INFORMATION INFÖR VISUMANSÖKAN
PINGST PASTOR INTERNATIONAL 2023
Här finner du relevant information och riktlinjer som kan vara behjälpliga i processen att
bjuda in internationella gäster till Pingst Pastor 2023. Tillsammans med vår jurist i Pingst har
vi tittat på några avslag, kontaktat migrationsverkets jurist och tagit reda på vilken information
som myndigheterna efterfrågar.
Informationen gäller den som söker inresa till Schengen med fokus på visumkravet att
sökande ska ha för avsikt att lämna landet efter visumets slutdatum eftersom detta tycks
vara en av huvudanledningarna till nekade visumansökningar.
Det finns i vissa fall ytterligare krav som ska uppfyllas för att bli beviljad visum, i sådana fall
meddelar myndigheten vilka det är. Bedömningarna som handläggarna gör är olika vilket
tidvis försvårar bedömningen vad det är som slås ner på vid nekat visum. Vår konklusion är
att desto tydligare information den sökande får om syfte, vem som ansvarar för tiden i
Sverige, ekonomi och återresa kan återges i en ansökan desto bättre förutsättningar finns
det för att visum beviljas.
Prövning av viseringsansökningar sker utifrån EU:s viseringskodex. Enligt kodex ska man vid
prövningen bland annat titta särskilt på om den sökande har för avsikt att lämna landet
senast sista dagen för visumtidens giltighet. En grund för att avslå en visumansökan är om
det föreligger rimliga tvivel beträffande sökandens avsikt att lämna landet.
Vi har talat med Migrationsverket och det är fem handlingar, de finns listade nedan, som kan
styrka att sökande har för avsikt att lämna landet efter sitt besök i Sverige. Det ökar alltså
chanserna att få visum om dessa handlingar bifogas. OBS! Den prövande myndigheten kan
även kräva in andra handlingar om den vill.
Migrationsverket har en mall för inbjudan (det är samma krav på inbjudan när man ansöker
om visum hos ambassad). Mallen anger i sin rubrik att den ska användas när vi som
privatpersoner vill bjuda in släkt eller vänner från utlandet. Så är det inte i vårt fall, utan syftet
är att besöka en kristen konferens och vi har skapat en egen mall som heter Letter of intent
Pingst Pastor International 2023. Enligt handläggaren kan mallen även användas i vår
situation då kraven är desamma. Det går att använda mallen och ändra i den (under p8 kan
ni till exempel beskriva konferensen) eller bifoga ett separat dokument där konferensen
beskrivs. En beskrivning av konferensen finns även att ladda ner på webben.

HANDLINGAR SOM GÖR DET MÖJLIGT ATT BEDÖMA SÖKANDENS
AVSIKT ATT LÄMNA MEDLEMSSTATERNAS TERRITORIUM

1. Bokning av återresa eller returbiljett.
2. Bevis för ekonomiska tillgångar i bosättningslandet.
3. Anställningsbevis. Bankkontoutdrag.
4. Handling som styrker äganderätt till fastighet.
5. Bevis på integration i bosättningslandet: Familjeband, yrkesställning
Här kan du läsa mer om allmän information gällande kraven för att få visum för bland annat
konferensbesök och för att besöka Sverige i religiöst syfte

COVID 19

Inreseförbudet upphörde 31 mars 2022, vilket innebär att det inte är några coronarelaterade
inreserestriktioner från och med 1 april 2022. Varken negativt test eller vaccinationsintyg
krävs för att få resa in i Sverige. Vanliga inresekrav, som giltig resehandling och
eventuell visering, gäller.

Om ni som församling har fler frågor kan ni kontakta,

Andreas Svedman
andreas.svedman@pingst.se
076-536 25 66

