet att anse som ringa döms till böter eller fängelse i högst sex månader.
Den som hjälper en utlänning att resa till Sverige utan pass eller de tillstånd som
krävs för inresa i Sverige döms för medhjälp till brott enligt första–tredje styckena.
Detta gäller om medhjälparen insåg eller hade skälig anledning att anta att resan
anordnats i vinstsyfte genom sådan verksamhet som där sägs.
Förverkande
10 §
[4407] Ersättning som har lämnats till den som har begått brott enligt 7, 8 eller 9 §
skall förklaras förverkad. Detsamma gäller annat utbyte av sådant brott. Även vad
någon har tagit emot som ersättning för kostnader i samband med ett sådant brott eller
värdet av det mottagna skall, om mottagandet utgör brott enligt denna lag och det för
brottet är föreskrivet fängelse i mer än ett år, förklaras förverkat.
Transportmedel som har använts eller varit avsett att användas vid brott som avses
i 7, 8 eller 9 § får, om brottet har fullbordats eller om förfarandet utgjort ett straffbart
försök eller en straffbar förberedelse, förklaras förverkat, om ägaren eller
befälhavaren eller någon annan som var i ägarens ställe förövat gärningen eller
medverkat till denna och förverkandet behövs för att förebygga brott eller det annars
finns särskilda skäl.
Utöver vad som sägs i andra stycket får egendom som har använts som hjälpmedel
vid brott som avses i 7, 8 eller 9 § förklaras förverkad, om det behövs för att förebygga
brott eller om det annars finns särskilda skäl. Detsamma gäller om egendomen har
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varit avsedd att användas som hjälpmedel vid sådant brott och brottet har fullbordats
eller om förfarandet har utgjort ett straffbart försök eller en straffbar förberedelse.
Förverkande enligt första, andra eller tredje stycket får inte ske om det är uppenbart
oskäligt.
11 §
[4408] Om ägaren till ett fartyg som kan förverkas enligt 10 § andra stycket inte är
känd eller saknar känt hemvist i Sverige, får talan om förverkande föras mot
befälhavaren på fartyget.
Avgifter
12 §
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
23 kap. Särskilda bemyndiganden
1§
[4411] Regeringen får, utöver vad som förut angetts i denna lag, meddela föreskrifter
om
1. skyldighet att anmäla utlänningars vistelse eller anställning i Sverige,
2. sådana inskränkningar i utlänningars rätt att vara anställda i ett visst företag eller
i företag av visst slag som är nödvändiga med hänsyn till rikets säkerhet,
3. skyldighet att kontrollera utlänningars rätt att vistas och arbeta i Sverige,
4. skyldighet för arbetsgivare till en utlänning som beviljats arbetstillstånd enligt 6
kap. 2 § första stycket att lämna uppgift om de anställningsvillkor som gäller för
utlänningen och föreskrifter om hur uppgiftsskyldigheten ska uppfyllas. Lag
(2014:776).
2§
[4412] Regeringen får meddela föreskrifter om att sända hem utlänningar som inte är
flyktingar och som har tagits om hand enligt lagen (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av unga, lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård eller
lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.
Regeringen får, efter avtal med annat land om behandling av fripassagerare,
meddela föreskrifter om avvikelser från bestämmelserna i denna lag och föreskrifter
om vad som i övrigt behövs för tillämpningen av avtalet. Sådana föreskrifter får inte
avse förfarandet i domstol.
2a§
[4412 A] Regeringen får meddela föreskrifter om avgifter för handläggningen av
ärenden om uppehållstillstånd och arbetstillstånd.
Sådana föreskrifter får inte innebära att avgift tas ut för handläggning av ärenden
om uppehållstillstånd som gäller
1. skyddsbehov,
2. familjeåterförening med personer som fått uppehållstillstånd på grund av
skyddsbehov eller synnerligen ömmande omständigheter,
3. vidarebosättning i Sverige, eller
4. personer som omfattas av EES-avtalet eller andra internationella avtal. Lag
(2013:606).
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3§
[4413] Regeringen får meddela föreskrifter om vad som skall gälla i krig, vid krigsfara
eller under sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av krig eller
krigsfara som Sverige har befunnit sig i. Föreskrifterna får gälla utlänningars
1. inresa och vistelse i landet,
2. utresa ur landet,
3. rätt att ha anställning eller offentligt förtroendeuppdrag här i landet,
4. avlägsnande från landet, och
5. omhändertagande i anstalt eller förläggning.
4§
[4414] En föreskrift enligt 3 § 4 eller 5 som har meddelats i andra fall än då Sverige
är i krig skall underställas riksdagen för prövning inom en månad från ikraftträdandet.
Föreskriften upphör att gälla, om den inte underställts riksdagen i rätt tid eller om
riksdagen inte godkänner den inom två månader från den dag då underställningen
skedde.

[4415] 1. Denna lag träder i kraft den 31 mars 2006. Utlänningslagen (1989:529) skall
samtidigt upphöra att gälla.
2. Om det i en lag eller någon annan författning hänvisas till föreskrifter som har
ersatts genom föreskrifter i denna lag, skall i stället de nya föreskrifterna tillämpas.
3. Ärenden som rör överklaganden och som har kommit in till Utlänningsnämnden
men inte avgjorts före den 31 mars 2006 skall överlämnas till den migrationsdomstol
inom vars domkrets ärendet först har prövats. Ärenden som rör uppehållstillstånd
enligt 2 kap. 5 b § utlänningslagen (1989:529) skall, såvitt gäller frågor om
uppehållstillstånd, handläggas enligt äldre föreskrifter. Även vad gäller
förutsättningar för att förordna offentligt biträde i dessa ärenden gäller äldre
föreskrifter. Lag (2005:763).
4. Ärenden som har överlämnats till regeringen enligt 7 kap. 11 § andra stycket 1,
3 eller 4 utlänningslagen (1989:529) men inte avgjorts före den 31 mars 2006 skall
överlämnas till Migrationsverket, om en myndighet inte har fattat beslut i ärendet, och
i annat fall till den migrationsdomstol inom vars domkrets ärendet först har prövats.
5. Ärenden som har överlämnats till regeringen enligt 7 kap. 11 § andra stycket 2
utlänningslagen (1989:529) men inte avgjorts före den 31 mars 2006 handläggs enligt
äldre föreskrifter.
6. Mål som överklagats till allmän förvaltningsdomstol enligt utlänningslagen
(1989:529) men inte avgjorts före den 31 mars 2006 handläggs enligt äldre
föreskrifter.

