
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Postadress: Telefon: E-post: 
Utrikesdepartementet, Teheran 
UD-kurir 
Migrationsavdelningen,  
Sveriges ambassad i Teheran 
103 35 Stockholm 

+98 (0)21 2371 2200 ambassaden.teheran-visum@gov.se 
 

   
   
   
    
   
   
   

 

 
En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54) 

 

 

Den svenska ambassaden i Teheran har inga synpunkter på betänkandet 

som sådant. Förslagen i betänkandet kan dock få vissa konsekvenser för 

ambassadens verksamhet som vi kort vill belysa. 

 

Inledningsvis bedömer ambassaden att Migrationskommittén har gjort 

rimliga överväganden och analyser i diskussionen om push- och 

pullfaktorer för var människor ansöker om asyl. Ambassaden vill i den 

diskussionen belysa att iranska medborgare utgjorde det näst högsta antalet 

av samtliga asylsökande i Sverige under år 2019 och ligger under 

innevarande år på fjärde plats i antalet asylsökande. Utöver iranska 

medborgare som ansökt om asyl i Sverige under de senaste åren har också 

ett stort antal av de afghanska medborgare som ansökt om asyl antingen 

haft en lång hemvist i Iran eller är födda i landet. Underlaget i statistiken 

avseende den sistnämnda gruppen är dock bristfällig avseende frågan om 

man har haft hemvist under en längre period i Iran. I betänkandet framgår 

att den afghanska gruppen asylsökande minskat de senaste åren och att det 

bland annat kan bero på att pullfaktorn numera är lägre med bland annat 

lägre bifallsfrekvens och ett relativt högt antal verkställigheter till 

Afghanistan. Ambassaden vill här ändå belysa att även om antalet 

asylsökande med afghanskt medborgarskap minskat senaste åren i Sverige, 

utgör gruppen den sjätte största bland asylsökanden under innevarande år. 

Ambassaden ser också att antalet utredningar vid svenska ambassaden i 

Teheran i afghanska anhörighetsärenden ökar från år till år.    

 

I förslaget framgår att uppehållstillstånd ska vara tidsbegränsade som 

huvudregel vid första beslutstillfället med olika tidsgränser för olika 

kategorier och beslutsgrunder. Vissa kategorier kommer också att 

behöva ansöka om förlängning flera gånger innan tidsfristen för att 
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beviljas ett permanent uppehållstillstånd kan bli aktuell. Vidare att nya 

krav för att beviljas ett permanent uppehållstillstånd införs såsom bland 

annat kunskaper i svenska och samhällskunskap. Detta torde leda till att 

antalet personer bosatta i Sverige med tidsbegränsade tillstånd ökar över 

tid. Ambassaden erfar redan idag att vi har många sökanden, iranska- 

och afghanska medborgare, som under tiden de väntar på ett 

förlängningsbeslut av Migrationsverket reser till Iran och vid 

ambassaden önskar beställa ett uppehållstillståndskort alternativt en 

ansökan om nationellt visum. Ambassaden bedömer att en lagstiftning, 

med flera på varandra tidsbegränsade beslut, medför att ambassaden får 

ett ökat antal beställningar av uppehållstillståndskort och ansökningar 

om nationellt visum. 

 

Betänkandet tar också upp konsekvenserna för anhörighetsinvandring och 

gör beräkningen att antalet förstagångsansökningar skulle minska med flera 

tusen per år om den tillfälliga lagen fortsatt skulle gälla jämfört med 

utlänningslagen. Eftersom kommitténs förslag är näraliggande den 

tillfälliga lagen torde det leda till att ambassaden längre fram, om några år, 

får ett färre antal begäran om utredning av migrationsverket och 

resurssättning därefter. Ambassaden vill dock påpeka att hänsyn måste tas i 

resurssättning avseende begäran om utredningar från verket som fortsatt 

kommer att vara på en hög nivå flera år framåt innan man kommer att se en 

tendens till minskning. Detta mot bakgrund av migrationsverkets långa 

handläggningstider samt ambassadens numera långa väntetid för muntlig 

utredning på grund av den svåra pandemisituation som råder i Iran. 

 

 

Mikael Grindsäter 

Ambassadråd 

 

Avstämt med ambassadör Lentz  


