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GRUND FÖR BOSÄTTNING
För att vistas längre än tre månader i Sverige måste utomnordiska medborgare ha antingen uppehållstillstånd eller uppehållsrätt:
– Medborgare från annat än EU- och EES-land måste ansöka om uppehållstillstånd. Frågor om uppehållstillstånd handläggs av Migrationsverket, som
också är beslutande myndighet. Ett uppehållstillstånd kan vara antingen tidsbegränsat/tillfälligt eller permanent.
– EU- och EES-medborgare som kan försörja sig själva har uppehållsrätt i Sverige. Det innebär att man har rätt att vara i Sverige utan uppehållstillstånd
för att exempelvis arbeta eller studera. Vill man stanna längre än tre månader ska man dock enligt gällande lagstiftning registrera sin uppehållsrätt hos
Migrationsverket.
– Familjemedlemmar till EU- och EES-medborgare med uppehållsrätt har även de uppehållsrätt. Detta gäller även familjemedlemmar som inte är
medborgare i EU- och EES-land.
Grund för bosättning syftar till att visa beslutsgrunden för folkbokföring. Statistiken redovisas i tabellen Invandrare (medborgare utom Norden) efter
grund för bosättning, medborgarskap och kön i SCB:s Statistikdatabas. Om en person har flera beslut från Migrationsverket redovisas följande beslut:
1. I första hand väljs det beslut som matchar folkbokföringsdatum exakt.
2. I andra hand väljs det beslut som ligger närmast före folkbokföringsdatumet.
3. I tredje hand väljs det beslut närmast efter folkbokföringsdatum för de immigranter som saknar uppgift om beslut enligt punkt 1 eller 2.

Tabellerna delas förutom kön upp på variablerna grund för bosättning som hämtas från Migrationsverket och medborgarskap som kommer från
Skatteverkets folkbokföringsregister. På grund av olika prioriteringsprinciper har Migrationsverket i enstaka fall registrerat ett annat
medborgarskap än Skatteverket vilket genererar några orimliga beslut i tabellerna.
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Gruppering av beslut i tabell Invandrare (medborgare utom Norden) efter grund för bosättning, medborgarskap och kön:
Klassningskodsnyckel

Aktuell status
Aktiv

Passiv
Studerande och arbete, ej EU/EES-medborgare
11. Studerande

D
E
H4
C0
C7

C8
C9
CF
CH
CI
CP
CR
CU
CW

Gäststuderande
Förlängning gäststuderande
Studerande
21. Arbetsmarknad
C

Arbetstagare, ansökan från utlandet
- enligt nya nya AT-regelverket 081215
Arbetstagare, ansökan från Sverige fd
asylsökande med lagakraftvunnet avslagsbeslut - enligt nya
AT-regelverket 081215
Arbetstagare, ansökan från Sverige
person med visum - enligt nya nya AT-regelverket 081215
Arbetstagare, ansökan från Sverige tidigare gäststudent
- enligt nya nya AT-regelverket 081215
Egenföretagare
Au-pair i hushåll
Professionell idrottsutövare
Praktikanter
Gästforskare EU-direktiv
Artister med anställning inom underhållningsbranschen, cirkus och dylikt.
Ungdomsutbytesavtal med annat land, exempelvis med
Australien, Nya Zeeland och Canada.

Beviljat tillstånd av arbetsmarknadsskäl

C1

Tidsbegränsat förstagångstillstånd av
arbetsmarknadsskäl

C3

Arbetsmarknadsskäl, förstagångstillstånd enligt
generellt yttrande
Arbetsmarknadsskäl, förstagångstillstånd enligt
LAN:s yttrande

C4
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Aktiv

Passiv
Tillstånd, EU/EES-medborgare

R1

Arbetstagare

31. Arbetstagare
L1

Arbetstagare

En EES-medborgare har uppehållsrätt om han eller hon
1. är arbetstagare eller egen företagare i Sverige,
2. har kommit till Sverige för att söka arbete och har en verklig möjlighet att få en anställning,
3. är inskriven som studerande vid en erkänd utbildningsanstalt i Sverige och enligt en försäkran om
detta har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning samt har en
heltäckande sjukförsäkring för sig och familjemedlemmarna som gäller i Sverige, eller
4. har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning och har en heltäckande
sjukförsäkring för sig och familjemedlemmarna som gäller i Sverige. Lag (2006:219).

R2
R3

32. Egna företagare
Egna företagare (se lagtext till kod R1)
L2
Tillhandahållande/mottagare av tjänster (se lagtext till kod
L3
R1)

Egna företagare
Tillhandahållande/mottagare av tjänster
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Make/maka/barn 3 A KAP 4 §
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33. Anhöriga till EU/EES-medborgare
L6
Make/maka/barn (enligt EES-avtalet)

3 A KAP
3 § En EES-medborgare har uppehållsrätt om han eller hon
1. är arbetstagare eller egen företagare i Sverige,
2. har kommit till Sverige för att söka arbete och har en verklig möjlighet att få en anställning,
3. är inskriven som studerande vid en erkänd utbildningsanstalt i Sverige och enligt en försäkran om
detta har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning samt har en
heltäckande sjukförsäkring för sig och familjemedlemmarna som gäller i Sverige, eller
4. har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning och har en heltäckande
sjukförsäkring för sig och familjemedlemmarna som gäller i Sverige. Lag (2006:219).
4 § En familjemedlem till en sådan EES-medborgare som anges i 3 § 1-2 och 4 har uppehållsrätt.
När det gäller familjemedlemmar till en sådan EES-medborgare som har uppehållsrätt enligt 3 § 3
skall dock endast EES-medborgarens make eller sambo samt deras barn under 21 år om de är
beroende av någon av dem för sin försörjning, ha uppehållsrätt. Lag (2006:219).

R7
Q1
Q2

Föräldrar och barn över 21 år 3 A KAP 4 § (se lagtext till
kod R6)
Make/maka/barn 3 A KAP 4 § (se lagtext till
kod R6)
Föräldrar och barn över 21 år 3 A KAP 2 §

Med familjemedlem till EES-medborgare avses i denna lag en utlänning som följer med eller i
Sverige ansluter sig till en EES-medborgare och som är
- make eller sambo till EES-medborgaren,
- släkting i rakt nedstigande led till EES-medborgaren eller till hans eller hennes make eller sambo,
om släktingen är beroende av någon av dem för sin försörjning eller är under 21 år, eller
- släkting i rakt uppstigande led till EES-medborgaren eller till hans eller hennes make eller sambo,
om släktingen är beroende av någon av dem för sin försörjning. Lag (2006:219).

L7

Föräldrar (enligt EES-avtalet)

L8

Andra anhöriga (enligt EES-avtalet)
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H1
H2
H3
H5
H6
H7
LS
LT

34. Studerande
Studerande (se lagtext till kod R1)
L4
Studerande
35. Ej EU/EES-medborgare, varaktigt bosatta i annat EU-land (VBEU)
Arbetstagare
Egen företagare
Tillhandahållande/mottagare av tjänster
Pensionär
Make/maka/barn med status vbeu
Förälder till person med status vbeu
Medborgare i Schweiz
Familjemedlemmar till schweiziska medborgare

R5

Pensionär E-UT/UR (se lagtext till kod R1)

R4

36. Tillräckliga medel
L5

Pensionär E-UT/UR

Anknytningar, ej EU/EES-medborgare
41. Anhöriga till ej EU/EES-medborgare (arbetsmarknad)
CA
CB
CG
B
B3
B4
B5
B6

Anhörig till gästforskare
Anhörig till egenföretagare
Anhörig till arbetstagare
42. Anhöriga
Anhöriga till personer boende i Sverige exklusive personer
B2
under K
Anhöriga med tidigare vistelse i Sverige
Annan anhörig
5 kap 3 § 1 EC-directive
5 kap 3 A § 1 nationell

Anknytning, annan anhörig, t ex sista länk
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B8
K
K1
K4
K7
K8
TA
F
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Försörjningskravet uppfyllt
Försörjningskravet inte uppfyllt, men har särskilda skäl
43. Anhöriga till flyktingar
Anhöriga till personer boende i Sverige, som själva erhållit
K2
Anknytning, annan anhörig till klass
tillstånd med klassning A3, A7-A9, AK eller G
AK,A3,A5,A6,G,X1,X2
Anhöriga till personer boende i Sverige, som själva erhållit
K9
Anknytning till bosnier, klass A, G, X1, X2
tillstånd med klassning P1-P5
Annan anhörig (ex hushållsgemenskap) till personer boende i KV
Anhörig till person som själva erhållit tillfälligt
Sverige med samma klassning som ovan
uppehållstillstånd med klassning TV
Försörjningskravet uppfyllt, där referentpersonen är klassad
TB
Anknytning till person som klassats T8
med A* eller G
Försörjningskravet inte uppfyllt, men har särskilda skäl, där
referentpersonen är klassad med A* eller G
Anknytning till person som klassats T1
44. Adoptivbarn
Adoptivbarn
Flyktingar m.fl., ej EU/EES-medborgare

AF

Konventionsflykting 4:1 (ersätter A3)

51. Konventionsflyktingar
A3

Med flykting avses i denna lag en utlänning som
- befinner sig utanför det land som utlänningen är medborgare i, därför att han eller hon känner
välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning
eller på grund av kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp, och
- inte kan, eller på grund av sin fruktan inte vill, begagna sig av detta lands skydd.

Flyktingstatus
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Verkställighetshinder
12:18 1st 1p, jmfr 12:2 UtlL (flykting)

Om det i ett ärende om verkställighet av ett beslut om avvisning eller utvisning som vunnit laga
kraft kommer fram nya omständigheter som innebär att det finns ett hinder mot verkställighet:
- om utlänningen riskerar att utsättas för förföljelse i det landet, eller
- om utlänningen inte är skyddad i det landet mot att sändas vidare till ett land där utlänningen löper
risk för förföljelse.

AC

52. Skyddsbehövande
Alternativt skyddsbehövande civilperson allvarlig risk
A5
(ersätter A7)

Krigsvägrare (3 KAP 3 § UtlL)

Finns grundad anledning att anta att utlänningen som civilperson löper en allvarlig och personlig
risk att skadas på grund av urskinningslöst våld med anledning av en yttre eller intre väpnad
konflikt (UtlL 4 kap 2§ p.1)

AM

Övrig skyddsbehövande miljökatastrof 4:2 (ersätter A9)

A6

De-facto-flykting (3 KAP 1 § 3. UtlL)

A7

Skyddsbehövande 3 kap 3§ 1p (fruktan för dödsstraff,
tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling)

A8

Skyddsbehövande 3 kap 3§ 2p (yttre eller inre väpnad
konflikt, inre motsättningar)

Inte kan återvända till sitt hemland på grund av en miljökatastrof. (UtlL 4 kap 2a § p.2)

AS

Övrig skyddsbehövande svåra motsättningar 4:2
(ersätter A8)

På grund av andra svåra motsättningar i hemlandet känner välgrundad fruktan att utsättas för
allvarliga övergrepp (UtlL 4 kap 2a § p.1)

AT

Alternativs skyddsbehövande tortyr 4:2 (ersätter A7)

Det finns grundad anledning att anta att utlänningen vid ett återvändande till hemlandet skulle löpa
risk att straffas med döden eller att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller
förnedrande behandling eller bestraffning (UtlL 4 kap 2§ p.1)
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Övrig skyddsbehövande väpnad konflikt 4:2 (ersätter A8)

A9

Skyddsbehövande 3 kap 3§ 3p (tidigare förföljelse pga
kön, sedan 060331 pga miljökatastrof)

A

Flykting

AK

Kvotflykting

Behöver skydd på grund av en yttre eller inre väpnad konflikt (UtlL 4 kap 2§ p.1)

M1

Verkställighetshinder (ersätter A7)
12:18 1 ST 1P JMF 12:1 UTLL (alternativt skyddsbehov)

Om det i ett ärende om verkställighet av ett beslut om avvisning eller utvisning som vunnit laga
kraft kommer fram nya omständigheter som innebär att det finns ett hinder mot verkställighet:
- utlänningen där skulle vara i fara att straffas med döden eller att utsättas för kroppsstraff, tortyr
eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, eller
- utlänningen inte är skyddad i det landet mot att sändas vidare till ett land där utlänningen skulle
vara i sådan fara.

M3

Verkställighetshinder (ersätter A8)
12:18 1 ST 1P JMF 12:3 UTLL (övriga skyddsbehov)

Om det i ett ärende om verkställighet av ett beslut om avvisning eller utvisning som vunnit laga
kraft kommer fram nya omständigheter som innebär att det finns ett hinder mot verkställighet:
Ett beslut om avvisning eller utvisning av en utlänning som avses i 4 kap. 2 § första stycket 1, i fall
av väpnad konflikt, eller 2 a § första stycket får inte verkställas till utlänningens hemland eller till
ett land där han eller hon riskerar att sändas vidare till hemlandet, om det finns synnerliga skäl mot
det. Lag (2009:1542)

T1

Behov av tillfälligt skydd (2 KAP 4A§ UtlL)

TT

Tribunalvittne - 22 KAP. 2 § UtlL

Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd om minst ett år ska ges till en utlänning för vilken en
framställan om omplacering av vittne eller nära anhörig till vittne har gjorts från en internationell
domstol eller tribunal, om framställan bedöms vara berättigad.
Med vittne avses i denna paragraf den som har vittnat eller kommer att vittna i förhandlingar inför
en internationell domstol eller tribunal i enlighet med dess procedur- eller bevisupptagningsregler.

TV

Behov av tillfälligt skydd på grund av inre väpnad
konflikt
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Med nära anhörig till vittne avses vittnets
- make eller sambo,
- barn som är beroende av vittnet, samt
- annan anhörig till vittnet som ingår i samma hushåll som vittnet och mellan vilka det föreligger ett
särskilt beroendeförhållande.

G
M4

53 . Synnerligen ömmande omständigheter
Synnerligen ömmande omständigheter (tidigare benämnt
T7
Kosovoförordningen
humanitära skäl)
Verkställighetshinder (mottagarlandet tar ej emot)
T8
Kosovoförordningen sökt i Sverige
12:18 1 ST 2P

Om det i ett ärende om verkställighet av ett beslut om avvisning eller utvisning som vunnit laga
kraft kommer fram nya omständigheter som innebär att:
det finns anledning att anta att det avsedda mottagarlandet inte kommer att vara villigt att ta emot
utlänningen.

M5

Verkställighetshinder (medicinska hinder)
12:18 1 ST 3P

X1

TILLSTÅND BEV PGA TILLF PRAXISÄNDR
(1989-01-12)

X2

TILLSTÅND BEV PGA TILLF PRAXISÄNDR
(1994-04-14)

Om det i ett ärende om verkställighet av ett beslut om avvisning eller utvisning som vunnit laga
kraft kommer fram nya omständigheter som innebär att:
det finns medicinska hinder att beslutet inte bör verkställas.

M6

Verkställighetshinder (annan särskild anledning)
12:18 1 ST 3P

Om det i ett ärende om verkställighet av ett beslut om avvisning eller utvisning som vunnit laga
kraft kommer fram nya omständigheter som innebär att:
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det finns annan särskild anledning att beslutet inte bör verkställas.

T2
T3
T4
T5
T6

T9

I
O
Q3
Q4
XA
XS

Tidsbegränsat UT på grund av vandelsanmärkning
Tidsbegränsat UT på grund av humanitära/medicinska skäl
Tidsbegränsat UT på grund av verkställighetshinder
Tidsbegränsat UT på grund av verkställighetsanvisning
Tidsbegränsat UT på grund av oklar identitet
55. Tillstånd enligt tillfälliga lag
P1
PUT - Mottagarlandet ej villiga att ta emot
P2
PUT - Medicinska hinder, ej transportabla
P3
PUT - Förhållanden i hemlandet som omöjliggör
tvångsvis avvisning
P4
PUT - Barns sociala situation och vistelsetid
P5
PUT - Humanitärt angeläget
U/V/Y/Ö1 TUT/UAT - Mottagarlandet ej villiga att ta emot
U/V/Y/Ö2 TUT/UAT - Medicinska hinder, ej transportabla
U/V/Y/Ö3 TUT/UAT - Förhållanden i hemlandet som omöjliggör
tvångsvis avvisning
U/V/Y/Ö4 TUT/UAT - Barns sociala situation och vistelsetid
U/V/Ö5
TUT/UAT - Humanitärt angeläget
56. Övriga tillstånd (flyktingar m.m)
Tidsbegränsat UT på grund av förundersökning eller
huvudförhandling i brottsmål
60. Övriga tillstånd
Övriga grunder
C2
Förlängning av tidsbegr. 1-tillstånd, arbetsmarknadsskäl
1:a tillstånd för annan temporär vistelse
C5
Arbetsmarknadsskäl, förlängning enl. generellt yttrande
Make/maka/barn PUK
C6
Arbetsmarknadsskäl, förlängning efter LAN:s yttrande
Föräldrar och barn över 21 år PUK
L9
Förlängning av tillstånd (enl. EES-avtalet)
Andra starka skäl (där man i regel ansökt om förlängning pga
hot & våld)
Särskild anknytning till Sverige (där man i regel ansökt om
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förlängning pga hot & våld)
Våld eller annan allvarlig kränkning
Förlängning
Permanent uppehållsrätt
99. Permanent uppehållsrätt, PUR

Beslutstyp PUR

