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Justitiedepartementet 
Enheten för migrationsrätt 

Utkast till lagrådsremiss - Förlängning av lagen om tillfälliga 
begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd 
Sverige 

Nedan redogör myndigheten för vissa erfarenheter och konsekvenser avseende de 
förmåner som myndigheten administrerar. 

Erfarenheter av tillämpning av lag (2016: 752) om tillfälliga begränsningar 
av möjligheten att f,§ uppehi§llstillsti§nd i Sverige 

De förmåner som för Pensionsmyndighetens vidkommande företrädesvis har berörts 
av lagen från 2016, är de förmåner som en person kan beviljas med anledning av att 
personen bedöms som bosatt i Sverige. Det rör sig om garantipension till 
ålderspension, garantipension till omställningspension, bostadstillägg till pensionärer, 
äldreförsöijningsstöd och efterlevandestöd. 

Inför införandet av lagen lyfte Pensionsmyndigheten i sitt remissyttrande fram särskilt 
två aspekter. Dels om tillfälliga uppehållstillstånd på 12 månader avsågs kunna utgöra 
underlag för bedömning av att personen var försäkrad för bosättningsbaserade 
förmåner, dels hur de tillfälliga uppehållstillstånden som grund för 
socialförsäkringstillhörighet skulle fungera praktiskt i handläggning av förmåner. När 
lagen senare trädde kraft hade reglerna kring tillfälliga uppehållstillstånd justerats till 
13 månader och det framgick tydligt att avsikten var att personerna skulle ha 
förutsättning att omfattas av svensk socialförsäkring. Den praktiska hanteringen av 
tillfälliga uppehållstillstånd som grund för att omfattas av socialförsäkringen innebär 
att bevakning och utredning avseende giltigt uppehållstillstånd ska göras. Kontroll 
huruvida inlämnad ansökan om förlängning av uppehållstillstånd har gjo1ts i rätt tid, 
har resulterat i att ersättningar har dragits in. Lagen har därmed inneburit 
administrativt merarbete med kontroller och indragning av ersättningar. I det stora 
hela bedömer myndigheten dock att tillämpningen med anledning av lagen har 
fungerat väl. 

Utökade möjligheter till anhöriginvandring och kostnader 

Det föreslås nya utökade möjligheter till familjeåterförening även för alternativt 
skyddsbehövande. Pensionsmyndigheten bedömer att det för myndighetens del 
kommer innebära fler ärenden och därmed ökade administrativa kostnader. 
Myndigheten har svått att uppskatta kostnaden då man inte vet hur många ärenden 
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med anledning av familjeåterförening som kan bli aktuella. De personer som åberopar 
anknytning till en person i Sverige och som därigenom beviljas uppehållstillstånd 
kommer ha olika ålder vilket också avgör vilka förmåner som kan bli aktuella. 

Permanent uppehållstillstånd 

Permanent uppehållstillstånd får enligt förslaget ges till den utlänning (som inte fyllt 
21 år) som tidigare beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd och som nu ska 
beviljas ett nytt förutsatt att personen har fötts i Sverige, sedan födseln är statslös och 
har haft sin hemvist i Sverige under viss angiven tid. Pensionsmyndigheten vill 
klargöra att det, vid bedömning om en person ska omfattas av svensk socialförsäkring, 
inte spelar någon roll om uppehållstillståndet är tillfälligt eller permanent. 

Detta yttrande har beslutats av generaldirektör Daniel Barr efter föredragning av 
verksamhetsutvecklare Kristin Paulsson. I den slutliga handläggningen har även 
Mattina !tving och Kent Larsson, båda enhetschefer, verksamhetsutvecklare Sonila 
Yliniemi och jurist Toni Nastev deltagit. 
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