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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 8 december 2008 beretts tillfälle att avge 
yttrande över betänkandet Försörjningskrav vid anhöriginvandring (SOU 2008:114). 
 
6.2 Undantag från försörjningskravet 
 
Utredningen anser att det kan finnas situationer då det finns skäl att göra undantag från 
försörjningskravet i 5 kap. 3 b § första stycket. Enligt andra stycket i förslaget får kraven 
på försörjning helt eller delvis efterges om det finns synnerliga skäl. Utredningen föreslår 
dock inte något generellt undantag för barn. 
 
Enligt 1 kap. 10 § utlänningslagen skall i fall som rör ett barn särskilt beaktas vad hänsy-
nen till barnets hälsa och utveckling samt barnets bästa i övrigt kräver. Advokatsamfundet 
anser att det i de flesta fall är förenat med stor skada för barn att växa upp utan sina föräld-
rar. Att barn till personer bosatta i Sverige som saknar ekonomiska medel för att klara sin 
försörjning eller saknar bostad av den anledningen skall behöva växa upp utan sina föräld-
rar är orimligt. Det kan dessutom starkt ifrågasättas om detta inte måste anses strida mot 
Barnkonventionen. Advokatsamfundet anser därför att ett generellt undantag från försörj-
ningskravet ska införas avseende barn.   
 
Advokatsamfundet anser att även begreppet ”på grund av andra svåra motsättningar” ska 
omfattas av undantaget i 5 kap. 3 c § 7. En person som har fått uppehållstillstånd ”på 
grund av andra svåra motsättningar” i hemlandet kan vara minst lika skyddsvärd som den 
som fått uppehållstillstånd på grund av ”yttre eller inre väpnad konflikt”. Enligt Advokat-
samfundet saknas bärande skäl att vid anhöriginvandring göra skillnad mellan dessa 
grupper 
 



   

 

Advokatsamfundet ifrågasätter dessutom om anhöriga till dem som fått permanent 
uppehållstillstånd som skyddsbehövande på grund av en miljökatastrof enligt 4 kap. 2 § 3 
utlänningslagen ska exkluderas på sätt som föreslås i 5 kap. 3 c § 7 utlänningslagen.  
 
7.2 Kravet på regelbundna försörjningsmedel 
 
Utredningen har gjort bedömningen att studiemedel inte ska anses vara en godtagbar  
försörjningskälla.  
 
Enligt Advokatsamfundets mening är det inte rimligt att en studerade ska tvingas avsluta 
sina studier och ta ett lågavlönat arbete för att anhöriga ska få möjligheten att invandra.  
Advokatsamfundet anser istället att även studiemedel ska anses vara en godtagbar försörj-
ningskälla. 
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