
Svenskar i världen resolutioner 2021 

Centerpartiets ställningstagande på resolutionen: Uppehållstillstånd för 
medföljande  

Plats för ansökan om uppehållstillstånd 

Svenskar i Världen anser att alternativet att kunna ansöka om uppehållstillstånd på 
plats i Sverige ska vara möjligt. Dessutom behövs tydligare information där tredjelands-
medborgare som vill flytta till sin partner som är svensk medborgare ska få veta om 
sina olika möjligheter att vistas i Sverige under handläggningstiden för ansökan om 
uppehållstillstånd. 

Centerpartiet står bakom den huvudregel som innebär att en ansökan om 
uppehållstillstånd ska göras från utlandet och vara klar innan inresa till Sverige. I vissa 
enstaka fall kan undantag göras. Många som vill flytta till Sverige med sin partner får dock 
vänta väldigt länge vilket skapar stora praktiska problem. Därför är det viktigt att 
handläggningstiderna på sikt förkortas.  

Det är självklart viktigt att den som ska ansöka om anhöriginvandring har tillgång till tydlig 
information om regelverket. Vi är positiva till att se över om den tillgängliga informationen 
om möjligheten att vistas i Sverige under handläggningstiden behöver förtydligas.    

Ansökan om uppehållstillstånd för anhöriga till svenska medborgare enligt särskild 
ordning 

Svenskar i Världen föreslår att Migrationsverket skapar en egen kö för svenska 
medborgare som vill flytta till Sverige med sin partner och/eller barn med 
medborgarskap i tredje land. 

Handläggningstiderna på Migrationsverket för anknytningsärenden är tyvärr mycket långa 
vilket sätter många i en svår situation. Migrationsverket ska fatta beslut inom 
författningsstyrd vilket för anknytningsärenden är 9 månader, men handläggningen tar ofta 
längre tid. Migrationsverket har under de senaste åren genomgått stora organisatoriska 
förändringar, men myndigheten bedömer att man kommer nå författningsstyrd 
handläggningstid inom alla ärendekategorier under de kommande åren. Det tycker vi är 
bra.   

Vi anser att det även fortsättningsvis ska vara Migrationsverket som gör bedömningen av 
hur olika ärenden ska prioriteras och att ärendena avgörs utifrån dess beskaffenhet.  

Öka kompetensförsörjningen och effektiviteten kopplat till anknytningsärenden hos 
Migrationsverket 

Svenskar i Världen föreslår att Migrationsverket ser över och förtydligar sina interna 
rutiner för att minska oklarheter och faktiska fel i anknytningsärenden. 

Centerpartiet delar Riksrevisionens (Riksrevisionens rapport om att komma till Sverige som 
anhörig) rekommendation om att Migrationsverket behöver förtydliga sina interna rutiner 
när det gäller anknytningsärenden.  


