
Uppehållstillstånd för medföljande partner 

Svenskar i Världen anser att alternativet att kunna ansöka om uppehållstillstånd på plats i Sverige 
ska vara möjligt.  

Principen att en utlänning skall ha ansökt om uppehållstillstånd, och beviljats det, före inresan till 
Sverige, är en grundläggande del av den reglerade invandringen sedan 1980, men till stor del ända 
sedan 1964. Det handlar om att utlänningar inte utan vidare skall kunna resa in hur som helst, med 
de stora negativa effekter det skulle få. Däremot finns nu som förr undantag från huvudregeln, 
rentav många, däribland ett som rör just anhöriginvandring. I ärenden om anhöriginvandring där 
barn är inblandade beviljas i princip regelmässigt undantag från huvudregeln, och föräldrar och barn 
kan alltså ansöka om tillstånd, och invänta beslutet, på plats här i Sverige, istället för att vara 
åtskilda. Detta är en god ordning, som naturligtvis skall bevaras. Däremot drabbas utlandssvenskar 
ofta hårdare än andra eftersom de i dessa fall oftast har både familj och bostad och arbete 
utomlands, och därför skulle behöva lämna familjen i utlandet för att komma till Sverige och ordna 
med bostad och arbete. Sverigedemokraterna förordar därför en särskild lösning i fall som rör 
anhöriginvandring av familjer till utlandsbosatta svenska medborgare, varigenom de får lättare att 
ansöka inifrån än andra anhöriginvandrare. I Sverige måste svenska medborgare komma först. 

Svenskar i Världen föreslår att Migrationsverket skapar en egen kö för dessa ärenden.  

I enlighet med förra svaret bör det finnas särskilda bestämmelser för just utlandssvenskar och 
svenska medborgare, som bör prioriteras och premieras. Häri ingår också att anhöriginvandring i 
dessa fall skall prioriteras också i handläggningen, och hanteras i en egen kö, skild från andra 
ärenden om uppehållstillstånd på grund av anknytning. 

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

Sverigedemokraterna har alltid förordat en förbättrad styrning på Migrationsverket, och åtgärder för 
att både förbättra kontroll och säkerhet i ärendehandläggningen. Även kommunikationen utåt, till 
sökande, behöver förbättras. 

 

Behålla svenskt medborgarskap efter 22-års ålder 

Svenskar i Världen anser att personer som erhållit svenskt medborgarskap vid födseln inte ska 
behöva ansöka om att behålla medborgarskapet efter 22-års ålder. 

Sverigedemokraterna anser den svenska diasporan, utlandssvenskarna, skall få hjälp att behålla 
kontakten med fäderneslandet, och hålla liv i sitt svenska arv. Vi vill dock också att det svenska 
medborgarskapet skall uppvärderas. Dagens bestämmelser på medborgarskapsområdet innebär att 
den svensk som är född utomlands, och aldrig bott i Sverige, likväl kan behålla det svenska 
medborgarskapet så länge man tagit sig tid att faktiskt ansöka om det före 22 års ålder, alternativt 
varit i Sverige under förhållanden som tyder på samhörighet med landet. Även den som blivit 
medborgarskapet förlustig kan därefter genom särskilda undantag upptagas till medborgare på nytt 
genom naturalisation. Vi anser generellt sett att dessa särskilda bestämmelser och rättigheter för 
just utlandssvenskar är välavvägda. Däremot skulle det kunna finnas utrymme att förbättra 
ordningen ytterligare. Frågan skulle i sådana fall behöva utredas. 


