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1. Annonsera

För att en person ska kunna ansöka om arbetstillstånd måste befattningen, i enlighet med 

Migrationsverkets regelverk, annonseras ut i Sverige och i EU under minst 10 dagar på 

arbetsförmedlingens platsbank. Då syns annonsen även i den europeiska platsbanken 

EURES. 

Annonsering vid platsbanken sker via utlysning i rekryteringssystemet. Vid frågor kring 

utannonseringen, kontakta den personalsamordnare vid institutionen eller fakulteten.

Det är viktigt att man noterar annonsnumret hos platsbanken då detta kommer behöva 

användas vid eventuell arbetstillståndsansökan. 

Det är inte möjligt att ansöka om arbetstillstånd om befattningen inte har annonserats 

på platsbanken. 



2. Anställningserbjudande

När man valt att gå vidare med en kandidat från tredje land ska institutionen skapa ett 

anställningserbjudande

Anställningserbjudandet används av arbetstagaren som bilaga till den elektroniska ansökan 

om arbetstillstånd. Anställningserbjudandet är inte någon juridiskt bindande handling. Det 

utgör underlag till Migrationsverket så att de kan fatta beslut om tillstånd. Anställningsbeslut 

kan inte ersätta anställningserbjudandet vid ansökan om arbetstillstånd. 

• Logga in med e-legitimation för att skapa ett anställningserbjudande. När du påbörjat ett 

anställningserbjudande kan du när som helst logga ut för att vid ett senare tillfälle logga in 

och fortsätta. 

• Observera att det är mycket viktigt att samtliga begärda uppgifter fylls i. Om 

Migrationsverket måste begära in kompletterande uppgifter kan handläggningstiden 

fördröjas avsevärt. 

• Se nästa sida för information om vilka uppgifter som ska fyllas i. 

http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Arbetsgivare/Anstalla-fran-lander-utanfor-EU/Nar-du-ska-anstalla.html


2. Anställningserbjudande

Anställningserbjudandet ska innehålla uppgifter om bland annat följande: 

• Uppgifter om arbetstagaren 

• Uppgifter om arbetsgivaren 

- SNI-kod: 85420 för Lunds universitet  

- Antal anställda: 7500 ( år 2017) 

- Organisationsnummer: 202100-3211 

- Start för företagets faktiska verksamhet: 1668-01-28

• Yrkesklassificeringskoden (SSYK) hittar man i Statistiska centralbyråns yrkesregister. 

Observera att koden inte alltid passar helt. Välj i så fall det alternativ som passar bäst. 

• Annonseringsdatum samt Platsbankens ID-nummer för annonsen. Kontakta 

personalsamordnare på institutionen/fakulteten om du behöver hjälp med dessa uppgifter

https://www.h5.scb.se/yreg/


2. Anställningserbjudande

• Uppgifter om anställningsvillkoren 

- Ange det fackförbund kollektivavtalet är tecknat med: Ange något av fackförbunden Saco, 

SEKO eller OFR 

-Gäller från och med 1 juni 2013 

• Försäkringar 

- Sjukförsäkring: Villkorsavtal 

- Trygghetsförsäkring: AFA 

- Livförsäkring: TGL-S

- Tjänstepensionsförsäkring: PA-03 alt PA-16



3. Fackligt yttrande

Som arbetsgivare ska man ge berörd facklig organisation tillfälle att yttra sig över de 

anställningsvillkor som erbjuds. Observera att detta är nödvändigt för att arbetstillstånd 

ska beviljas. 

Institutionen skickar hela anställningserbjudandet per post till de berörda fackliga 

organisationerna.

Det fackliga yttrandet mailas sedan tillbaka till institutionen med fackets underskrift. 

Institutionen ska därefter scanna in det fackliga yttrandet och skicka vidare till 

Migrationsverket via webben. Personen som ska arbeta hos dig får ett mejl med instruktioner 

för att fylla i sin del av ansökan. Du kan se under ”Mina anställningserbjudanden” om 

arbetstagaren har påbörjat sin ansökan och när den är inskickad. 



4. Ansökan Migrationsverket 

Nu kan personen ansöka om arbetstillstånd åt sig själv och eventuellt medföljande familj. 

Instruktioner kommer via mail från Migrationsverket direkt till personen. 

För att kunna fylla i ansökan måste personen: 

- ha en giltig e-postadress 

- registrera sig som användare kunna betala ansökningsavgiften med Visa- eller 

Mastercard/Eurocard-kort. Japanska medborgare behöver inte betala någon avgift. 

- ha de bilagor som ska bifogas i elektroniskt format 

- ha ett program som läser pdf-format, t.ex. Acrobat Reader. 

Observera att bilagorna inte får vara större än 2 MB vardera. Det är därför viktigt att 

kontrollera att anställningserbjudandet är mindre än 2 MB innan det e-postas till 

arbetstagaren. 



5. Beslut

• Beslut om arbetstillstånd skickas per e-post till den sökande när beslut är fattat. Själva beslutet skickas till 

den ambassad eller det generalkonsulat personen har uppgivit i sin ansökan. 

Observera att tillståndet måste vara beslutat innan avresa från hemlandet!

• Institutionen får ett meddelande om beslutet per post. Arbetsgivaren måste spara de dokument som visar 

att en arbetstagare har rätt att vara och arbeta i Sverige under hela anställningstiden och minst 12 

månader därefter. Beslutet och övriga dokument som rör tillståndsärendet skall därför laddas upp i 

anställningsärendet i rekryteringssystemet.

• I de flesta fall gäller tillståndet för den tid anställningen gäller men aldrig längre tid än passet är giltigt. 

Ett arbetstillstånd kan beviljas för högst två år i taget. Därefter måste det förnyas. 

• När institutionen går vidare med anställningen behöver man även underrätta skatteverket när man 

anställer en medborgare från ett land utanför EU. Detta görs genom att fylla i en blankett hos skatteverket

http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/forarbetsgivare/anstallningavtredjelandsmedborgare.4.353fa3f313ec5f91b95ba1.html


6. UT-kort

Personer och familjemedlemmar som beviljas tillstånd för mer än tre månader får ett 

uppehållstillståndskort (UT-kort), som är ett bevis på att man har tillstånd att vistas i Sverige. 

Kortet har ett datachip som innehåller foto och fingeravtryck. 

De medborgare som behöver visum för att resa in i Sverige ska så snart som möjligt 

besöka den svenska ambassaden eller generalkonsulatet i sitt hemland för att bli 

fotograferade och lämna fingeravtryck. Detta går bra att göra redan innan beslut om 

arbetstillstånd har beviljats för att snabba på processen. UT-kortet ska visas upp tillsammans 

med pass vid inresa till Sverige. Det tar upp till fyra veckor att tillverka och leverera kortet. 

Kortet skickas hem eller hämtas vid ambassaden eller generalkonsulatet. 

De medborgare som inte behöver visum för att resa in i Sverige ska ansöka om UT-kort

när de är på plats i Sverige. Ansökan görs hos Migrationsverket så snart som möjligt efter 

ankomst. Leveranstiden för ett UT-kort som beställs i Sverige är cirka en vecka. Kortet skickas 

till hemadressen i Sverige.



7. Medföljande

Medföljande familjemedlemmar kan få uppehållstillstånd för samma tidsperiod under 

förutsättning att deras pass är giltiga under hela tidsperioden. Om arbetstagaren får 

arbetstillstånd för mer än sex månader kan familjen också få arbetstillstånd. 

Som familjemedlem räknas sambo, make/maka eller registrerad partner, egna eller partnerns 

ogifta barn under 21 år. Ogifta barn som är 21 år eller äldre kan i vissa fall få tillstånd. Det 

krävs då att de är beroende av föräldern för sin försörjning. 

Om familjen ska följa med till Sverige samtidigt, och om arbetstagaren söker om 

arbetstillstånd elektroniskt, kan arbetstagaren söka för familjen i samma ansökan. 

Om familjen ska söka efteråt ska varje familjemedlem fylla i en egen ansökan. 

https://www.migrationsverket.se/English/Private-individuals/Working-in-Sweden/Permits-for-family-members.html


7. Medföljande

Familjemedlemmar ska bifoga följande dokument till sin ansökan: 

• Kopia på de sidor i ett pass som visar personuppgifter, giltighetstid och om personen har 

tillstånd att bo i andra länder än hemlandet 

• Kopia av vigselbevis, äktenskapsbevis eller motsvarande (gäller gifta par och registrerad 

partner) 

• Dokument som visar att man har bott tillsammans i hemlandet (gäller sambor) 

• Födelsebevis eller motsvarande för alla barn oavsett ålder 

• Dokument som visar att barn över 21 år är beroende av föräldern för sin försörjning 

OBS! Vid de fall där medföljande har annat medborgarskap än den anställde kan reglerna för 

uppehållstillstånd se annorlunda ut för mer information se på migrationsverkets hemsida

http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner.html


8. Förlängning

Arbetstagaren ska ansöka om förnyat tillstånd innan det nuvarande tillståndet slutar gälla. 

Om personen har medföljande familj som också vill förlänga sitt tillstånd, ska personen söka 

för dem i samma ansökan. 

Om personen har haft arbetstillstånd i sex månader eller längre och ansöker om nytt tillstånd 

innan det gamla går ut har personen rätt att fortsätta arbeta hos samma arbetsgivare i väntan 

på beslut. Däremot kan det bli problem att åka utanför Sverige innan det förlängda 

tillståndet har blivit beviljat. Vissa länder tar inte emot personer som inte har arbetstillstånd 

beviljat i det land de vistas i. Det kan också bli problem att resa tillbaka till Sverige utan ett nytt 

tillstånd om det gamla har gått ut. 



8. Förlängning

Observera att du som arbetsgivare måste påbörja ansökan om förlängning genom att registrera ett 

nytt anställningserbjudande samt nytt fackligt yttrande. 

Ansökan görs sedan av medarbetaren på migrationsverkets hemsida . samband med ansökan om förlängt 

arbetstillstånd ska arbetstagaren bifoga följande dokument till Migrationsverket: 

• kopior av de sidor i passet som visar personuppgifter, giltighetstid och om personen har tillstånd att bo i 

andra länder än sitt hemland 

• dokument som visar inkomst för föregående år om personen arbetade då 

• intyg som visar att du har omfattats av sjukförsäkring, trygghetsförsäkring vid arbetsskada, livförsäkring 

och tjänstepensionsförsäkring under hela tiden som du har haft arbetstillstånd. 

• lönespecifikationer för tidigare anställningsperiod

Om arbetstagaren beviljas arbetstillstånd för mer än tre månader får personen ett nytt UT-kort. Arbetstagaren, 

och eventuellt medföljande familj, ska så snart som möjligt besöka Migrationsverket för att bli fotograferad och 

lämna fingeravtryck. Beslut om arbetstillstånd och UT-kortet skickas till arbetstagarens hemadress i Sverige. 

Foto och fingeravtryck alltid måste lämnas oavsett om det är en förstagångsansökan eller 

förlängningsansökan. Dessa uppgifter sparas inte. 

http://www.migrationsverket.se/English/Private-individuals/Working-in-Sweden/Extending-a-permit.html


9. Permanent uppehållstillstånd

En person som har haft arbetstillstånd som arbetstagare och arbetat i sammanlagt fyra år under de senaste 

sju åren kan få permanent uppehållstillstånd. Personen ska ha arbetat för den arbetsgivare och med det yrke 

som man har haft arbetstillstånd för.

I samband med ansökan om förlängt arbetstillstånd ska arbetstagaren bifoga följande dokument till 

Migrationsverket: 

• anställningsintyg från alla arbetsgivare med uppgift om de tider arbetet i Sverige pågått, om arbetet har 

pågått i nästan fyra år 

• kopior av de sidor i passet som visar personuppgifter, giltighetstid och om personen har tillstånd att bo i 

andra länder än sitt hemland 

• kontrolluppgifter från Skatteverket för alla år som du har arbetat i Sverige, som visar både din 

sammanlagda inkomst och vem som har betalat din lön eller andra inkomstkällor 

• dokument som visar din lön varje månad som du har arbetat i Sverige

• intyg som visar eventuell frånvaro från ditt arbete, till exempel utbetalningsbesked från Försäkringskassan

• intyg som visar att du har omfattats av sjukförsäkring, trygghetsförsäkring vid arbetsskada, livförsäkring 

och tjänstepensionsförsäkring under hela tiden som du har haft arbetstillstånd. 




