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Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit del av förslagen i den kompletterande 
promemorian till betänkandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik. 
Länsstyrelsens synpunkter på förslagen är enligt följande.

4.1 Uppehållstillstånd på grund av anknytning i vissa fall
Länsstyrelsen är positiva till förslaget i promemorian och bedömer att det 
möjliggör för hbtq-personer och andra som av olika skäl inte har kunnat bo 
tillsammans i hemlandet att få uppehållstillstånd på grund av anknytning. 
Länsstyrelsen saknar en analys av eventuella konsekvenser av förslaget.

4.2 Undantag från försörjningskravet vid anhöriginvandring för 
kvotflyktingar
Länsstyrelsen är positiva till förslaget i promemorian att tremånadersfristen från 
försörjningskravet för kvotflyktingar ska börja gälla efter anknytningspersonens 
inresa i Sverige, eftersom det underlättar för kvotflyktingar att hinna ansöka om 
anhöriginvandring.  

4.3 Uppehållstillstånd på grund av humanitära skäl
Länsstyrelsen ställer sig positiva till promemorians förslag om att barn ska kunna 
beviljas uppehållstillstånd om omständigheterna är särskilt ömmande. Detta mot 
bakgrund av barnrättsperspektivet, att barnkonventionen är svensk lag och utifrån 
principen om barnets bästa. 

Länsstyrelsen ställer sig positiv till förslaget att vuxna som fått en särskild 
anknytning till Sverige ska kunna beviljas uppehållstillstånd om omständigheterna 
är särskilt ömmande även om skyddsskäl inte längre finns. Vidare anser 
Länsstyrelsen att konsekvenserna av förslaget behöver utredas ytterligare i det 
fortsatta arbetet.
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De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av länsöverdirektör Johan von Sydow med enhetschefen 
Pernilla Ek som föredragande. I den slutliga handläggningen har också 
tillväxtdirektör Anna Conzen medverkat.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
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