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Förklaringar till bilagorna 5–9

A3 Flyktingstatus (Genèvekonventionen)

A7 Skyddsbehövande enligt 3 kap 3§ första stycket 1 punkten, utlänningslagen

A8 Skyddsbehövande enligt 3 kap 3§ första stycket 2 punkten, utlänningslagen

A9 Skyddsbehövande enligt 3 kap 3§ första stycket 3 punkten, utlänningslagen

AK Organiserad överföring av flyktingar m.m. (kvot)

G Humanitära grunder

B Anhöriga till personer som bor i Sverige, exklusive personer under K

B3 Anknytning på grund av tidigare vistelse i Sverige 

B4 Annan anhörig som har ingått i samma hushållsgemenskap som någon som bor i Sverige 

eller som har uppehållstillstånd för bosättning i Sverige 

K Anhöriga till personer som bor i Sverige, som fått uppehållstillstånd av

flyktingskäl, som skyddsbehövande i övrigt eller på humanitära grunder 

Tillstånd enligt EES-avtalet:  

L1 Arbetstagare 

L2 Egenföretagare 

L3 Tillhandahållare/mottagare av tjänster 

L4 Studerande 

L5 Pensionär 

L6 Make/maka/barn 

L7 Föräldrar 

L8 Andra anhöriga 

  

Tidsbegränsade uppehållstillstånd:  

T1 Behov av tillfälligt skydd 

T2 Tidsbegränsade uppehållstillstånd på grund av vandelsanmärkning  

T3 Tidsbegränsade uppehållstillstånd på grund av humanitära/medicinska skäl 

T4 Tidsbegränsade uppehållstillstånd på grund av verkställighetshinder 

T5 Tidsbegränsade uppehållstillstånd meddelat som verkställighetsanvisning 

T6 Tidsbegränsade uppehållstillstånd på grund av oklar identitet 

T7 Kosovoförordningen, evakuerade (avräknas kvoten) 

T8 Kosovoförordningen, personer som sökt asyl i Sverige efter inresan 

T9 Tidsbegränsat tillstånd, förundersökning/huvudförhandling i brottmål 

TV Behov av tillfälligt skydd på grund av inre väpnad konflikt 

TB Anknytning till personer som klassats T8 

  

C Permanenta uppehållstillstånd av arbetsmarknadsskäl 

C1 Första arbetsmarknadstillstånd 

C3 Första tillstånd enligt yttrande (fullmakt från länsarbetsnämnden) 

C4 Första tillstånd efter länsarbetsnämndens yttrande 

D Gäststuderande 

F Adoptivbarn 

I Övriga grunder 

Bilagor
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