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Svenskar som arbetar utomlands hindras från att ta med sig sin familj när de flyttar

hem. Reglerna innebär ofta långvariga familjeseparationer och måste ändras

omgående, skriver Victoria Thore och Cecilia Borglin.

Publicerad 12:24

”Utlandssvenskars barn hamnar i
kläm”

Victoria Thore och Cecilia Borglin. Foto: Pressbild, Bengt Säll
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DEBATT | UTLANDSSVENSKAR

Inför och under Svenskar i Världens återkommande arrangemang
”Utlandssvenskarnas parlament” har vi utrett och redogjort för hur
man kan underlätta för återvändande svensk arbetskraft utomlands.
Till grund för frågan ligger det faktum att flera återvändande fått
vänta i upp till tre år på beslut för att kunna ta med sig samtliga
familjemedlemmar till Sverige. Att väntetiden är så pass lång beror till
viss del på de utmaningar vi alla ställts inför under pandemin med
bland annat fördröjda intervjuer på grund av nedstängda ambassader,
men då problemet fanns även tidigare menar vi att situationen
huvudsakligen beror på en otidsenlig reglering och att
konsekvenserna som detta medför länge har varit en oprioriterad
fråga hos politikerna.

Sverige satsar årligen hundratals miljoner på att stimulera svenskt
företagande till att nå ut på den globala marknaden. Svenskar som
etablerar sig utomlands under en längre tid och där bildar familj med
en person som kommer från ett land utanför EU/EES stöter idag på
stora problem när de vill flytta hem till Sverige med familjen. När det
väl är dags att flytta hem omöjliggörs ett fortsatt familjeliv på grund
av resursbrist hos Migrationsverket och otidsenliga regler att ansökan
måste göras från utlandet. Det finns vissa undantag, men i de allra
flesta fall hänvisas familjer till att följa den vanliga processen. I dag tar
det ett till ett och halvt år bara att bli tilldelad en handläggare.

I grund och botten handlar regelverket om att Sverige inte ska
belastas med anhörigas försörjning under handläggningstiden. Vi
menar dock att det är familjen som borde avgöra om den har
ekonomisk förmåga att bo i Sverige med enbart en förvärvsarbetare
under handläggningstiden. Hur familjen ordnar med sin försörjning i
väntan på beslut är deras ensak.

För att komma till bukt med problemet föreslår vi att
Migrationsverket ska skapa en egen kö för svenska medborgare som
vill flytta åter till Sverige med sin partner och/eller barn som är
medborgare i tredje land.

Vårt förslag att införa en särskild ordning för ansökan om
uppehållstillstånd för svenska medborgares närmaste familj handlar
om ansökningsprocessens utformning och utgör inte en fråga om att
bevilja eller neka uppehållstillstånd. Därmed står förslaget inte heller
i motsatsförhållande till statens intresse av en reglerad invandring.

Som reglerna ser ut i dag är det svenska medborgare med familjer
som hamnar i kläm. Inte minst barnen. Och därmed kan man också
fråga sig om dagens regelverk och hantering står i strid med såväl

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna som uttrycks är
skribentens egna.
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Europakonventionen som Barnkonventionen.

Vi föreslår därför följande:

Victoria Thore 
vd Familjens Jurist 
Cecilia Borglin 
generalsekreterare Svenskar i Världen

RELATERADE ÄMNEN

1. Öronmärk statliga anslag till Migrationsverket för handläggare som
enbart arbetar med ärenden kring svenska medborgare med
familjer utanför EU/EES.

2. Från det att familjens ansökan lämnats in ska det inte ha gått mer
än sex-åtta veckor till beslut.

3. Tillåt att intervjuer sker i Sverige.

4. Låt medföljande familj ha uppehållsrätt under handläggningstiden
och låt varje enskild familj ordna med bostad och försörjning på
egen hand.

Vill du debattera? Klicka här för mer info.

Medborgarskap Migrationsverket
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