Öka rättssäkerhet vid hantering av
ansökningar från EU-medborgare
Hur påverkas våra utredningsmöjligheter av förändringarna i utlänningslagen, 1 maj 2014?
Vi får ofta själva bestämma om sökande EES-medborgare har uppehållsrätt, tips kan finnas i Migrationsverkets handbok

Fyra olika kategorier och deras familjemedlemmar har uppehållsrätt. Vad kan vi klart utläsa
av utlänningslagen? Vilka de är och en "första" definition som vi sen kanske måste tolka
Har Högsta förvaltningsdomstolen tagit ställning i några frågor? Njet
Stämmer kammarrättsåsikten att de som har uppehållsrätt även har rätt till bistånd?
Och vice versa: ingen uppehållsrätt betyder inget bistånd? Njet, men det bör vara en del av vårt
beslutsunderlag

Vad räknas som anställning?

Finns en del kriterier som ska vara uppfyllda, prop 2005/06:77 sammanfattar

Vilka tidsaspekter gäller när det gäller om sökande som har en “verklig möjlighet att få en
anställning”? Lagen anger ingen bestämd tid, ibland förespråkas en mycket tveksam praxis på sex månader
Har ett vuxet barn uppehållsrätt som familjemedlem om föräldrarna försörjt det trots att
det kunde klara sig själv? Japp

Förhoppningsvis finns det nå´t i den här sammanställningen du kan ha nytta av - även om jag
måste reservera mig för att det kan ha blivit nå´t fel när jag klippt och klistrat
- samma för bilagan från Migrationsverkets handbok om migration.
nilsallan@hotmail.com (©)
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EU-MEDBORGARE

(+norrmän, islänningar & lichtensteinare = EES-medborgare)

En av grundtankarna med Europeiska unionen är att underlätta den fria rörligheten för
unionsmedborgare. Hur bidrar vi på bästa sätt till detta?

(Fri-)rörlighetsdirektivet 2004/38/EG
Artikel 24
Likabehandling
1. Om inte annat följer av sådana specifika bestämmelser som uttryckligen anges i fördraget och
sekundärlagstiftningen skall alla unionsmedborgare som enligt detta direktiv uppehåller sig i den mottagande
medlemsstaten åtnjuta samma behandling som den medlemsstatens egna medborgare inom de områden som
omfattas av fördraget.
Även familjemedlemmar som inte är medborgare i en medlemsstat, men som har uppehållsrätt eller
permanent uppehållsrätt, skall åtnjuta denna rättighet.
Det betyder att vi som steg ett ska ha reda på om personen vistas här enligt
rörlighetsdirektivet, det vill säga : Har personen uppehållsrätt? Om persoonen inte har
uppehållsrätt begränsas som regel bistånd till hjälp i akut nödläge, exempelvis hjälp med
hemresa om detta inte går att ordna på annat sätt.
Som steg två ska vi, om personen har uppehållsrätt, utreda om sökanden uppfyller
socialtjänstlagens villkor för att ha rätt till bistånd. De som gör så gott de kan för att så
snabbt som möjligt bli självförsörjande ska ha bistånd så de klarar sig om det inte går att
lösa på annat sätt.

Steg 1 Utlänningslagen
Har personen uppehållsrätt?

Det första vi ska göra är alltså att utreda om sökanden uppfyller villkoren för att ha
uppehållsrätt.
Det finns enligt i utlänningslagen fyra olika kategorier som har uppehållsrätt. Dessutom har
deras familjemedlemmar uppehållsrätt.
Tidigare, innan 1 maj 2014, fanns en registreringsskyldighet hos Migrationsverket för tre av
kategorierna. Nu är det bara familjemedlemmar som kommer ifrån något land utanför EES,
som ska söka om uppehållskort hos Migrationsverket. Det vill säga att i de fall som sökanden
består av en unionsmedborgare och dennes familjemedlem från icke-EES-land, så kan vi se
dennes uppehållskort för att veta att den enligt Migrationsverkets bedömning uppfyller
kraven som familjemedlem.
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Utlänningslagen
3 a kap. Uppehållsrätt för EES-medborgare m.fl.
---

Uppehållskort m.m. /Rubriken träder i kraft I:2014-05-01/
10 § /Träder i kraft I:2014-05-01/ En EES-medborgares familjemedlem som inte själv är
EES-medborgare och som har uppehållsrätt ska ansöka om uppehållskort hos
Migrationsverket senast tre månader efter det att han eller hon kom till Sverige. Detta
gäller dock inte för en utlänning som har ett giltigt uppehållstillstånd eller som inom tre
månader från ankomsten till Sverige har ansökt om ett sådant tillstånd. Lag ( 2014:198).
I utlänningslagen 3 a kap finns bestämmelser om EES-medborgares uppehållsrätt. I många
fall finns det väldigt konkreta bestämmelser som vi kan ha nytta av att känna till att de finns.
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Utlänningslagen
3 a kap. Uppehållsrätt för EES-medborgare m.fl.
Allmänna bestämmelser
1 § Med uppehållsrätt avses en rätt för EES-medborgare och deras familjemedlemmar att vistas i Sverige
mer än tre månader utan uppehållstillstånd i enlighet med vad som sägs i detta kapitel. Lag (2006:219).
2 § /Träder i kraft I:2014-05-01/ 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
1. make eller sambo till EES-medborgaren,
2. 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,
3. 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, eller
4. annan familjemedlem, om familjemedlemmen i det land som han eller hon har kommit från är beroende av
EES-medborgaren för sin försörjning eller ingår i EES-medborgarens hushåll eller om det av allvarliga
hälsoskäl absolut krävs att EES-medborgaren personligen tar hand om familjemedlemmen.
Med familjemedlem till EES-medborgare avses i denna lag även en utlänning med sådan
familjeanknytning som anges i första stycket till en svensk medborgare som återvänder till Sverige efter att
ha utnyttjat sin rätt till fri rörlighet enligt rörlighetsdirektivet och som utlänningen har följt med eller anslutit
sig till när den svenska medborgaren utnyttjat sin rätt till fri rörlighet. Lag (2014:198).

Uppehållsrätt
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 § /Träder i kraft I:2014-05-01/ En sådan familjemedlem till en EES-medborgare som avses i 2 § första
stycket har uppehållsrätt om EES-medborgaren har uppehållsrätt enligt 3 §.
En sådan familjemedlem till en EES-medborgare som avses i 2 § andra stycket har uppehållsrätt.
Uppehållsrätt enligt första eller andra stycket föreligger inte om ett äktenskap ingåtts, ett samboförhållande
inletts eller en utlänning adopterats uteslutande i syfte att ge utlänningen uppehållsrätt. Lag (2014:198).
5 § Uppehållsrätten finns så länge villkoren är uppfyllda. Lag (2006:219).

Att behålla uppehållsrätt i vissa fall /Rubriken träder i kraft I:2014-05-01, fanns tidigare i förordningen/
5 a § /Träder i kraft I:2014-05-01/ En EES-medborgare som har uppehållsrätt som arbetstagare eller egen
företagare enligt 3 § 1 anses som arbetstagare respektive egen företagare och behåller sin uppehållsrätt även
om han eller hon
1. drabbas av tillfällig arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall, eller
2. inleder en yrkesutbildning.
I fall som avses i första stycket 2 måste utbildningen ha samband med den tidigare sysselsättningen,
förutom i fall då EES-medborgaren är ofrivilligt arbetslös.
En EES-medborgare som har uppehållsrätt som arbetstagare enligt 3 § 1 anses som arbetstagare och
behåller sin uppehållsrätt om han eller hon är ofrivilligt arbetslös efter mer än ett års anställning och har
anmält sig som arbetssökande vid den offentliga arbetsförmedlingen.
Har EES-medborgaren fullgjort en anställning som varit tidsbegränsad till mindre än ett år eller inträffar den
ofrivilliga arbetslösheten under de första tolv månaderna av en anställning, anses EES-medborgaren under
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motsvarande förutsättningar i stället som arbetstagare i sex månader och behåller sin uppehållsrätt under
samma tid. Lag (2014:198).
5 b § /Träder i kraft I:2014-05-01/ En EES-medborgares familjemedlem som inte själv är EES-medborgare
behåller sin uppehållsrätt om den person från vilken han eller hon härlett sin uppehållsrätt avlider, under
förutsättning att familjemedlemmen då har vistats i Sverige som familjemedlem under minst ett år och
1. är arbetstagare eller egen företagare i Sverige,
2. har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning och har en heltäckande
sjukförsäkring för sig och familjemedlemmarna som gäller i Sverige, eller
3. är medlem i en familj som redan är bildad i Sverige av en person som uppfyller villkoren i 1 eller 2. Lag
(2014:198).
5 c § /Träder i kraft I:2014-05-01/ En EES-medborgares familjemedlem som är släkting i rakt nedstigande
första led till EES-medborgaren och som är inskriven som studerande vid en erkänd utbildningsanstalt i
Sverige behåller sin uppehållsrätt om den förälder från vilken han eller hon härlett sin uppehållsrätt avlider
eller reser ut ur Sverige. Detsamma gäller en person som har vårdnaden om familjemedlemmen.
Uppehållsrätten kvarstår till dess att familjemedlemmen har avslutat studierna. Lag (2014:198).
5 d § /Träder i kraft I:2014-05-01/ En EES-medborgares familjemedlem som inte själv är EES-medborgare
behåller sin uppehållsrätt om anknytningen till den person från vilken han eller hon härlett sin uppehållsrätt
upphör genom äktenskapsskillnad, ogiltigförklaring av äktenskapet eller upphörande av samboförhållandet,
under förutsättning att han eller hon uppfyller vad som föreskrivs i 5 b § 1, 2 eller 3 och
1. äktenskapet eller samboförhållandet har varat i minst tre år, varav minst ett år i Sverige, när förfarandet för
äktenskapsskillnad eller ogiltigförklaring av äktenskapet eller upplösning av samboförhållandet inleds,
2. vårdnaden av EES-medborgarens barn har överlåtits på familjemedlemmen,
3. det är befogat med hänsyn till särskilt svåra omständigheter i förhållandet, eller
4. familjemedlemmen genom överenskommelse mellan föräldrarna eller genom domstolsbeslut har rätt till
umgänge med ett barn och denna umgängesrätt måste utövas i Sverige. Lag (2014:198).

Permanent uppehållsrätt
6 § En EES-medborgare som har vistats lagligt i Sverige utan avbrott under minst fem år har permanent
uppehållsrätt. Lag (2006:219).
7 § En EES-medborgares familjemedlem som inte själv är EES- medborgare och som har vistats lagligt i
Sverige utan avbrott under minst fem år med den person från vilken han eller hon härleder sin uppehållsrätt,
har permanent uppehållsrätt. Lag (2006:219).
8 § Det som sägs i 6 och 7 §§ påverkas inte av tillfälliga vistelser utanför Sverige som inte överstiger
sammanlagt sex månader per år eller av en längre vistelse utanför Sverige på grund av obligatorisk
militärtjänstgöring. Detsamma gäller vid vistelse utanför Sverige under högst tolv på varandra följande
månader på grund av graviditet och förlossning, allvarlig sjukdom, studier eller yrkesutbildning,
utstationering på grund av arbete i ett annat land eller särskilda skäl. Lag (2006:219).
9 § Den permanenta uppehållsrätten gäller utan villkor och kan endast upphöra om utlänningen har vistats
utanför Sverige i mer än två på varandra följande år. Lag (2006:219).

Uppehållskort m.m. /Rubriken träder i kraft I:2014-05-01/
10 § /Träder i kraft I:2014-05-01/ En EES-medborgares familjemedlem som inte själv är EES-medborgare
och som har uppehållsrätt ska ansöka om uppehållskort hos Migrationsverket senast tre månader efter det att
han eller hon kom till Sverige. Detta gäller dock inte för en utlänning som har ett giltigt uppehållstillstånd
eller som inom tre månader från ankomsten till Sverige har ansökt om ett sådant tillstånd. Lag (2014:198).
11 § /Träder i kraft I:2014-05-01/ Om det kan antas att en EES-medborgares familjemedlem är skyldig att
ansöka om uppehållskort enligt 10 §, får Migrationsverket förelägga honom eller henne att fullgöra denna
skyldighet. Migrationsverket får även förelägga familjemedlemmen att lämna in sådana handlingar som är
nödvändiga för att uppehållskort ska kunna utfärdas. Lag (2014:198).
12 § Ett föreläggande enligt 11 § får förenas med vite.
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Fråga om utdömande av vite prövas av migrationsdomstol på ansökan av Migrationsverket.
Vid prövning av en fråga om utdömande av vite får även vitets lämplighet bedömas. Lag (2006:448).
12 a § /Träder i kraft I:2014-05-01/ Migrationsverket ska utfärda
1. intyg om permanent uppehållsrätt till en EES-medborgare som har ansökt om sådant intyg och som har
permanent uppehållsrätt,
2. uppehållskort till en EES-medborgares familjemedlem som inte själv är EES-medborgare, om han eller
hon har ansökt om sådant kort och har uppehållsrätt, och
3. permanent uppehållskort till en EES-medborgares familjemedlem som inte själv är EES-medborgare, om
han eller hon har ansökt om sådant kort och har permanent uppehållsrätt. Lag (2014:198).

Bemyndiganden
13 § /Träder i kraft I:2014-05-01/ Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från kraven i 3–7 §§.
Lag (2014:198).
14 § /Träder i kraft I:2014-05-01/ Regeringen får meddela föreskrifter om vilka handlingar som ska lämnas
vid ansökan om uppehållskort. Lag (2014:198).
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Kategori 1: Arbetstagare och egen företagare i Sverige
Följande gällde 2005 och jag tror att det fortfarande är giltigt när det gäller uppehållsrätt
som arbetstagare. Begreppet "arbetstagare" vad avser fri rörlighet har en
gemenskapsrättslig innebörd och det får inte ges en nationell tolkning. De kriterier som EGdomstolen fastställt är bindande för alla medlemsstater.



Arbetet som utförs är en faktisk och genuin ekonomisk aktivitet.



Arbetstagare utför, under en viss tid, mot ersättning, arbete av ekonomiskt värde åt någon
annan under dennes ledning.



Det är inte nödvändigt att arbetstagaren kan försörja sig på sin inkomst, men det får inte vara
så ringa att det i praktiken är av helt marginell och underordnad betydelse, se Kammarrätten
i Göteborgs dom 11 juni 2010, mål nr 3177-09.



Något direkt krav på att lönen ska utges i form av pengar finns inte. Även den som får lön i
form av kost och logi kan betraktas som arbetstagare. (Som jag ser det krävs det dock
mycket speciella omständigheter för att vi ska betrakta någon som anställd om den inte får
lön. Ett fall gällde en person som under ett och ett halvt år vistats i ett annat land i ett form
av kooperativt leverne och därmed klarat sig. Domen gällde inte bistånd till uppehälle, han
klarade sig även fortsättningsvis, utan om han skulle få stanna i landet. Jag tycker
exempelvis inte att den som "jobbar" som hembiträde och får "betalt" med gratis sängplats
och mat är att betrakta som "anställd" och därmed har uppehållsrätt. (Oklart om denna
bedömning fanns med i Göteborgsdomen ovan)



En musiklärare som arbetade tolv timmar i veckan ansågs uppfylla kravet på anställd och
därmed ha uppehållsrätt. I ett annat rättsfall har det räckt med tio timmar i veckan.

Prop 2005/06:77 Genomförande av EG-direktivet om unionsmedborgares rörlighet inom EU och varaktigt
bosatta tredjelandsmedborgares ställning, på sidan 183 finns angivet källor till ovanstående. På "eurlex.europa.eu/sv/index.htm" kan man söka i EU:s databaser (även om jag inte lyckats nå´t vidare).

Enligt likabehandlingsprincipen har en företagare från annat EES-land lika mycket (litet?)
rätt till bistånd som svenska företagare (enligt kommunallagen 2 kap 8 §), dvs bistånd kan
vara aktuellt i akut nödläge om inte annan lösning finns.

Kategori 2: Arbetssökande med en verklig möjlighet att få en anställning
Vi ska alltså utreda om den sökande har "en verklig möjlighet att få en anställning". Detta
beror dels på den enskildes förutsättningar, dels på den lokala arbetsmarknaden.
Personliga förutsättningar: Språk, Specialkunskaper, Kontakter, Hur väl
genomtänkt/planerat?
Lokala arbetsmarknaden :Af:s bedömning, har de någon möjlighet att komma med en
kvalificerad gissning hur lång tid det kan antas ta innan sökanden har en anställning? Finns
tänkbara jobb? Finns personer med liknande kvalifikationer å hur länge har de stått till
arbetsmarknadens förfogande?
Tidsperspektiv för arbetssökande EES-medborgare?
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Steg 2 Socialtjänstlagen

Vanlig biståndsbedömning.
 Gör den så gott den kan?
 Är det sökta nödvändigt för en skälig levnadsnivå?
 Går det att lösa på annat sätt?
 Medverkar den i utredningen, så att vi får fram tillräckligt beslutsunderlag?
Skäligt med krav på två månaders egen försörjning efter flytt
Såsom make till den irakiska medborgaren NNs - som är bosatt i Sverige sedan maj 2009 - har NNo beviljats
uppehållstillstånd i Sverige. Han vistas således lagligt i landet och i Linköpings kommun. NNs och NNo,
som båda är i 20-årsåldem, har var för sig varit självförsörjande innan NNo flyttade till Sverige. Det bör ha
stått klart för dem att de i vart fall under en inledande period skulle sakna tillräckliga medel för sin
försörjning efter det att NNo flyttat till Sverige. Det har inte framkommit att flytten var akut, även om det får
förutsättas att makarna på sikt vill leva och bo tillsammans för att vara tillförsäkrade en skälig levnadsnivå.
Enligt kammarrättens mening är det i ett fall som detta dock rimligt att kräva att makarna planerar och tar
ansvar för sin gemensamma försörjning i Sverige, i vart fall under en inledande period. Den av
socialnämnden tillämpade tiden om ca två månader framstår som skälig. NNs och NNo kan inte anses ha
gjort vad som rimligen kan krävas av dem. Det har inte heller framkommit att de varit i någon nödsituation.
Kammarrätten i Jönköping 20 april 2011, mål nr 2422-10
Fel att ställa krav på tre månaders försörjning efter flytt
Den enskilde har enligt rättspraxis en skyldighet att planera sin ekonomi i sådana situationer där det finns
anledning att räkna med att han eller hon kan komma att sakna medel för sin försörjning (se t.ex. RÅ 1997
ref. 2). Denna skyldighet gör sig inte minst gällande när man avser att flytta till ett annat land. Frågan är dock
för hur lång tid bistånd kan nekas med hänvisning till skyldigheten att planera sin ekonomi. Enligt
kammarrättens mening saknas det stöd i lagstiftning och rättspraxis för att med denna motivering vägra en
person bistånd i tre månader efter en flytt jfr Socialstyrelsens yttrande i Kammarrätten i Sundsvalls mål nr
1929-09, dom den 16 april 2010). Stadsdelsnämnden har därför inte haft fog för att avslå NN och hans frus
ansökan om bistånd med hänvisning till deras skyldighet att planera sin ekonomi. Om paret i övrigt är
berättigat till bistånd och i så fall med vilket belopp har inte prövats av nämnden.
Kammarrätten i Göteborg 14 april 2011, mål nr 5094-10

Flytt från Göteborg till Haparanda var inte Ok
KR Sundsvall 21 september 2010, mål nr 464-10

Flytt från Umeå till Gävle var Ok

Kammarrätten i Sundsvall 23 februari 2010, mål nr 2722-08

Slutsats: Om sökanden väljer att flytta till en annan kommun är detta i sig inget skäl för att
avslå en ansökan om ekonomiskt bistånd. Det avgörande är på vilket sätt det påverkar
sökandes möjlighet till egen försörjning. Om flytten minskar sökandes möjlighet att få annan
försörjning kan detta vara en anledning att utreda om den sökanden verkligen gjort allt den
kan för att bli självförsörjande så fort som möjligt.
Kan det vara ett rimligt krav att sökanden som planerar en resa åxå planerar för sin
försörjning till dess att den rimligtvis hittar försörjning dit den reser?
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