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Svensk författningssamling 

Förordning 
om ändring i utlänningsförordningen (2006:97) 

Utfärdad den 28 april 2022 

Regeringen föreskriver i fråga om utlänningsförordningen (2006:97)1 

dels att nuvarande 4 kap. 4 c och 4 d §§ ska betecknas 4 kap. 4 d och 

4 e §§, 

dels att 4 kap. 2 a, 4 a, 4 b och 24 §§, 4 a kap. 7 §, 5 kap. 7 a §, 6 kap. 

6 b § och 8 kap. 5 § ska ha följande lydelse, 

dels att rubrikerna närmast före 4 kap. 4 c och 4 d §§ ska sättas närmast 

före 4 kap. 4 d respektive 4 e §, 

dels att det ska införas nio nya paragrafer, 3 kap. 3 och 4 §§, 4 kap. 4 c 

och 7 a §§, 5 kap. 2 a §, 6 kap. 6 c–6 e §§ och 8 kap. 4 a §, och närmast före 

3 kap. 3 § och 4 kap. 7 a § nya rubriker av följande lydelse.  

3 kap. 

Nationell visering 

3 §2    En utlänning som har ansökt om förlängning av tillståndstiden för 

arbetstillstånd enligt 6 kap. 4 a § utlänningslagen (2005:716) får ansöka om 

en nationell visering, om han eller hon har behov av en sådan för att kunna 

resa in i Sverige efter en utlandsresa i tjänsten.  

4 §3    En ansökan enligt 3 § ska ges in till Migrationsverket och får endast 

göras inifrån landet. Migrationsverket ska utfärda viseringen innan 

utlänningen reser ut från Sverige. 

4 kap. 

2 a §4    Migrationsverket får meddela föreskrifter om en sådan förteckning 

över säkra ursprungsländer som avses i 1 kap. 6 a § utlänningslagen 

(2005:716). 

Vid bedömningen av om ett land ska tas upp på förteckningen ska särskilt 

information från andra medlemsstater, Europeiska unionens asylbyrå, 

Förenta nationernas flyktingkommissarie (UNHCR), Europarådet och andra 

relevanta internationella organisationer beaktas. 

1 Senaste lydelse av  

4 kap. 4 c § 2021:813 

4 kap. 4 d § 2021:813 

rubriken närmast före 4 kap. 4 c § 2019:1212 

rubriken närmast före 4 kap. 4 d § 2021:813. 
2 Tidigare 3 kap. 3 § upphävd genom 2011:706. 
3 Tidigare 3 kap. 4 § upphävd genom 2011:706. 
4 Senaste lydelse 2021:224. 
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SFS  

4 a §5    Uppehållstillstånd får beviljas en familjemedlem till en utlänning 

om familjemedlemmen är make eller sambo till utlänningen eller släkting i 

rakt nedstigande led till utlänningen eller till hans eller hennes make eller 

sambo, om släktingen är beroende av någon av dem för sin försörjning eller 

är under 21 år och utlänningen 

1. med stöd av 5 kap. 10 § utlänningslagen (2005:716) har beviljats ett 

tidsbegränsat uppehållstillstånd i fall som avses i 6 kap. 2 § första stycket 

utlänningslagen, eller 

2. med stöd av 5 kap. 15 a § första stycket 1 utlänningslagen har beviljats 

ett tidsbegränsat uppehållstillstånd, i de fall familjemedlemmen inte ansökt 

om uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande. 

Uppehållstillstånd enligt första stycket får beviljas endast om 

anknytningspersonen kan försörja sig och familjemedlemmen. Detta gäller 

dock inte vid en prövning av en ansökan om fortsatt uppehållstillstånd. 

Undantag från kravet i andra stycket får medges helt eller delvis, om det 

finns särskilda skäl. 

Uppehållstillstånd enligt första stycket ska beviljas i samma omfattning 

som för den utlänning som familjemedlemmen har anknytning till. 

 

4 b §6    Uppehållstillstånd får beviljas en familjemedlem till en utlänning 

som har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i fall som avses i 5 kap. 

5 § tredje stycket och 10 a § utlänningslagen (2005:716). För att beviljas 

uppehållstillstånd ska familjemedlemmen ha sin försörjning ordnad under 

vistelsen. 

Familjemedlemmens uppehållstillstånd ska gälla för samma tid som 

anknytningspersonens tillstånd. 

Med familjemedlem avses make eller sambo till anknytningspersonen och 

barn under 18år till anknytningspersonen eller till anknytningspersonens 

make eller sambo. 

 

4 c §    Kravet på att kunna försörja sig och familjemedlemmen i 4 a § och i 

5 kap. 15 a § andra stycket och 6 b kap. 14 § första stycket utlänningslagen 

(2005:716) är uppfyllt om anknytningspersonen har lön som efter avdrag för 

preliminär skatt uppgår till förbehållsbeloppet vid utmätning av lön enligt 

7 kap. 5 § utsökningsbalken. Beräkningen ska göras med beaktande även av 

vad som behövs för försörjning av familjemedlemmen. Arbetsrelaterad 

ersättning som utgår tillfälligt under pågående anställning jämställs med lön. 

Inkomst från subventionerad anställning, ersättning från 

arbetslöshetsförsäkring eller aktivitetsstöd får inte beaktas. Inte heller andra 

ersättningar med anledning av arbetslöshet får beaktas. Kravet är också 

uppfyllt om anknytningspersonen har inkomster från näringsverksamhet 

eller en förmögenhet som han eller hon kan försörja sig och 

familjemedlemmen på. 

  

 
5 Senaste lydelse 2021:813. 
6 Senaste lydelse 2019:1212. 
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SFS Tidsbegränsat uppehållstillstånd för näringsverksamhet 
 

7 a §7    Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för att bedriva 

näringsverksamhet får beviljas en utlänning som uppfyller kraven i 5 kap. 

10 a § utlänningslagen (2005:716) och som 

1. har en realistisk affärsplan, 

2. har tillräckligt med medel för att driva verksamheten, 

3. äger en tillräckligt stor andel för att ha ett avgörande inflytande över 

verksamheten, 

4. har för verksamheten relevanta språkkunskaper i svenska eller 

engelska, och 

5. avser att bedriva verksamheten i Sverige. 

 

24 §8    Migrationsverket får meddela närmare föreskrifter om 

– en sådan handling som avses i 4 §, 

– EU-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta, 

– kravet på försörjningsförmåga enligt 5 kap. 9 § första stycket 2 och 

10 a § och 5 a kap. 2 § utlänningslagen (2005:716). 

 

4 a kap.  
 

7 §9    En ansökan om förlängning av ett tidsbegränsat uppehållstillstånd 

som har beviljats på grund av anknytning till en utlänning som har ett 

uppehållstillstånd enligt 5 b kap. 3 eller 8 § utlänningslagen (2005:716) får 

bifallas även om familjemedlemmen befinner sig i Sverige när ansökan görs 

eller när den prövas. Detsamma gäller om ansökan avser ett 

uppehållstillstånd som familjemedlem till en utlänning som avses i 5 b kap. 

15 § andra stycket 3 utlänningslagen, om ansökan ges in inom 

giltighetstiden för det tidigare tillståndet som familjemedlem och 

utlänningen beviljas uppehållstillstånd för studier på forskarnivå enligt 

5 b kap. 3 § utlänningslagen. 

 

5 kap. 
 

2 a §10    Den som ansöker om uppehållstillstånd för arbete enligt 5 kap. 10 § 

utlänningslagen (2005:716) i de fall som avses i 6 kap. 2 § första stycket 

samma lag behöver inte ha arbetstillstånd för den tid som prövningen pågår, 

om ansökan enligt 5 kap. 18 § andra stycket 8 b eller fjärde stycket 

utlänningslagen får ges in efter inresan i landet.  

Undantaget från kravet på arbetstillstånd i första stycket gäller endast hos 

den arbetsgivare och inom det slag av arbete som ansökan om arbetstillstånd 

avser och som längst till dess att tillståndsfrågan har avgjorts eller, om beslut 

om utvisning meddelas, till dess utvisningsbeslutet har fått laga kraft. 

 

7 a §11    För att säkerställa att lön, försäkringsskydd och övriga 

anställningsvillkor inte är sämre än de villkor som följer av svenska 

kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen ska Migrationsverket 

vid handläggningen av en ansökan om arbetstillstånd enligt 6 kap. 2 §, om 

EU-blåkort enligt 6 a kap. 1 § och om tillstånd för säsongsarbete enligt 

6 c kap. 1 § utlänningslagen (2005:716) ge sammanslutningar av 

arbetstagare inom det verksamhetsområde som tillståndet avser tillfälle att 
 
7 Tidigare 4 kap. 7 a § upphävd genom 2019:1212. 
8 Senaste lydelse 2013:601. 
9 Senaste lydelse 2019:1212. 
10 Tidigare 5 kap. 2 a § upphävd genom 2020:941. 
11 Senaste lydelse 2018:321. 

2022:306
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SFS yttra sig i ärendet. Detsamma gäller vid handläggningen av en ansökan om 

ICT-tillstånd eller ICT-tillstånd för rörlighet för längre vistelse enligt 

6 b kap. 1 och 2 §§ utlänningslagen för att säkerställa att 

anställningsvillkoren inte är sämre än vad som krävs enligt 6 b kap. 1 § 

första stycket 2 och 2 § första stycket 1 utlänningslagen. Migrationsverket 

får dock avgöra ärendet utan att så har skett om arbetsgivaren redan har 

inhämtat ett sådant yttrande, det annars är obehövligt eller det finns särskilda 

skäl. 

Första stycket gäller i tillämpliga delar också vid bedömningen enligt 

6 d § av om förutsättningarna för arbetstillstånd fortfarande är uppfyllda och 

vid handläggningen av ärenden om återkallelse av uppehållstillstånd enligt 

7 kap. 7 e § första stycket 1 utlänningslagen. 

 

6 kap. 
 

6 b §12    En arbetsgivare till en utlänning som beviljats arbetstillstånd enligt 

6 kap. 2 § första stycket utlänningslagen (2005:716) ska efter föreläggande 

av Migrationsverket lämna skriftliga uppgifter om de villkor som gäller för 

utlänningens anställning. Uppgifterna ska lämnas på heder och samvete. 

Av 9 kap. 17 § utlänningslagen följer att Migrationsverkets 

förelägganden får förenas med vite utom i vissa fall. 

 

6 c §    Migrationsverket får ålägga en arbetsgivare till en utlänning som 

beviljats arbetstillstånd enligt 6 kap. 2 § första stycket utlänningslagen 

(2005:716) att, under den tid som utlänningens tillstånd gäller hos den 

arbetsgivaren, skriftligen anmäla om något av de villkor som anges i den 

bestämmelsen ändras till det sämre i förhållande till de uppgifter som legat 

till grund för beslutet om arbetstillstånd. Åläggandet ska göras i samband 

med att utlänningen beviljas arbetstillstånd. 

En anmälan enligt första stycket ska göras till Migrationsverket senast en 

månad efter det att de försämrade anställningsvillkoren börjat tillämpas. 

 

6 d §    När uppgifter efter ett föreläggande enligt 6 b § eller en anmälan 

enligt 6 c § kommer in ska Migrationsverket kontrollera att 

förutsättningarna för arbetstillstånd enligt 6 kap. 2 § första stycket 

utlänningslagen (2005:716) fortfarande är uppfyllda.  

Om förutsättningarna för arbetstillstånd enligt 6 kap. 2 § första stycket 

utlänningslagen inte längre är uppfyllda, ska Migrationsverket ge 

arbetsgivaren och utlänningen tillfälle att inom en bestämd tid yttra sig över 

bedömningen och komma in med kompletterande uppgifter. 

 

6 e §    Inför urvalet av vilka arbetsgivare som ska föreläggas enligt 6 b § 

respektive åläggas en anmälningsskyldighet enligt 6 c § ska 

Migrationsverket årligen inhämta synpunkter från de myndigheter och 

organisationer som Migrationsverket bedömer är relevanta. 

 

8 kap. 
 

4 a §13    Avgiften för en ansökan om nationell visering inifrån landet enligt 

3 kap. 3 § är 60 euro. 

 

 
12 Senaste lydelse 2014:780. 
13 Tidigare 8 kap. 4 a § upphävd genom 2011:706. 
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SFS 5 §14    Avgift tas ut för prövning av ansökan om 

1. uppehålls- och/eller arbetstillstånd med 1 500 kronor för personer som 

fyllt 18 år och med 750 kronor för personer som inte fyllt 18 år, 

2. ställning som varaktigt bosatt i Sverige med 1 000 kronor för personer 

som fyllt 18 år och med 500 kronor för personer som inte fyllt 18 år, 

3.  uppehållstillstånd enligt 5 kap. 9 § utlänningslagen (2005:716) med 

2 200 kronor, 

4. uppehållstillstånd för arbete enligt 5 kap. 10 § och/eller arbetstillstånd 

enligt 6 kap. 2 § första stycket utlänningslagen med 2 200 kronor, 

5. tillstånd enligt 6 a kap. 1 §, 6 b kap. 1 eller 2 § eller 6 c kap. 1 § 

utlänningslagen med 2 000 kronor, 

6. uppehållstillstånd för att bedriva näringsverksamhet enligt 5 kap. 

10 a § utlänningslagen med 2 000 kronor, och 

7. uppehålls- och/eller arbetstillstånd på grund av familjeanknytning 

enligt 5 kap. 3 eller 3 a § utlänningslagen med 2 000 kronor för personer 

som fyllt 18 år och med 1 000 kronor för personer som inte fyllt 18 år. 

Avgift ska dock inte tas ut av 

1. personer som avses i 4 kap., 21 kap. 2, 3, 4 eller 6 § eller 22 kap. 

utlänningslagen, 

2. personer som ansöker om uppehålls- och/eller arbetstillstånd med stöd 

av 5 kap. 3 § första stycket 1 eller 2 utlänningslagen på grund av 

familjeanknytning till en utlänning som beviljats uppehållstillstånd med stöd 

av 5 kap. 1 eller 6 § utlänningslagen eller motsvarande äldre bestämmelser, 

3. personer som ansöker om uppehålls- och/eller arbetstillstånd med stöd 

av 5 kap. 3 § första stycket 1 eller 2 utlänningslagen på grund av 

familjeanknytning till en utlänning som beviljats uppehållstillstånd med stöd 

av 2 kap. 5 b § första stycket 1, 3 eller 4 utlänningslagen (1989:529) i dess 

lydelse från och med den 15 november 2005, 

4. EES-medborgare eller anhörig till en EES-medborgare, 

5. personer som omfattas av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och 

dess medlemsstater å ena sidan och Schweiz å andra sidan om fri rörlighet 

för personer, 

6. japanska medborgare, 

7. utlänningar som avses i 2 kap. 10 § utlänningslagen, 

8. studerande som av Sida, annan svensk organisation eller mellanfolklig 

organisation fått stipendier för studier i Sverige, 

9. personer som av allmän domstol har utvisats på grund av brott och som 

kan beviljas uppehållstillstånd enligt 12 kap. 16 b § utlänningslagen, 

10. förundersökningsledare som ansöker om uppehållstillstånd enligt 

5 kap. 15 § utlänningslagen, 

11. Polismyndigheten när den ansöker om uppehållstillstånd enligt 5 kap. 

15 b § eller 16 a § utlänningslagen, 

12. socialnämnder som ansöker om uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 c § 

eller 16 b § utlänningslagen, eller 

13. personer som ansöker om uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 d § 

utlänningslagen. 

Avgift enligt första stycket ska inte tas ut om internationell hänsyn eller 

sedvänja kräver det. 
                       

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2022. 

 

 
14 Senaste lydelse 2019:1189. 
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SFS På regeringens vägnar 

 

ANDERS YGEMAN 

 Elisabeth Hovmöller 

 (Justitiedepartementet) 
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