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Uppehålls- och arbetstillstånd

• Migrationsverket har en ny online-tjänst ”Tid till beslut”.

- efter att ha svarat på några frågor visas den ungefärliga     

handläggningstiden just nu för respektive ärendetyp:

ny doktorand m komplett ansökan via internet; 1-2 mån

förlängning doktorand m ansökan via internet; 0-2 mån

ny ansökan arbetstillstånd via internet; 3-6 mån

förlängning arbetstillstånd via internet; 4-7 mån

Källa: Migrationsverkets hemsida 2016-04-27.



Arbetstillstånd

• Längre handläggningstid för arbetstillstånd pga den 

aktuella flyktingsituationen (gäller ej uppehållstillstånd för 

studerande och doktorander).

• Nya krav vid förlängning av arbetstillstånd; måste kunna 

visa att villkoren för arbetstillstånd varit uppfyllda varje 

månad som personen har haft tillstånd för arbete.

Källa: Migrationsverkets hemsida 2016-04-27.



Uppehållstillstånd

• Gästforskare behöver endast uppehållstillstånd, ej 

arbetstillstånd (kortare handläggningstid).

- en gästforskare är en person som har en    

högskoleutbildning och är utvald att forska i Sverige.

- som gästforskare räknas ej antagna till forskarutbildning 

(varken till hela eller delar av den här).

Källa: Migrationsverkets hemsida 2016-04-27.



Forts Uppehållstillstånd

• Vid förlängning av uppehållstillstånd för doktorander har 

vi erfarit att Migrationsverket börjat kräva in (förutom 

registerutdraget mfl dokument): 

- antagningsbeslutet (antagningsavdelningen ordnar detta).

- alla anställningsbeslut från hela PhD-perioden 

(institutionen eller personalavdelningen ordnar detta).

Källa: personalavdelningen på LTH vt 2016.



Kom ihåg på institutionen

– Lägg in kopia av uppehålls-/arbetstillstånd på 

anställningsärendet i MyNetWork.

– Vid ny anställning skicka in blankett Underrättelse-

anställning av utlänning (SKV 1160) till Skatteverket.

– Meddela lönekontoret startdatum då personen fått 

uppehållstillstånd samt när personen fått 

personnummer, för utbetalning av lön.

OBS. Detta sker inte per automatik. 



Internationella frågor vid LU och LTH

• LUs organisation, IRSO 

- Åsa Thormälen + anställa en kollega till

- kontakt Myndigheterna

- tillhandahålla stödmaterial/verktyg (ej operativt)

- relocationföretag (Human Entrance ersätts av Alfa Relocation from aug 2016)

- utvidga interna nätverket 

- LICH

• LTHs personalavdelning

- kontaktperson

- work shop




