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Yttrande gällande "Uppgifter om försörjning"  
 
Hotell- och restaurangfacket yttrar sig inte retroaktivt till Migrationsverket om arbetstagares tidigare arbetsvillkor. Det innebär att 
vi inte yttrar oss i ärenden som rör ansökningar om permanent uppehållstillstånd på grund av försörjning.  
 
Det är Migrationsverket, inte Hotell- och restaurangfacket som beslutar i frågan. Det fackliga yttrandet är ett av flera möjliga 
underlag inför Migrationsverket prövning av en ansökan. Finns inget fackligt yttrande kommer myndigheten ändå göra en 
prövning samt fatta beslut i ärendet. 
  
Har du frågor rörande en ansökan om permanent uppehållstillstånd är det Migrationsverket  
du bör vända dig till. Vid frågor rörande arbetsvillkor eller din arbetsplats är du välkommen  
att kontakta Hotell- och restaurangfacket på telefonnummer 0771-57 58 59.  
 
 
Med vänlig hälsning 
  
Hotell- och restaurangfacket        
     
  
Remark regarding “Information about support” 
 
The Hotel and Restaurant Workers´ Union does not comment retroactively to the Swedish Migration Agency on 
employees' previous working conditions. This means that we do not comment on matters concerning applications 
for permanent residence permits due to support. 
 
It is the Swedish Migration Agency, not the Hotel and Restaurant Workers´ Union, that decides on the matter. The 
union statement is one of several possible documents that Swedish Migration Agency can use in decision making 
regarding an application. If there is no union opinion, the agency will still make an assessment and decide on the 
case. 
  
If you have questions regarding an application for a permanent residence permit, it is the Swedish Migration Agency 
you should contact. If you have questions regarding working conditions or your workplace, you are welcome 
to contact the Hotel and Restaurant Workers´ Union by calling 0771-57 58 59. 
 
 
Best regards, 
  
The Hotel and Restaurant Workers´ Union 
 


