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Tidsbegränsat uppehållstillstånd vid snabb anknytning 

 

När den relation som ligger till grund för uppehållstillståndet är nyetablerad 

och fråga är om en s.k. snabb anknytning följer av principen om uppskjuten 

invandringsprövning att det första uppehållstillståndet som beviljas 

ska vara tidsbegränsat. Principen är kodifierad i 5 kap. 8 § UtlL. 

I 5 kap. 8 § första stycket första meningen UtlL anges att ett uppehållstillstånd 

som ges en make enligt 3 § första stycket 1 ska vara tidsbegränsat 

vid första beslutstillfället, om makarna inte stadigvarande sammanbott 

utomlands. (Avseende medsökande barn, både barn endast till 

anknytningspersonen och gemensamma barn, se vidare i respektive avsnitt 

nedan.) 

 

Enligt fast praxis (Min kommentar:  Enligt meddelande från Verkschefen är det inte  längre 

en fast praxis att det krävs minst två års samlevnad utomlands. Läs inlägget ”Finns det en 

tvåårsregel?” från den 27 juni 2013)   krävs, för att makarna ska anses ha stadigvarande 

sammanlevt utomlands, att de i utlandet bott tillsammans under en period av 

minst två år. Detta synsätt står i överensstämmelse med längden på den 

uppskjutna invandringsprövningen i Sverige, jfr 5 kap. 16 § andra stycket. 

Om makarna har eller väntar barn tillsammans kan även en kortare 

tidsperiod än två år anses tillräcklig. Hur lång tid som i en sådan situation 

ska krävas får bedömas från fall till fall. 

 

Normalt, om inte omständigheterna i det enskilda ärendet föranleder en 

annan bedömning, ges ett första uppehållstillstånd med en giltighetstid av 

två år. Även kortare tillståndsperioder kan beviljas, vilket då ska motiveras i 

beslutet. En orsak att begränsa tillståndstiden är att utlänningens pass har en 

kortare giltighetstid än två år. Enligt huvudregeln i 4 kap. 23 § UtlF får 

tidsbegränsat uppehållstillstånd inte beviljas för längre tid än utlänningens 

pass gäller. Också när det finns vissa oklarheter i utredningen, men det ändå 

bedöms att förhållandet ska grunda en rätt till uppehållstillstånd, kan ett 

kortare tillstånd ges vid det första beslutstillfället. Detsamma gäller om det 

finns vissa anmärkningar mot den sökandes vandel, men de inte är tillräckligt 

allvarliga för att anse att sökanden utgör ett hot mot allmän ordning och 

säkerhet. Ett första uppehållstillstånd beviljat i enlighet med familjeåterföreningsdirektivet 

ska ha en minsta giltighetstid på ett år (se artikel 13.2 i 

familjeåterföreningsdirektivet). Följaktligen anges i 5 kap. 3 § tredje stycket 

första meningen UtlL att uppehållstillstånd enligt denna paragraf ska gälla 

minst ett år. Migrationsöverdomstolen har dock i ett beslut upphävt migrationsdomstols 

dom och återförvisat målet med hänsyn till att migrationsdomstolen 

beviljat uppehållstillstånd för ett år enligt 5 kap. 3 §, trots att 

detta överskred passets giltighetstid (UM 11013-09). Detta torde innebära 

att om grund föreligger för uppehållstillstånd enligt 5 kap. 3 § UtlL men 

kvarvarande giltighetstid för passet är kortare än ett år, så ska sökanden 

beredas tillfälle att förlänga giltighetstiden. Om så inte sker begränsas 

tillståndstiden till passets giltighetstid. 

 



I de fall uppehållstillståndet tidsbegränsas p.g.a. uppskjuten invandringsprövning 

utfärdas ett tidsbegränsat arbetstillstånd gällande för samma tid 

med stöd av 6 kap. 3 § första stycket UtlL. 

 

Förutsättningar för fortsatt uppehållstillstånd behandlas i 5 kap. 16 § UtlL. 

Frågan om uppskjuten invandringsprövning tas även upp i kapitlet med 

samma namn. Både vad som gäller vid förlängt uppehållstillstånd när 

förhållandet består, och om förhållandet upphör under prövoperioden, gås 

igenom (se vidare i kapitlet ”Uppskjuten invandringsprövning”) 


