OBS! NY LAG
5 kap. Utlänningslag (2005:716)
Uppehållstillstånd på grund av anknytning
3 §/Upphör att gälla U:2016-07-20/ 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 (1971:796) om internationella rättsförhållanden rörande
adoption, eller
- gäller i Sverige enligt lagen (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till
Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner,
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
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.
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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. Lag (2014:1400).
3 §/Träder i kraft I:2016-07-20/ 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 (1971:796) om internationella rättsförhållanden rörande
adoption, eller
- gäller i Sverige enligt lagen (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till
Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner,
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
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.
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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 samt 7 och 8 §§ lagen (2016:752) om tillfälliga
begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Lag (2016:753).
3 a §/Upphör att gälla U:2016-07-20/ 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. Lag (2014:778).
3 a §/Träder i kraft I:2016-07-20/ Uppehållstillstånd får, om inte annat anges i 17 § andra
stycket, ges till
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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 § den lagen. Lag (2016:753).
3 b §/Upphör att gälla U:2016-07-20/ 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. Lag (2010:175).
3 b §/Träder i kraft I:2016-07-20/ 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.
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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).
3 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).
3 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).
3 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 § Om ett internationellt organ, som har behörighet att pröva klagomål från enskilda, funnit
att ett beslut om avvisning eller utvisning i ett enskilt ärende strider mot ett svenskt
konventionsåtagande, skall uppehållstillstånd ges till den som omfattas av beslutet, såvida
inte synnerliga skäl talar mot att uppehållstillstånd ges.
Uppehållstillstånd på grund av arbete, utbildning på forskarnivå eller försörjning på annat
sätt
5 § Ett permanent uppehållstillstånd får beviljas en utlänning som i sammanlagt fyra år
under de senaste sju åren har haft
1. uppehållstillstånd för arbete eller EU-blåkort utfärdat av Sverige, eller
2. uppehållstillstånd för studier som avser utbildning på forskarnivå.
Uppehållstillstånd får beviljas en utlänning som har sin försörjning ordnad på annat sätt än
genom anställning. Om utlänningen ska bedriva näringsverksamhet ska han eller hon ha
förmåga att bedriva den aktuella verksamheten. Lag (2014:777).
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Uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter
6 §/Upphör att gälla U:2016-07-20/ Om uppehållstillstånd inte kan ges på annan grund, får
tillstånd beviljas en utlänning om det vid en samlad bedömning av utlänningens situation
finns sådana synnerligen ömmande omständigheter att han eller hon bör tillåtas stanna i
Sverige. Vid bedömningen ska utlänningens hälsotillstånd, anpassning till Sverige och
situation i hemlandet särskilt beaktas.
För barn får uppehållstillstånd enligt första stycket beviljas om omständigheterna är särskilt
ömmande. Lag (2014:433).
6 §/Träder i kraft I:2016-07-20/ Om uppehållstillstånd inte kan ges på annan grund, får
tillstånd beviljas en utlänning om det vid en samlad bedömning av utlänningens situation
finns sådana synnerligen ömmande omständigheter att han eller hon bör tillåtas stanna i
Sverige. Vid bedömningen ska utlänningens hälsotillstånd, anpassning till Sverige och
situation i hemlandet särskilt beaktas.
För barn får uppehållstillstånd enligt första stycket beviljas om omständigheterna är särskilt
ömmande.
Under perioden 20 juli 2016-19 juli 2019 gäller de avvikelser från första och andra styckena
som framgår av 11 och 12 §§ lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att
få uppehållstillstånd i Sverige. Lag (2016:753).
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