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Yttrande över remiss Försörjningskrav vid 
anhöriginvandring (Dnr. 1961-2020/21)

Länsstyrelsen har tagit del av Riksdagens socialförsäkringsutskotts 
ändringsförslag till regeringens proposition 2020/21:191 genom remiss 
Försörjningskrav vid anhöriginvandring. 
Länsstyrelsen bedömer i enligt med myndighetens tidigare remissyttranden över 
betänkandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54) och 
kompletterande promemoria att alternativt skyddsbehövande bör omfattas av 
undantag till försörjningskrav vid anhöriginvandring, Vidare är Länsstyrelsen 
fortsatt positiv till att tremånadersfristen från försörjningskravet för kvotflyktingar 
börjar gälla från det att anknytningspersonen inreser till Sverige. Länsstyrelsen 
bedömer att undantag från försörjningskravet vid anhöriginvandring bör kunna 
medges helt eller delvis om det finns särskilda skäl.
Gällande ändringsförslagen i kap. 4 vill Länsstyrelsen lämna följande synpunkter. 

4. Vissa undantag från försörjningskrav vid anhöriginvandring
Den enskilt viktigaste hälsofrämjande faktorn är familjeåterförening. Betydelsen 
det har för den psykiska hälsan, etablering och integration bör inte underskattas. 
Länsstyrelsen anser att försörjningskravet för alternativt skyddsbehövande vid 
familjeåterförening bör ta hänsyn till den faktiska tillgången på arbete och 
bostäder. Idag är det ofta brist på bostäder där det finns arbete och brist på arbete 
där bostäder finns. Det blir i princip omöjligt att kombinera de båda kraven. 
Nyanlända saknar dessutom både kötid och de inkomstnivåer som krävs för att få 
och betala för en lägenhet. För en del kommer det ta många år att uppfylla kraven 
eller bli omöjligt att återförenas i Sverige. Försörjnings- och bostadskravet 
missgynnar dessutom nyanlända kvinnor eftersom det generellt tar längre tid för 
dem att etablera sig på arbetsmarknaden, och således att uppfylla 
försörjningskraven för familjeåterförening, jämfört med nyanlända män. Utifrån 
att barnets bästa ska beaktas i alla beslut som rör barnet anser Länsstyrelsen att ett 
barn som riskerar att vara separerat från sin förälder i ett eller flera år inte är 
förenligt med ett barnperspektiv. 
Länsstyrelsen är fortsatt positiv till att tremånadersfristen från försörjningskravet 
för kvotflyktingar börjar gälla från det att anknytningspersonen inreser till 
Sverige, eftersom det underlättar för kvotflyktingar att hinna ansöka om 
anhöriginvandring. Länsstyrelsen menar att de speciella förutsättningar som kan 
råda vid vidarebosättning innebär att en sådan regel för gruppen kvotflyktingar 
främjar jämlika förutsättningar till familjeåterförening. 
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Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av länsöverdirektör Johan von Sydow med utvecklingsledare 
Elin Blomberg 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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