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Remissyttrande: 

En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54) 

 

Sammanfattning: 

Fokus för yttrandet är Migrationskommitténs förslag angående utformningen av 

försörjningskrav för svenska medborgare. Därtill lyfter vi det orimliga i att familjer splittras 

under handläggningstiden om utlandssvenskens partner är tredjelandsmedborgare.  

Svenskar i Världen anser därmed att Migrationskommitténs överväganden inte är 

långtgående nog, samt att regleringen i 5 kap. 18 § UtlL behöver en översyn. 

 

Det aktuella lagförslaget: 

Det aktuella lagförslaget Migrationskommittén föreslår är att det som huvudregel ska ställas 

ett försörjningskrav som villkor för uppehållstillstånd på grund av anknytning. 

Försörjningskravet ska innebära ett krav på att anknytningspersonen ska kunna försörja både 

sig själv och den anhörige och ha en bostad av tillräcklig storlek och standard för sig och den 

anhörige (se föreslagen lydelse i 5 kap. 3 b § UtlL). Enligt lagförslaget ska försörjningskravet 

dock inte gälla om anknytningspersonen är medborgare i Sverige, annan EES-stat, Schweiz 

eller Förenade kungariket och sökanden är dennes make, maka eller sambo och utlänningen 

och anknytningspersonen har sammanbott utomlands en längre tid eller det på annat sätt 

står klart att förhållandet är väl etablerat (se föreslagen lydelse i 5 kap. 3 c § första stycket 2 

UtlL).  

I Migrationskommitténs överväganden enligt utlänningslagen är svenska medborgare och 

medborgare i någon annan EES-stat och Schweiz undantagna från försörjningskravet. 

Undantaget finns dock inte med i den tillfälliga lagen. Kommittén ifrågasätter, med all rätt, 

rimligheten i att svenska medborgare undantagslöst ska omfattas av ett försörjningskrav när 

det finns utländska medborgare som är undantagna från kravet. Migrationskommittén 

uppger även att detta har medfört att svenska medborgare inte kan flytta hem tillsammans 

med sin partner som är tredjelandsmedborgare utan att partnern beviljas ett 

uppehållstillstånd. För detta krävs att försörjningskravet är uppfyllt. Kommittén anför att 

detta kan skapa problem för svenska medborgare som lever utomlands i ett väletablerat 

förhållande med en tredjelandsmedborgare och som vill flytta hem till Sverige. Kommittén 

konstaterar därför att det är rimligt att den som är svensk medborgare ska kunna ta hit sin 
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make, maka eller sambo som är tredjelandsmedborgare om förhållandet är väletablerat utan 

att det ställs krav på försörjning (se s. 291 i betänkandet).  

Svenskar i Världen tillstyrker därmed förslaget angående undantag från försörjningskravet 

för svenska medborgare i enlighet med Migrationskommitténs överväganden.  

För att svenska medborgare ska kunna flytta hem med sin partner som är 

tredjelandsmedborgare krävs enligt nuvarande reglering inte bara att försörjningskravet är 

uppfyllt. Det krävs även att ansökan görs från hemlandet (se 5 kap. 18 § UtlL). Detta är ingen 

godtagbar ordning då den resulterar i att familjer splittras och att risken ökar att den svenska 

medborgaren med familj slutligen avstår från att flytta till Sverige som då går miste om viktig 

internationell erfarenhet och kompetens.   

Med beaktande av de handläggningstider som föreligger i anknytningsärenden vid 

Migrationsverket (upp till 12 månader) innebär det att ett undantagande från 

försörjningskrav för svenska medborgare inte löser alla de problem som uppstår. Vi kräver 

därför också att partners till svenska medborgare ska ha möjlighet att ansöka om 

uppehållstillstånd när de befinner sig i Sverige. Det innebär att det krävs en översyn av 

regleringen i 5 kap. 18 § UtlL.  

Slutligen föreslår Svenskar i Världen att en särskild ansökningskategori tas fram som 

adresserar dessa svenska medborgare som vill flytta till Sverige med sin familj. 

Till detta remissvar bifogas en lista med berättelser som beskriver hur nuvarande lagstiftning 

slår mot svenska medborgare (Bilaga 1), samt länk till drygt 4 100 namnunderskrifter från 

svenskar som vill se en förändring av nuvarande lag (Bilaga 2).  

 

Svenskar i Världen, 

Cecilia Borglin, generalsekreterare 

 

Bilaga 1: Berättelser från verkligheten  

https://www.sviv.se/wp-content/uploads/2020/12/Bilaga-1-Berattelser-fran-

verkligheten_Svenskar-i-Varlden.pdf 

Bilaga 2: Upprop: Stopp för familjesplittring och orimliga försörjnings- och bostadskrav för 

utlandssvenskar 

https://www.skrivunder.com/stopp_for_familjesplittring_och_orimliga_forsorjnings-

_och_bostadskrav_for_utlandssvenskar 
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