Remissvar / Yttranden
På denna sida hittar du FARR:s yttranden och remissvar på
olika flyktingpolitiska lagförslag från 1997 till
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Yttrande över SOU 2021:2 Krav på kunskaper i svenska och
samhällskunskap för svenskt medborgarskap
[/toggle][toggle color=”Default” title=”2016 – 2020″]
Yttrande om kravet på anställning efter gymnasiet 27
november 2020.
Yttrande över SOU 2020:54, En långsiktigt hållbar
migrationspolitik, 12 december 2020.
Yttrande över utkast till lagrådsremiss: Förlängning av
lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få
uppehållstillstånd i Sverige 18 mars 2019.
Yttrande över EU-kommissionens förslag till omarbetat
direktiv om återvändande av tredjelandsmedborgare 15
november 2018.
Yttrande över ”Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar
fö
r snabb etablering eller å
t ervä
n dande” 15 november
2018.
Yttrande över SOU 2017:84: Uppehållstillstånd på grund
av praktiska verkställighetshinder och preskription 3
juni 2018.
Yttrande över departementspromemorian ”Åldersbedömning
tidigare i asylprocessen” 28 november 2016.
Yttrande över EU-kommissionens förslag till reviderat
mottagandedirektiv 30 september 2016.
Yttrande
över
EU-kommissionens
förslag
till
asylprocedurförordning 30 september 2016.
Yttrande
över
EU-kommissionens
förslag
till
skyddsgrundsförordning 30 september 2016.
Yttrande om privata tjänsteleverantörer SOU 2016:36 16

september 2016.
Yttrande om begränsningar av uppehållstillstånd 13 mars
2016.
Yttrande om bistånd efter utvisningsbeslut 21 januari
2016.
[/toggle][toggle color=”Default” title=”2011 – 2015″]
FARR remissyttrande: Promemorian Ändring av en
avvisningsbestämmelse i utlänningslagen (2005:716) 12
december 2015.
FARR remissvar SOU 2015:57 Tillsyn över polisen och
Kriminalvården 15 oktober 2015.
Svar från Flyktinggruppernas riksråd, FARR, angående
remiss Ds 2015:12 ”Missbruk av svenska pass”.
FARR remissvar avseende genomförande av det omarbetade
asylprocedurdirektivet Ds 2015:37 7 oktober 2015.
Yttrande avseende betä
n kandet Uppehå
l lstillstå
n d fö
r
vå
r dnadshavare som sammanbor med barn i Sverige (Ds
2013-73)
Yttrande om utbildning fö
r nyanlä
nda elever (Ds 2013:6)
Begripliga beslut på migrationsområdet (SOU 2013:37)
Yttrande avseende betänkande av utredningen om en
översyn av mottagandet av asylsökande
ensamkommande
barn (Sou 2011:64) 12 februari 2012.
Yttrande avseende betä
nkandet Fö
rvar (SOU 2011-17) 20
juni 2011.
Yttrande avseende promemorian EU-s grä
n skodex (Ds
2011-28) 15 november 2011.
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Yttrande avseende betä
n kandet Skolgå
n g fö
r alla barn
(SOU 2010_5) – xx maj 2010
Yttrande
avseende
b e t än k a n d e t
Åt g är d e r
mot
familjeseparation inom migrationsområ
det (DS 2009_39) –
20 oktober 2009
Försörjningskrav vid anhöriginvandring (SOU 2008:114) 3

september 2009
Yttrande avseende betä
nkandet Aktiv vä
ntan – asylsö
kande
i Sverige (SOU 2009_19) – 29 maj 2009
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Remissvar på utredningen Verkstä
l lighet
identitet m.m. (SOU 2003_25) – 31 maj 2005

vid

oklar

Remissvar
avseende
b e t än k a n d e t
T i d s b e g r än s a t
uppehå
llstillstå
nd vid oklar identitet och resvä
g – 31
maj 2005
Remissvar på promemorian Ny prö
v ning av beslut om
avvisning eller utvisning som vunnit laga kraft – 31 maj
2003
Remissvar avseende Vå
r anhö
riginvandring (SOU 2002_13) –
28 juli 2002
Remissvar på Sou 2000_45 En specialdomstol fö
r
utlä
nningsä
renden – 31 oktober 2000
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Remissvar på Sou 1999:65 Barnombudsmannen, fö
reträ
dare
fö
r barn och ungdom
Remissvar på Sou 1999_16 Ny instans- och processordning
i utlä
nningsä
renden – 31 augusti 1999
Remissvar på Mottagande av asylsö
kande och flyktingar –
en ö
versyn – 29 september 1999
Remissvar på SOU 1997_62 Medborgarskap och identitet,
delbetä
n kande av 1997 å
r s medborgarskapskommitte
́ – 5
mars 1998 (1)
Remissvar på Ds 1997:38 Sveriges anslutning till
Schengensamarbetet – 14 juli 1997
Remissvar på Sou 1997_128 Verkstä
llighet och kontroll i
utlä
nningsä
renden – 19 december 1997
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