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Svensk författningssamling 

Förordning 
om ändring i utlänningsförordningen (2006:97) 

Utfärdad den 28 juni 2018 

Regeringen föreskriver1 att det i utlänningsförordningen (2006:97) ska in-

föras en ny paragraf, 8 kap. 10 §, och närmast före 8 kap. 10 § en ny rubrik 

av följande lydelse. 

8 kap.  

Handläggning av ärenden som rör skyddsbehov 

10 §2    Ett ärende om uppehållstillstånd enligt 5 kap. 1 § utlänningslagen 

(2005:716) ska avgöras senast inom sex månader från det att ansökan läm-

nades in. Om det finns särskilda skäl får tiden förlängas med högst nio 

månader. Den sökande ska i sådana fall upplysas om förlängningen och om 

skälen till den.  

Om en asylansökan varit föremål för ett förfarande enligt Dublinförord-

ningen räknas tidsfristen för att avgöra ärendet från tidpunkten då det fast-

ställdes att ansökan ska prövas i Sverige. Om utlänningen inte befann sig i 

Sverige vid fastställandet räknas tidsfristen från den tidpunkt då utlänningen 

anlänt till Sverige och lämnat in en ansökan om asyl. 

Första stycket gäller även ärenden om statusförklaring enligt 4 kap. 3 c § 

utlänningslagen och ärenden om ny prövning enligt 12 kap. 19 § eller 19 b § 

utlänningslagen. Om den sökande beviljas ny prövning ska även frågan om 

uppehållstillstånd avgöras inom tidsfristen. 

1. Denna förordning träder i kraft den 20 juli 2018.

2. De nya föreskrifterna ska inte tillämpas på ansökningar som kommit in

till Migrationsverket före ikraftträdandet. 

På regeringens vägnar 

HELÉNE FRITZON 

Johanna Johnsson 

(Justitiedepartementet) 

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU av den 26 juni 2013 om gemensamma 
förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd (omarbetning), i den ursprungliga 
lydelsen. 
2 Tidigare 10 § upphävd genom 2013:654. 
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