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Migrationsverket föreskriver, efter samråd med Utrikesdepartementet, 
med stöd av 4 kap. 26 § utlänningsförordningen (2006:97) följande.  
 
Enligt 4 kap. 20 § första stycket utlänningsförordningen ger en 
utlänning, som befinner sig utanför Sverige och vill ansöka om 
uppehållstillstånd, normalt in ansökan till en svensk utlandsmyndighet 
i hemlandet eller det land där han eller hon är bosatt. Ansökan utreds 
också där.  
 
Kompletterande regler finns nedan under A och B. En utlandsmyndighet 
får dock i ett enskilt fall avvika från dessa och ta emot och utreda ett 
tillståndsärende om den bedömer att det finns särskilda skäl för det. 
 
 A. Ansöka om uppehållstillstånd från en utlänning i vars hemland 
eller bosättningsland det saknas en svensk utlandsmyndighet som 
handlägger sådana ärenden  
 
Utrikesdepartementet fastställer i administrativ ordning i vilka fall 
utlandsmyndigheten i ett visst land ansvarar för att handlägga bl.a. 
migrationsärenden som rör personer som bor i ett annat land.  
 
Därutöver gäller att ansökningar om uppehållstillstånd från medborgare 
i nedan angivna länder får ges in till och utredas vid angivna 
utlandsmyndigheter:   
 
 Afghanistan - Islamabad, New Delhi eller Teheran  
 Albanien - ambassaden i Skopje  
 Angola – ambassaden i Pretoria eller Kinshasa  
 Armenien – ambassaden i Moskva  
 Azerbajdzjan - ambassaden i Ankara  
 Burkina Faso - ambassaden i Bamako  
 Burundi – ambassaden Nairobi  
 Elfenbenskusten – ambassaden i Abuja eller Rabat  
 Gambia – ambassaden i Bamako eller Rabat 
 Georgien - ambassaden i Kiev  
 Guinea-Conakry - ambassaden i Bamako  
 Guinea-Bissau - ambassaden i Bamako  
 Irak - ambassaden i Amman eller Teheran 
 Jemen – ambassaden i Abu Dhabi eller Kairo  
 Kazakstan - ambassaden i Moskva  
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 Kosovo - ambassaden i Skopje  
 Liberia - ambassaden i Abuja eller Rabat  
 Libyen – ambassaden i Kairo eller Rabat  
 Malaysia – ambassaden i Jakarta eller Singapore  
 Mauretanien – ambassaden i Bamako  
 Moldavien - ambassaden i Bukarest  
 Qatar – Abu Dhabi  
 Rwanda – ambassaden i Nairobi  
 Senegal – ambassaden i Abuja eller Rabat  
 Somalia - ambassaden i Addis Abeba, Kampala eller Nairobi  
 Statslösa som är bosatta i Syrien – honorärkonsulatet i Beirut, 

ambassaden i Abu Dhabi, Amman, Ankara, Kairo, Riyadh, eller 
generalkonsulatet i Istanbul  
 Syrien – ambassaden i Abu Dhabi, Amman, Ankara, Kairo, Riyadh 

eller generalkonsulatet i Istanbul  
 Tredjelandsmedborgare bosatta i Kuwait – ambassaden i Abu Dhabi  
 Vitryssland – ambassaden i Moskva  
 Personer bosatta inom Schengenområdet – ambassaden Aten, Berlin, 

Madrid, Paris eller Rom.  
 
B. Ansökan om uppehållstillstånd från en utlänning  
som befinner sig utanför Sverige och är asylsökande där 
 
En ansökan om uppehållstillstånd tas emot och utreds om  
 
- utlänningen är asylsökande i det land han eller hon tillfälligt vistas i och  
ansökan inte har slutligt prövats och  
- utlänningen inte har fått en asylansökan slutligt prövad i Sverige eller  
annan EU stat.  
 
_________________  
Dessa föreskrifter träder i kraft två veckor efter den dag de utkom från trycket.  
Samtidigt upphör MIGRFS 08/2014 att gälla.  
 
MIGRATIONSVERKET 
 
 
ANDERS DANIELSSON 
 

Kenneth Fluor 
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