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Många nya regler…

 Nov 2015 utökade gränskontroller 

 Jan 2016 id-kontroller på tåg m.m. från Danmark till Sverige

 Mars 2016 bosättningslagen

 Juni 2016 ändrade regler om bistånd för asylsökande

 Juli 2016 lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att
få uppehållstillstånd i Sverige

Migrationsverkets rättsliga ställningstagande
angående praktiska verkställighetshinder

 Juni 2017 uppehållstillstånd för gymnasiestudier

 Aug 2017 sammanhållet mottagande med tidsbegränsade
uppehållstillstånd

 Jan 2018 Ny etableringslag



Tidsbegränsade uppehållstillstånd

 Begränsningslagen gäller i tre år – 20 juli 2016 till 19 juli 2019

- undantag barn/barn i familj som sökte före 24 november 2015

 Alla skyddsbehövande får tidsbegränsade uppehållstillstånd (TUT)

- Undantag kvotflyktingar

- Flykting

- 3 år vid första prövning

- 13 månader vid förlängning

- Andra skyddsbehövande m.fl.

- 13 månader vid första prövning

- 2 år vid förlängning



Svårare för anhöriga att få 
uppehållstillstånd

 Kärnfamilj till flyktingar kan få TUT

- tid som motsvarar vad som är kvar på 

anknytningspersonens tillstånd

 Kärnfamilj till alternativt skyddsbehövande får inte TUT

- undantag om sökte före 24 november 2015

 Skärpt försörjningskrav



Permanent uppehållstillstånd

 Anställning 

- anmäld (av arbetsgivare) till Skatteverket senast månaden 

efter påbörjad anställning

- möjliggöra försörjning, samt

- lön, försäkringsskydd och övriga villkor inte är sämre än 

vad som följer av kollektivavtal eller praxis inom branschen

 Detsamma gäller för egna företagare

 Den som är under 25 år ska också ha fullföljt 

gymnasieutbildning eller motsvarade

 Barn kan i vissa fall få PUT vid varaktigt nedsatt hälsotillstånd



Ett par utmaningar…

 Folkbokföring, socialförsäkringsförmåner, CSN m.m. ska inte påverkas av 

att man får TUT i 13 månader

 ”Glappet” mellan två uppehållstillstånd 

- Etableringsplan kan idag förlängas fyra månader i taget

- Förslag ny lag om ansvar för etableringsinsatser (prop. 2016/17:175, 

1 jan 2018)

- Omfattas av etableringen i glappet mellan två tillstånd

- Förslag om ett sammanhållet mottagande (DS 2016:45, 1 aug 2017)

- omfattas inte av LMA vid förlängningsansökan

- under handläggningen av förlängningsansökan har man rätt till

- socialförsäkringsförmåner,

- studiehjälp och studiemedel samt

- hälso- och sjukvård som bosatta personer

 Viktigt att man söker om nytt tillstånd innan det första går ut i tid
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