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Kompletterande promemoria till betänkandet En
långsiktigt hållbar migrationspolitik
(Ju2020/03215)
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors yttrande utgår från
regeringens mål att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina
liv och inflytande över samhällsutvecklingen samt från regeringens mål att
förbättra villkoren för det civila samhället.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har följande synpunkter till
promemorians förslag.
4.1 Uppehållstillstånd på grund av anknytning i vissa fall

MUCF ser positivt på förslaget då det kan ge ungdomar som inte är gifta eller
sambos en möjlighet att återförenas med en person de har ett seriöst och etablerat
förhållande med. MUCF är även positiv till att kommittén inte har lagt fram något
förslag om att uppehållstillstånd ska få vägras om någon av parterna är under 21
år. MUCF vidhåller den kritik som har framförts i myndighetens tidigare
remissyttrande gällande betänkandets förslag i kapitel 8.3.3 om att
uppehållstillstånd ska få vägras om någon av makarna eller samborna är under 21
år.
4.2 Undantag från försörjningskravet vid anhöriginvandring för
kvotflyktingar
MUCF har inga synpunkter till förslaget utöver det som har framförts i
myndighetens tidigare remissvar angående att 3 månader är för kort tid.
4.3 Uppehållstillstånd på grund av humanitära skäl
MUCF är överlag positiv till förslaget att barn och vissa vuxna ska kunna beviljas
uppehållstillstånd om omständigheterna är särskilt ömmande. Som exempel på
ärenden där det kan finnas särskilt ömmande omständigheter nämner
Migrationskommittén ungdomar som har beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd
på grund av skyddsbehov som barn men vars skyddsbehov bedöms upphöra i och
med att ungdomen fyller 18 år. MUCF anser dock att det inte framgår tillräckligt
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tydligt när dessa unga vuxna kan beviljas uppehållstillstånd på grund av särskilt
ömmande omständigheter. MUCF föreslår därför att ett tillägg bör göras att
Särskild hänsyn ska tas till personens ålder och mognad samt om personen har
vistats i Sverige som underårig.
I detta ärende har generaldirektör Lena Nyberg beslutat. Handläggare Victoria
Blomén har varit föredragande. Senioranalytiker Tiina Ekman har deltagit i den
slutliga beredningen av ärendet.
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