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Hej, 
 
Jag vill inledningsvis tacka för de förslag som ni lyfter fram i er skrivelse. 
Vi uppskattar den pågående dialogen med er och är måna om att den också 
ska fortsätta framöver.  
 
Den pågående pandemin påverkar samhället som ingen av oss hade kunnat 
förutspå. Vi är naturligtvis väl införstådda med att detta också har inneburit 
stora utmaningar för studenternas möjligheter att bedriva sina studier. Vi 
kommer därför göra vårt yttersta för att underlätta för studenternas 
möjligheter att påbörja och fortsätta sina studier i Sverige. Nedan redogör vi 
för de möjligheter som vi ser i den uppkomna situationen.  
 
1. Möjligheter till uppehållstillstånd för att slutföra studier i Sverige 
 
Migrationsverket har full förståelse för att studenter som inte har kunnat 
genomföra samtliga kursmoment under våren, vill förlänga sitt 
uppehållstillstånd i Sverige för att slutföra sina studier.  
 
Som ni redan känner till kan Migrationsverket förlänga ett uppehållstillstånd 
för en student även om denne inte har kunnat genomföra samtliga 
kursmoment, så länge studenten har gjort godtagbara framsteg i studierna 
och övriga förutsättningar är uppfyllda.  
 
Utöver detta finns också möjlighet att få ett uppehållstillstånd för besök i  
tre månader. Villkoren är att personen vistas i Sverige och på grund av den 
rådande situationen har svårigheter att ta sig till sitt hemland för att ansöka 
om uppehållstillstånd därifrån. På grund av den rådande pandemin har 
därför Migrationsverket en generös tillämpning av detta.  
 
Den 18 maj 2020 beslutade vi också att tillfälligt slopa ansökningsavgiften 
för en ansökan om uppehållstillstånd för besök, under den rådande 
exceptionella situationen som vi befinner oss i. 
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Vi har dessvärre inte möjlighet att bevilja en automatisk förlängning av 
uppehållstillstånd för höstterminen 2020. Det betyder att var och en av de 
studenter som önskar förlänga sitt uppehållstillstånd för studier eller  
uppehållstillstånd för besök i Sverige, behöver lämna in en ansökan till 
Migrationsverket. Vi prövar sedan varje ansökan individuellt men 
naturligtvis med utgångspunkten att göra en så generös tillämpning som lag 
och praxis tillåter.  
 
2. Möjligheter att beviljas uppehållstillstånd för studier där det finns 
delar eller moment av distansstudier 
 
Om Migrationsverket vid ansökningstillfället har information om att 
studierna förväntas ske som vanligt på campus, och övriga förutsättningar är 
uppfyllda, kommer vi kunna bevilja uppehållstillstånd.  
 
Vi kan också bevilja uppehållstillstånd om studierna till övervägande del 
kommer att bedrivas på campus trots att där finns delar eller moment av 
distansstudier. Detta innebär alltså att vi utifrån rådande omständigheter 
kommer att göra en generös bedömning för de fall delar av undervisningen 
under höstterminen 2020 behöver ske på distans.  
 
Kvarstår däremot lärosätets beslut att låta höstterminens undervisning helt 
och hållet bedrivas på distans, kommer inte Migrationsverket att kunna 
bevilja uppehållstillstånd enligt gällande lagstiftning. Något generellt 
undantag från kravet på att studierna måste ske på campus under 
höstterminen 2020 är alltså inte möjligt utifrån gällande regelverk.  
 
3. Möjligheter för nyantagna studenter att beviljas uppehållstillstånd i 
Sverige  
 
Migrationsverket står väl rustade att kunna fatta beslut i studerandeärenden 
inför läsåret 2020/2021. Vår bedömning är alltså att handläggningen inte 
påverkas av den rådande pandemin.  
 
Den stora utmaningen här är, precis som ni också påpekar, inte 
Migrationsverkets handläggning, utan i mångt och mycket den rådande 
situationen på ambassaderna, vars verksamhet för tillfället är starkt 
begränsad på grund av pandemin.  

 
Vi kommer därför att rekommendera studenter som är medborgare i ett land 
som är viseringsfritt, att först resa till Sverige och på plats hos 
Migrationsverket lämna fingeravtryck och ta foto för sitt 
uppehållstillståndskort. Dessa studenter kommer därför inte att behöva 
besöka en utlandsmyndighet innan man kan komma till Sverige, så länge 
ingen ytterligare utredning krävs.  
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Vi har även fått positiva besked från de ambassader som hanterar 
ansökningar om uppehållstillstånd för studier. De bedömer att möjligheterna 
att snabbt komma igång med verksamheten igen så fort de olika 
begränsningarna på grund av pandemin har hävts är mycket goda. När detta 
beräknas ske ligger dock utanför Migrationsverkets kontroll eftersom det till 
stor del beror på de regler och restriktioner som gäller i det aktuella landet.  
 
Konsekvenserna av pandemin påverkar alla delar av samhället både i 
Sverige och i andra länder. Migrationsverket gör sitt yttersta för att vi inom 
ramen för vårt uppdrag ska arbeta för att Sverige ska fortsätta vara en 
attraktiv kunskapsdestination. 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Mikael Ribbenvik 
Generaldirektör  
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