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Svensk författningssamling 

Förordning 
om ändring i utlänningsförordningen (2006:97) 

Utfärdad den 4 juni 2020 

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

föras fem nya paragrafer, 4 kap. 5–5 d §§, och närmast före 4 kap. 5 § en ny 

rubrik av följande lydelse.  

4 kap. 

Uppehållstillstånd för studier på uppdragsutbildningar och vissa 
specialiseringsutbildningar 

5 §1    Uppehållstillstånd ska, om inte något annat följer av 5 a eller 5 b §, 

beviljas en utlänning som på heltid ska delta i  

1. en uppdragsutbildning enligt förordningen (2002:760) om uppdrags-

utbildning vid universitet och högskolor, eller 

2. en specialiseringsutbildning för läkare eller tandläkare som förutsätter

ett sådant särskilt förordnande som avses i 4 kap. 4 § patientsäkerhetslagen 

(2010:659).  

Ett uppehållstillstånd enligt första stycket ska gälla i minst ett år eller den 

kortare tid som utbildningen ska pågå. Tillståndstiden får efter ansökan 

förlängas om förutsättningarna för tillstånd är uppfyllda och utlänningen har 

gjort godtagbara framsteg i sin utbildning. 

5 a §2    För att beviljas ett uppehållstillstånd enligt 5 § ska utlänningen 

1. visa att han eller hon kommer att ha tillräckliga medel för sitt uppehälle

under tillståndstiden och för att täcka kostnaderna för sin återresa, 

2. vid vistelse som kommer att uppgå till högst ett år, visa att han eller

hon har, eller har ansökt om, en heltäckande sjukförsäkring som gäller i 

Sverige,  

3. inte utgöra ett hot mot allmän ordning, allmän säkerhet eller allmän

folkhälsa, och 

4. visa vårdnadshavares medgivande, om utlänningen är under 18 år.

5 b §    Ett uppehållstillstånd enligt 5 § ska inte beviljas en utlänning som 

visar upp handlingar till stöd för sin ansökan som har förvärvats på ett 

bedrägligt sätt, förfalskats eller ändrats i något avseende.  

Ett uppehållstillstånd enligt 5 § får vägras om det finns grundad anledning 

att anta att utlänningen avser att vistas i Sverige av andra skäl än dem som 

ansökan avser. 

1 Tidigare 5 § upphävd genom 2019:1212. 
2 Tidigare 5 a § upphävd genom 2019:1212. 
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SFS 2020:4255 c §    Uppehållstillstånd får beviljas en familjemedlem till en utlänning 

som har ett uppehållstillstånd enligt 5 §. För att beviljas uppehållstillstånd 

ska familjemedlemmen  

1. ha sin försörjning ordnad under vistelsen, och

2. inte utgöra ett hot mot allmän ordning, allmän säkerhet eller allmän

folkhälsa. 

Familjemedlemmens uppehållstillstånd ska gälla för samma tid som 

anknytningspersonens tillstånd.  

Med familjemedlem avses make eller sambo till anknytningspersonen och 

barn under 18 år till anknytningspersonen eller till anknytningspersonens 

make eller sambo. 

5 d §    En ansökan om förlängning av ett uppehållstillstånd enligt 5 § eller 

5 c § får bifallas även om utlänningen befinner sig i Sverige när ansökan 

görs eller när den prövas. 

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2020.

2. Vid tillämpningen av de nya bestämmelserna ska uppehållstillstånd

som före ikraftträdandet har beviljats 

a) för studier enligt 5 kap. 10 § utlänningslagen (2005:716) anses mot-

svara uppehållstillstånd som har beviljats enligt 4 kap. 5 §, om det beviljade 

uppehållstillståndet avser deltagande i en sådan utbildning som avses i den 

sistnämnda paragrafen, och 

b) på grund av anknytning till sådan utlänning som avses i punkt a anses

motsvara uppehållstillstånd som har beviljats enligt 4 kap. 5 c §. 

På regeringens vägnar 

MORGAN JOHANSSON 

Mattias Pleiner 

(Justitiedepartementet) 
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