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Sammanfattning  
Antalet människor som ankom till Sverige har aldrig varit så högt som under den flyktingkris 

som pågick under år 2015. Drygt 163 000 människor ansökte om asyl under hela året. I takt 

med den kraftiga ökningen har också antalet avvisnings och utvisningsbeslut ökat och allt för 

många människor befaras finnas i Sverige utan tillstånd på grund av att verkställigheten av 

dessa beslut inte gått att genomföra. Syftet med denna uppsats har varit att redogöra för aktuell 

lagstiftning samt ge en inblick i möjligheterna till verkställigheten för avvisnings- och utvis-

ningsbeslut. Resultatet har visat att lagstiftningen i vissa situationen är svårtolkad och ibland 

till och med bristfällig. Migrationsverkets rättsliga ställningstaganden har därför gett verket 

tydliga riktlinjer för handläggning och regeringen har aktivt arbetat med att reglera lagstift-

ningen och vidtar aktivt nya åtgärder för att förbättra migrationsrätten. 
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1.1 Introduktion  
I hela världen befinner sig människor på flykt och år 2015 ansökte 162 877 människor asyl i 

Sverige. Det var den största flyktingvågen i vårt land hittills och resultatet har medfört en dras-

tisk förändring i den svenska migrationsrätten. Regeringen uppskattar att Migrationsverket 

kommer att hinna fatta över 100 000 beslut innan årsskiftet och orsaken till det höga antalet 

beslut beror på ökade insatser inom det migrationsrättsliga området, både ekonomiskt med även 

på grund av de författningsförändringar som kommit till stånd.  

 

Av de 162 877 asylansökningar som inkom år 2015 beviljade 52 % uppehållstillstånd i Sverige. 

Resterande 48 % fick därmed avslag på sin ansökan och har i samband med sitt avslag förvän-

tats att på eget initiativ lämna landet.1 De som inte lämnat landet frivilligt har i den mån det gått 

avvisats med tvång. Men statens resurser för sådana utvisningar har varit kraftigt begränsade 

och ett stort antal människor har befunnit sig i Sverige utan tillstånd.  

 

Regeringen har den 22 september i år presenterat åtgärder för att effektivisera och förbättra 

återvändandet av asylsökande som inte beviljats uppehållstillstånd. Lagstiftningen har tidigare 

vart tvetydlig och medfört oklarheter om vilken myndighet som står ansvarig. Därmed har Mi-

grationsverket och polismyndigheten fått tydliga föreskrifter och ett utökat samarbete för att 

effektivisera processen för avvisning och utvisning. Regeringen har vidtagit åtgärder för att 

kraftigt begränsa möjligheterna för människor med ett avslagsbeslut att försörja sig och leva i 

Sverige som ett incitament i syfte att få dessa människor att lämna Sverige frivilligt. Återeta-

bleringsstödet tillämpas allt mer frekvent till skillnad från tidigare år och verkställigheten av 

avvisnings och utvisningsbeslut går allt snabbare att genomföra, resurser som i dagsläget fort-

farande prioriteras. Den stramare asylrätten gör det lättare för staten att sålla och bevilja de 

asylsökande som anses vara i störst behov av skydd. 

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att belysa migrationsrättens bestämmelser om hantering och verk-

ställandet av avvisnings och utvisningsbeslut för asylsökande. Målet är att utreda vilken myn-

dighet som står ansvarig i processen samt vilka befogenheter staten har att med tvång verkställa 

sådana typer av beslut.  

Uppsatsen kommer även att behandla den asylsökandes rättigheter i sin helhet när det rör sig 

om verkställighet med tvång och förvar. Vad den asylsökande har för rättigheter enligt svensk 

lag, när ett beslut om avvisning eller utvisning ska verkställas, samt då det uppstår verkställig-

hetshinder. Därmed ska de individuella fri och rättigheterna enligt Sveriges konventionsåtagan-

den komma att belysas samt utlänningens möjligheter till en trygg framtid trots verkställighets-

hinder.  

Då migrationsrätten ständigt utvecklas på grund av regeringens prioriteringar kommer uppsat-

sen enbart att behandla förändringar av gällande lag, förordningar och förslag fram till och med 

den 15 december år 2016. 

                                                           
1 Migrationsverket, statistik, Inkommande ansökningar om asyl, 2015, 2016-01-01. http://www.migrationsver-

ket.se/download/18.7c00d8e6143101d166d1aab/1451894593595/In-

komna+ans%C3%B6kningar+om+asyl+2015+-+Applications+for+asylum+received+2015.pdf (hämtad 2016-

12-02). 

 

http://www.migrationsverket.se/download/18.7c00d8e6143101d166d1aab/1451894593595/Inkomna+ans%C3%B6kningar+om+asyl+2015+-+Applications+for+asylum+received+2015.pdf
http://www.migrationsverket.se/download/18.7c00d8e6143101d166d1aab/1451894593595/Inkomna+ans%C3%B6kningar+om+asyl+2015+-+Applications+for+asylum+received+2015.pdf
http://www.migrationsverket.se/download/18.7c00d8e6143101d166d1aab/1451894593595/Inkomna+ans%C3%B6kningar+om+asyl+2015+-+Applications+for+asylum+received+2015.pdf
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1.3 Metod och material 
I denna uppsats kommer en rättsdogmatisk metod att tillämpas. Målet i arbetet är att utreda 

gällande rätt och tillämpning av lag i avvisnings och utvisningsbeslut samt verkställigheten. I 

arbetet presenteras aktuell lagstiftning, propositioner, förordningar, praxis för att utreda aktuella 

frågeställningar. Även Migrationsverkets statistik samt rättsliga ställningstaganden kommer att 

tillämpas för att påvisa samt redogöra för hur Migrationsverket tillämpar bestämmelser där det 

inte finns uttryckt i lag. Arbetet kommer också att innefatta regeringskansliets propositioner 

och åtgärder då lagstiftningen är under ständig förändring med en rad nya aktuella förordningar. 

Arbetet kommer att skrivas ur ett kritiskt perspektiv och rättsdogmatisk metod har använts då 

det huvudsakliga syftet med uppsatsen är att analysera samt förstå den aktuella lagstiftning som 

finns i den här typen av migrationsrättsliga frågor.  

 

Då det i dagsläget finns begränsat med aktuell doktrin på grund av nya förordningar och lagar 

kommer det här arbetet endast att referera till ett fåtal. Därmed kommer det att tillämpas rätts-

källor, artiklar, Migrationsverkets statistik och rättschefens rättsliga ställningstagande i de situ-

ationer där lagstiftning är tvetydlig. 
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2. Sverige och Dublinförordningen 
När en utlänning söker asyl i Sverige prövas ärendet av Migrationsverket som första instans 

vilket även framgår av UtlL 5 kap 20 §.2 Begreppet asyl regleras i 1 kap 3 § UtlL och kan 

beskrivas som en rättighet ur ett folkrättsligt perspektiv där en utlänning söker uppehållstill-

stånd på grund av att det föreligger ett individuellt skyddsbehov. Därmed kan utlänningen be-

traktas som en flykting.3 

 

Sverige blev medlem i EU år 1995 och till följd därav utvecklades den svenska migrationsrätten 

i stor utsträckning över tid. Europakonventionen inkorporerades i den svenska rätten i samband 

med medlemskapet.4  

 

Dublinförordningen är idag en av de ratificerade bestämmelser som Sverige antagit. Den anses 

även vara en av de mest aktuella och tillämpade rättsakterna i såväl EU som svensk rätt när 

migrationsrättsliga frågor behandlas.5 Dublinförordningen reglerar bestämmelser om asylsö-

kandes som är papperslösa samt tredjelandsmedborgare och deras fördelning mellan medlems-

staterna.6 Enligt Dublinförordningen7 framgår att en asylsökande som är tredjelandsmedborgare 

har rätt att söka skydd i en EU-stat. Principen om första asylland innebär att en utlänning ska 

ansöka om asyl i det första land denna anländer till. En förutsättning är att landet har en möj-

lighet att ge den sökande skydd enligt 5 kap. 1b § 1 stycket.8 Det är det första asyllandet som 

bär det yttersta ansvaret för den sökande.9 Detta innebär även att en utlänning som söker asyl i 

ett annat land, trots att denne sökt asyl i en tidigare stat som första asylland, kan komma att 

återförvisas till det första asyllandet för prövning (mer om det nedan).10  

 

I artikel 14.1 i FN:s allmänna förklaring- Mänskliga rättigheter regleras bestämmelsen om rät-

ten till asyl. Artikeln finns i flertalet andra konventioner som exempelvis flyktingkonventionen 

och innebär att en utlänning har rätt att beviljas skydd från förföljelse samt om denne riskerar 

att utsättas för skyddsgrundande behandling och/eller bestraffning. Det framgår av samma ar-

tikel att utlänningen har rätt att söka asyl i andra länder.11 Detta är utgångspunkten för statens 

skyldigheter och därmed Migrationsverkets. Bestämmelsen ger i sig ingen absolut rättighet för 

en asylsökande att beviljas ett uppehållstillstånd. Det är med andra ord ingen garanti att en 

sökande per automatik kommer att beviljas ett uppehållstillstånd enbart på grund av att utlän-

ningen sökt asyl. En prövning måste således ske i det enskilda fallet.12 

 

                                                           
2 Nilsson, Eva, Barn i rättens gränsland: om barnperspektiv vid prövning om uppehållstillstånd, Iustus, Diss. 

Umeå : Umeå universitet, 2007,Uppsala, 2007, s. 55 
3 Thurburn Stern Rebecca. Makt, myndighet, människa- en lärobok i speciell förvaltningsrätt. 2 uppl. Uppsala: 

Författarna och Iustus Förlag AB, 2016. S.24 
4 Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: en kommentar till Europakonventionen om de 

mänskliga rättigheterna, 5., [uppdaterade] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2015. S.42-43 
5 Thurnburn Stern, Makt, myndighet, människa. S.23 
6 Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier och mekanismer 

för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tred-

jelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat (omarbetning). Artikel 2. 
7 Ibid. Artikel 3. 
8 Thurnburn Stern, Makt, myndighet, människa. S. 46 
9 Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 604/2013. Artikel 3. 
10 Thurnburn Stern, Makt, myndighet, människa. 46-47 
11 FN:s allmänna bestämmelser- Mänskliga rättigheter, artikel 14.  
12Thurnburn Stern, Makt, myndighet, människa. S.37 
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2.1 Lagstiftning och mänskliga rättigheter 
Sedan Sverige gick med i EU är en förutsättning, för att konventioner ska kunna komma att 

tillämpas, att de inkorporeras och därmed införlivas i svensk rätt. När de inkorporeras eller 

transformeras anses konventionen trätt i kraft och ska därefter tillämpas av myndigheter och 

nationella domstolar.13  

 

De mänskliga rättigheterna tillfaller och gäller för alla och envar. Inte bara människor som fy-

siska individer utan även juridiska personer som till exempel bolag omfattas av de mänskliga 

rättigheterna. Vissa av konventionens artiklar kan enbart tillfalla människan som fysisk indi-

vid.14 Med alla och envar innefattas inte bara de egna samhälleliga medborgarna. Konvent-

ionen inkluderar också utlänningar som bor, levet eller tillfälligt vistas inom statens gränser, 

det gäller också papperslösa. Det kan kallas för att staten har positiva förpliktelser. Det vill 

säga den enskilda staten och alla dess organ ska samverka och arbeta för att se till att rättig-

heterna inte kränks samt att konventionens bestämmelser efterföljs. Staten ska aktivt arbeta 

för att de enskildas rättigheter samt undvika att begå ett konventionsbrott. Exempelvis ska all 

lagstiftning i medlemsstaterna innefatta konventionen och alla organ verka för att de ska föl-

jas.15  

 

Sverige som ratificerat europakonventionen är som egen stat ansvarig för att se till att bestäm-

melserna i konventionen efterföljs vilket även framgår av artikel 1. I andra hand är det Euro-

padomstolen som står ansvarig om den enskilda staten inte uppfyller bestämmelserna. Det 

framgår av artikel 13 i EKMR att en enskild individ ska uttömma den egna statens alla rätts-

medel innan ärendet kan prövas av Europadomstolen.16 

 

Europakonventionen innefattar vissa bestämmelser som är avsedda att gälla enbart för utlän-

ningar. Av artikel 4 protokoll 4 framgår det att kollektiv utvisning av utlänningar från en en-

skild medlemsstat är förbjudet. Utlänningars rätt att resa in i och befinna sig i en konventions-

stat är upp till varje enskild stat att själv besluta om hur bestämmelsen ska regleras. En be-

gränsning för staten kan dock föreligga om det innebär att staten riskerar att splittra en familj 

vid till exempel en avvisning. I sådana fall aktualiseras bestämmelser i Artikel 8 om rätten till 

familjeliv som ett undantag.17  

 

Av statistik från Migrationsverket framgår att 162 877 människor ansökte om asyl i Sverige  

år 2015. Av dessa utgjorde 70 384 ansökningar av barn och 35 369 utgjorde andelen ensam-

kommande flyktingbarn. Det framgår av 1 kap. 2 § UtlL att ett barn i Sverige anses vara en 

person under 18 år. Definitionen av ett ensamkommande flyktingbarn innebär att ett barn an-

söker om asyl utan vårdnadshavare eller föräldrar.18 

                                                           
13 Migrationsverket, Rättsligt ställningstagande angående prövning och bedömning av barns ärenden om uppe-

hållstillstånd enligt 5 kap. 6 § och 12 kap. 18 § första stycket 3 utlänningslagen - SR 36 /2016, 

2016-07-11. Lifos, 37756. S. 5-6 
14 Svanberg, Katinka, En introduktion till traktaträtten: en lärobok i traktaträtt, 4. uppl., Norstedts juridik, 

Stockholm, 2008. S.31 
15 Fisher, David I., Mänskliga rättigheter: en introduktion, 7., [rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2015. 

S.43 
16 Ibid. S.44. 
17 Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: en kommentar till Europakonventionen om de 

mänskliga rättigheterna s. 415 
18 Migrationsverket, inkommande ansökningar om asyl, 2015, 2016-01-01. http://www.migrationsver-

ket.se/download/18.7c00d8e6143101d166d1aab/1451894593595/In-

komna+ans%C3%B6kningar+om+asyl+2015+-+Applications+for+asylum+received+2015.pdf (hämtad 2016-

12-02). 

http://www.migrationsverket.se/download/18.7c00d8e6143101d166d1aab/1451894593595/Inkomna+ans%C3%B6kningar+om+asyl+2015+-+Applications+for+asylum+received+2015.pdf
http://www.migrationsverket.se/download/18.7c00d8e6143101d166d1aab/1451894593595/Inkomna+ans%C3%B6kningar+om+asyl+2015+-+Applications+for+asylum+received+2015.pdf
http://www.migrationsverket.se/download/18.7c00d8e6143101d166d1aab/1451894593595/Inkomna+ans%C3%B6kningar+om+asyl+2015+-+Applications+for+asylum+received+2015.pdf
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På grund av det drastiskt växande antalet asylansökningar som inkom till Sverige samt för att 

myndigheterna skulle hinna täcka alla behov, beslutade regeringen om en ny tillfällig lagstift-

ning- Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar att få uppehållstillstånd i Sverige. Genom 

den nya tillfälliga lagen som trädde i kraft i den 22 juni i år, har man kunnat utfärda tillfälliga 

uppehållstillstånd till följd av verkställighetshinder.19 Syftet med den nya tillfälliga lagen var 

att begränsa asylsökandes möjligheter att få uppehållstillstånd i Sverige under en tillfällig pe-

riod, samt att få fler flyktingar att söka sig till andra länder inom EU.20 Den tillfälliga lagen är 

giltig i tre års tid från och med att den trädde i kraft.21  

 

Om en sökande ska prövas enligt den nya tillfälliga lagen eller utlänningslagen beror på om 

utlänningen ansökt om asyl innan eller efter den 24 nov år 2015 som är brytpunkten för den 

nya lagstiftningen. Tidigare har barnfamiljer och ensamkommande beviljats permanent uppe-

hållstillstånd om det förelegat ett behov av skydd. Idag, med den nya tillfälliga lagstiftningen, 

har människor i samma målgrupp endast rätt till ett tillfälligt uppehållstillstånd i minst 13 må-

nader. Därefter ska det göras en ny prövning. Om en person bedöms vara flykting ska sökande 

beviljas ett uppehållstillstånd i upp till tre år. Den som kan anses vara alternativt skyddsbehö-

vande ska beviljas ett uppehållstillstånd på minst 13 månader. När tiden för uppehållstillstån-

det löpt ut och om det då visar sig att det inte längre föreligger ett skyddsbehov, kan sökande 

ändå beviljas ett permanent uppehållstillstånd. Detta om sökande kan visa att denne uppnår 

försörjningskravet som innebär att sökande måste kunna försörja sig själv och eventuell familj 

samt ha en bostad av tillräcklig storlek för att inrymma de inblandade för att kravet ska anses 

vara uppnått. Om det istället fortfarande föreligger ett skyddsbehov när tiden för tillfälligt up-

pehållstillstånd löpt ut kan sökande beviljas en förlängning av befintligt tillstånd.22  

2.2 Migrationsverkets utredningsskyldighet 
Det framgår av 7 § Förvaltningslagen (1986:223) att en myndighet ska handlägga ett ärende 

snabbt och billigt utan att rättssäkerheten eftersätts. Detsamma gäller därmed när Migrations-

verket handlägger ärenden och utredare ska därför lägga fokus på kärnfrågor för att snabbt 

kunna gå vidare i ärendet.23 I asylärenden är en av Migrationsverkets viktigaste uppgifter att 

kartlägga den asylsökandes identitet. Det är av betydelse att så kan ske då det är en förutsätt-

ning för att en utlänning ska kunna beviljas asyl.24  

 

I ett asylärende är det som huvudregel den sökande som bär bevisbördan för sina asylskäl och 

därmed är det sökande själv som ska göra sin identitet och eventuellt medborgarskap sanno-

likt. Detta är av vikt för att Migrationsverket ska veta vilket land den sökande är hemmahö-

rande i på grund av att det är det land som den sökande själv uppger som ursprungsland som 

denne ska prövas emot enligt huvudregeln.25  

 

                                                           
19 Prop. 2015/16:174 Förslag om att tillfälligt begränsa möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. S.8 
20 Ibid. S. 34 
21 Ibid. S.1 
22 Migrationsverket, Begränsade möjligheter att få uppehållstillstånd i Sverige, 2016-11-12. http://www.migrat-

ionsverket.se/Om-Migrationsverket/Nya-lagar-2016/Begransad-ratt-till-uppehallstillstand-i-Sverige.html (häm-

tad 2016-12-02). 
23 Migrationsverket, Rättsligt ställningstagande angående utredning och prövning av identitet och medborgar-

skap samt hemvist och vanlig vistelseort i asylärenden - SR 07/2016, 2016-03-24. Lifos, 38476. S.3. 
24 Migrationsverket, Rättsligt ställningstagande angående kraven på klarlagd identitet och pass i ärenden om up-

pehållstillstånd - SR 44 /2016, 2016-07-14. Lifos. 37764. S.1 
25 Mig 2007:12 

http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nya-lagar-2016/Begransad-ratt-till-uppehallstillstand-i-Sverige.html
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nya-lagar-2016/Begransad-ratt-till-uppehallstillstand-i-Sverige.html
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Beviskravet för att den sökande ska fastställa sin identitet kan inte ställas allt för högt då det 

finns bestämmelser om ett sannolikhetsrekvisit som en slags bevislättnadsregel, även be-

nämnd som benefit of the doubt. Bevislättnadsregeln innebär att en sökande som inte kan 

styrka sin identitet, med exempelvis en i Sverige accepterad identitetshandling, ändå ska 

kunna beviljas uppehållstillstånd på grund av att den sökande ändå gjort sin identitet sannolik. 

Bevislättnadsregeln kan exempelvis aktualiseras i de fall en sökande inte kan kontakta sitt 

hemland för att få handlingar utgivna, eller om det kan bedömas vara svårt att överhuvudtaget 

få handlingar utgivna, samt i de fall då sökande kommer från ett land där handlingar som ut-

färdas har ett lägre bevisvärde här i Sverige.26 Benefit of the doubt ska därmed tillämpas efter 

det att ID-handlingar samt annan bevisning lagts fram och handläggaren kan då göra en be-

dömning om en sammantagen tillförlitlighet av den sökande.27 

 

En sökande kan på enklast sätt styrka sin identitet om denne innehar ett hemlandspass. I annat 

fall får denne genom sin asylberättelse göra sin identitet sannolik.28 Varje handling som en sö-

kande lämnar in så som identitetshandling, medborgarkapsbevis eller liknande, granskas hos 

en av ID- enheterna på Migrationsverket och i samband med det görs även en så kallad äkt-

hetsbedömning.29 Om den sökande beviljas ett uppehållstillstånd kan tillståndet komma att 

återkallas av Migrationsverket om det senare framkommer uppgifter som visar att den sö-

kande lämnat oriktiga uppgifter om sin identitet.30 

 

Det föreligger fri bevisprövning när en utlänning söker asyl i Sverige. Det gäller oberoende av 

hur lågt eller högt materialets bevisvärde har. Migrationsverket och utredaren ska vara objek-

tiv i sin bedömning och därmed ska handläggare inte lägga in personliga värderingar i sin ut-

redning. Asylsökande som saknar identitetshandlingar får istället göra sin tillförlitlighet samt 

trovärdighet sannolik genom sin asylprövning. Därefter ser verket till den berättelse som sö-

kande uppger. Berättelsen ska vara sammanhängande och detaljerad, i den mån det går bero-

ende på omständigheter, samt prövas i det enskilda fallet. Verket utreder om det föreligger 

motstridiga uppgifter i ärendet och om det finns stöd i aktuell  landinformation som styrker 

den sökandes berättelse.31  

 

Migrationsverket kontrollerar om den sökande finns registrerad i Eurodac som är en gemen-

sam databas för de länder som är medlemmar i EU och därmed ratificerat Dublinförord-

ningen. Den sökande registreras i Eurodac genom att lämna fingeravtryck, så kallad daktning, 

som fastställer den sökandes identitet. Om sökande finns registrerad i databasen och det av 

Eurodac framgår att denne sökt asyl i ett annat EU land, ska verket ta det i beaktande. Det på 

grund av att sökande som får ett beslut om avvisning eller utvisning i Sverige kan komma att 

                                                           
26 Migrationsverket, Rättsligt ställningstagande angående sannolik identitet i asylärenden. RCI 08/2013, 2013-

05-31. Lifos, 30389. S.6. 
27 SOU 2006:6 S.235 
28 Migrationsverket, Rättsligt ställningstagande angående kraven på klarlagd identitet och pass  

i ärenden om uppehållstillstånd - SR 44 /2016, 2016-07-14. Lifos, 37764 S.2. 
29 Migrationsverket, Återvändandeuppdraget – en myndighetsövergripande försöksverksamhet för ett effektivare 

återvändande, 1.1.1.2-2016-172602 Migrationsverket, http://www.migrationsverket.se/down-

load/18.2d998ffc151ac38715918f0f/1479893743924/1.1.1.2-2016-172602+%C3%85terrapportering+myndig-

hets%C3%B6vergripande+f%C3%B6rs%C3%B6ksverksam-

het+f%C3%B6r+%C3%A5terv%C3%A4ndande.pdf (hämtad 2016-11-30), S.12. 
30 Migrationsverket, Rättsligt ställningstagande angående kraven på klarlagd identitet och pass  

   i ärenden om uppehållstillstånd - SR 44 /2016, 2016-07-14. Lifos, 37764 S.2. 
31 Migrationsverket, Rättsligt ställningstagande angående metod för prövning av tillförlitlighet och trovärdighet. 

RCI 09/2013, 2013-06-10. Lifos, 30435. S.7. 
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utvisas mot något eller flera av de  registrerade länderna i Eurodac på grund av principen om 

första asylland (mer om verkställighetsland nedan).32  

 

En asylsökande som inte förekommer i Eurodac ska registreras snarast av den medlemsstat 

som först påträffar utlänningen. Alla asylsökande som fyllt 14 år ska registreras.33 

Regeringen vidtar för närvarande flera åtgärder för att effektivisera och förbättra migrations-

rätten. Av slutrapporten av regeringens återvändandeplan framgår att regeringen kommer att 

tilldela polismyndigheten en särskild direktåtkomst av Migrationsverkets register över finger-

avtryck.34 I dagsläget händer det att polisen måste tillkalla tjänstemän från Migrationsverket 

till platsen för en händelse för att kunna genomföra en daktning i Eurodac, som tidigare 

nämnts, av den sökande fingeravtryck. Ofta hänvisar verket istället till sina lokaler och poli-

sen får då eskortera sökande till Migrationsverket för att kunna genomföra en sökning. Efter 

regeringens beslut om en försöksperiod visade resultatet att det föreligger motstridigheter om 

ansvaret mellan myndigheterna gällande daktning. Polismyndigheten anser att daktning ligger 

inom Migrationsverkets område och därmed ska ansvaret tillfalla verket. Migrationsverket an-

ser istället att det endast hamnar inom verkets ansvarsområde i de fall utlänningen söker asyl 

och därmed registreras.  

Nu vill regeringen effektivisera detta och därmed ge polismyndigheten en möjlighet att själva 

genomföra slagningar i Migrationsverkets register över fingeravtryck. Därmed ska polismyn-

digheten liksom Migrationsverket få möjlighet att fotografera samt ta fingeravtryck på utlän-

ningar över 14 år, även ta fingeravtryck i de fall utlänningen inte kan identifiera sig.35 

2.3 Beslut, prövning och preskriptionstid 
Migrationsverket ansvarar för att ompröva felaktiga beslut orsakade av verket enligt 13 kap. 

13 § UtlL.36 I annat fall ska ett överklagbart beslut från Migrationsverket i regel prövas av Mi-

grationsdomstolen och därefter beroende på omständigheter i ärendet eventuellt prövas av Mi-

grationsöverdomstolen.37 För att ett ärende ska prövas i överdomstolen krävs i de allra flesta 

fall ett prövningstillstånd i ärenden. Ett prövningstillstånd prövas i regel i överdomstolen och 

ärendet ska vara av sådan art att det föreligger synnerliga skäl eller att det då är nödvändigt på 

grund av rättstillämpningen.38 

 

En asylsökande har rätt att överklaga de beslut som regleras i 14 kap. UtlL. Asylsökande som 

erhåller avvisnings eller utvisningsbeslut har i de flesta fall rätt till ett offentligt biträde enligt 

huvudregeln. Ett undantag föreligger om det är uppenbart att det saknas ett behov enligt 18 

kap. 1 § UtlL.39 I de fall utlänningen får ett avslag på sin asylansökan gäller beslutet normalt 

fram tills det att ärendet preskriberas. Det gäller oberoende på om avlägsnandet verkställs el-

ler ej.40 En asylsökande som fått ett överklagbart beslut har även en möjlighet att avlägga en 

                                                           
32 Artikel 29.3 i Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 603/2013. S.2  
33 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 603/2013 (p.17). 
34 Regeringen, pressträff - Åtgärder för ett bättre fungerande återvändande, 2016-09-22. http://www.rege-

ringen.se/pressmeddelanden/2016/09/atgarder-for-ett-battre-fungerande-atervandande/ (Hämtad 2016-11-09). 
35 Återvändandeuppdrag Dir: 1.1.1.2-2016-172602. Polismyndighetens tillgång till Migrationsverkets fingerav-

trycksregister för ändamålet att kontrollera inresandes identitet och att den inresande uppfyller de formella kra-

ven enligt utlänningslagen, för rätt att inresa och vistelse i Sverige. S.1-3. 
36 Thurnburn Stern, Makt, myndighet, människa. S.48 
37 Nilsson, Barn i rättens gränsland: om barnperspektiv vid prövning om uppehållstillstånd. S. 55  
38  Sveriges domstolar, Prövningstillstånd, 2014-08-12. http://www.domstol.se/Myndighetsbeslut/Overklaga-till-

kammarratten/Provningstillstand/ (hämtad 2016-11-20).  
39 UtlL 18 kap. 1 §.  
40 Migrationsverket, Rättsligt ställningstagande angående handläggningen vid preskription - SR 37/2016, 2016-

06-27. Lifos, 37757. S.1 

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/09/atgarder-for-ett-battre-fungerande-atervandande/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/09/atgarder-for-ett-battre-fungerande-atervandande/
http://www.domstol.se/Myndighetsbeslut/Overklaga-till-kammarratten/Provningstillstand/
http://www.domstol.se/Myndighetsbeslut/Overklaga-till-kammarratten/Provningstillstand/
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så kallad nöjdförklaring som regleras i 15 kap. 1 § UtlL och innebär att sökande är tillfreds 

med det beslut som tagits och därmed väljer att inte överklaga även i de fall möjligheten finns. 

Om sökande väljer att avlägga en nöjdhetsförklaring ska sökande frivilligt lämna landet. 41 

 

Preskriptionstiden regleras i 5 kap. 22 § UtlL. Orsaken till att preskriptionstiden är tidsbe-

stämd till fyra år beror på att lagstiftaren velat begränsa att asylsökande hamnar i en situation 

där denne tvingas att leva under en lång tid av ovisshet om huruvida beslutet ska komma att 

verkställas eller ej, samt då om sökande ska komma att behöva lämna landet med tvång.42 

 

Det framgår av 8 kap. 21 § UtlL att ett utvisningsbeslut har en tidsfrist på fyra veckor, för fri-

villig avresa,  tills det att beslutet ska verkställas och sökande måste lämna landet. Ett avvis-

ningsbeslut har en tidsfrist på två veckor. Beslutet medför att den sökande får stanna i Sverige 

tills det att ärendet vunnit laga kraft.43 En sökande som inte lämnar landet i enlighet med den 

beslutade tidsfristen ska erläggas med ett återreseförbud enligt 12 kap. 15 a § UtlL. Detsamma 

gäller i de fall Migrationsverket bedömer att det föreligger en risk att den asylsökande inte 

kommer att lämna landet frivilligt.44  

 

Tidsfristen för avvisnings eller utvisningsbeslut kan förlängas för frivillig avresa om det före-

ligger särskilda skäl. Det framgår av 12 kap. 14 b § UtlL att det är polismyndigheten eller Mi-

grationsverket som kan bevilja en förlängning.45 I förarbetet framgår även att det bör vara 

möjligt att i efterhand förlänga tidsfristen, det vill säga efter att den löpt ut, i vissa fall.46 

 

Ett barn kan ibland i större utsträckning ha ett behov av att beviljas en längre tidsfrist till skill-

nad från en vuxen, som normalt har en tidsfrist på två till tre veckor beroende på typ av beslut. 

Detta om det föreligger skäl för att barnet på ett säkert sätt ska kunna återvända med barnets 

bästa i beaktande47 (mer om barn se avsnitt 2.14 ). 

Ett beslut om avvisning som ska börja gälla omedelbart, innebär att utlänningen måste lämna 

Sverige omgående, även då ärendet prövas i domstol och ännu inte vunnit laga kraft. En förut-

sättning för att en omedelbar verkställighet av ett sådant beslut ska kunna ske är att det i fallet 

är uppenbart att det saknas skäl för asyl i det enskilda fallet samt att uppehållstillstånd inte 

kommer att kunna beviljas på grund av omständigheter i övrigt.48 Avvisnings eller utvisnings-

beslut som förenats med ett återreseförbud upphör att gälla när tiden för återreseförbudet löpt 

ut, därefter kan utlänningen göra en ny asylansökan. Om sökande inte erlagts med ett återrese-

förbud kan denne göra en ny asylansökan efter det att preskriptionstiden löpt ut.49 

 

2.4 Internflykt och uteslutandegrunder 
Det föreligger ett flertal olika skyddsgrunder som medför att den sökande beviljas asyl i Sve-

rige. Därmed innebär det motsatsvis att en sökande som inte kan komma att uppfylla kraven, 

                                                           
41 15 kap. 1 § UtlL.  
42 Proposition 1978/80:96 Med förslag till ny utlänningslag. S.109 
43 8 kap. 18 a § UtlL. 
44 12 kap. 15 a § UtlL.  
45 Lagrådsremiss, Uppföljning av återvändandedirektivet och direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedbor-

gares ställning, s.25-26 
46 Proposition 2011/12:60, Genomförande av återvändandedirektivet. S.34 
47 Migrationsverket, Rättsligt ställningstagande angående verkställighet av beslut som rör ensamkommande barn 

- SR 26/2016, 2016-07-07. Lifos, 37732. S.9 
48 Migrationsverket, Rättschefens rättsliga ställningstagande angående avvisning med omedelbar verkställighet 

enligt 8 kap. 6 § utlänningslagen. RCI 03/2012, 2012-02-10. Lifos, 26915. S.2 
49 Thurnburn Stern, Makt, myndighet, människa. S.53-54 
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eller kategoriseras enligt någon av de skyddsgrunder som regleras i lagstiftningen, även sak-

nar rätt till skydd i Sverige. Ett exempel på en sådan situation när den sökande inte kan bevil-

jas ett uppehållstillstånd, är när denne kan söka skydd i sitt hemland, exempelvis på annan ort. 

Till följd därav blir sökande klassad som en internflykting och det föreligger inte heller ett 

skyddsbehov för den enskilde. Objektiviteten i Migrationsverkets prövning är därmed av be-

tydelse samt att prövningen alltid ska ske individuellt. Verket har en skyldighet att hjälpa den 

sökande så att dennes asylskäl, på ett rättssäkert sätt, framgår i asylprövningen.50 

 

En annan anledning till att den sökande inte kan komma att beviljas uppehållstillstånd är att 

denne faller under någon av de uteslutandegrunder som regleras i 4 kap. 2 b – c § UtlL. Ute-

slutandegrunderna innebär att en asylsökande inte kan beviljas skydd på grund av att denne 

exempelvis agerat på ett sätt som strider mot FN:s grundprinciper eller om sökande begått 

brott. Detsamma gäller om sökande kan anses vara en fara för rikets säkerhet på grund av den 

sökandes beteende eller på annat sätt förverkat sin asylrätt.51  

 

En asylsökande som faller under någon av dessa uteslutningsgrunder kommer inte att beviljas 

asyl i Sverige. Det i sin tur medför att den sökande ska lämna landet. Ett problem om verkstäl-

lighetshinder kan i sådana situationer komma att uppstå. Detta då utlänningen inte kan utvisas 

tillbaka till sitt hemland om det föreligger en risk att den sökande kan komma att utsättas för 

skyddsgrundande behandling eller på annat sätt riskerar att utsättas på grund av säkerhetsläget 

i hemlandet. Detsamma gäller i de fall en sökande i praktiken skulle kunna utvisas till ett an-

nat EU-land där denne har rätt att vistas men riskerar att utsättas för skyddsgrundande be-

handling och/eller bestraffning på grund av överlämningen. I dessa situationer kan det alltså 

uppstå ett verkställighetshinder och beslutet går därför inte att verkställa. Trots att den asylsö-

kande begått gärningar som i regel inte ger rätt till ett tillfälligt eller permanent uppehållstill-

stånd, kan det undantas på grund av detta verkställighetshinder (mer om verkställighetshinder 

nedan).52 
 

2.5 Migrationsverket och Polismyndigheten 
Migrationsverket får enligt 8 kap. 17 § UtlL överlåta ett ärende till polismyndigheten som rör  

utvisning eller avvisning i vissa situationer.53 Exempelvis i det fallet en utlänning inte väljer 

att lämna landet frivilligt och därmed inte kan anses vilja samarbetar för att verkställighet av 

beslutet ska kunna genomföras eller på annat sätt håller sig undan för att inte utvisas. Myndig-

heterna har sinsemellan förbättrat det gemensamma arbetet och därmed ansvarsfördelningen 

när det gäller ärenden som berör avvisning och utvisningsbeslut, samt då  sökande behöver tas 

i förvar. Ett samarbete som är under pågående utveckling.54 

 

                                                           
50 Migrationsverket, Rättsligt ställningstagande angående utredning och prövning av identitet och medborgar-

skap samt hemvist och vanlig vistelseort i asylärenden - SR 07/2016, 2016-03-24. Lifos, 38476. S.2 
51 UtlL 4 kap 2 b-c §.  
52 Mig 2011:24 
53 8 kap. 17 § UtlL 
54 Migrationsverket, Återvändandeuppdraget – en myndighetsövergripande försöksverksamhet för ett effektivare 

återvändande, 1.1.1.2-2016-172602 Migrationsverket, http://www.migrationsverket.se/down-

load/18.2d998ffc151ac38715918f0f/1479893743924/1.1.1.2-2016-172602+%C3%85terrapportering+myndig-

hets%C3%B6vergripande+f%C3%B6rs%C3%B6ksverksam-

het+f%C3%B6r+%C3%A5terv%C3%A4ndande.pdf  (hämtad 2016-11-30), S.13-14. 

http://www.migrationsverket.se/download/18.2d998ffc151ac38715918f0f/1479893743924/1.1.1.2-2016-172602+%C3%85terrapportering+myndighets%C3%B6vergripande+f%C3%B6rs%C3%B6ksverksamhet+f%C3%B6r+%C3%A5terv%C3%A4ndande.pdf
http://www.migrationsverket.se/download/18.2d998ffc151ac38715918f0f/1479893743924/1.1.1.2-2016-172602+%C3%85terrapportering+myndighets%C3%B6vergripande+f%C3%B6rs%C3%B6ksverksamhet+f%C3%B6r+%C3%A5terv%C3%A4ndande.pdf
http://www.migrationsverket.se/download/18.2d998ffc151ac38715918f0f/1479893743924/1.1.1.2-2016-172602+%C3%85terrapportering+myndighets%C3%B6vergripande+f%C3%B6rs%C3%B6ksverksamhet+f%C3%B6r+%C3%A5terv%C3%A4ndande.pdf
http://www.migrationsverket.se/download/18.2d998ffc151ac38715918f0f/1479893743924/1.1.1.2-2016-172602+%C3%85terrapportering+myndighets%C3%B6vergripande+f%C3%B6rs%C3%B6ksverksamhet+f%C3%B6r+%C3%A5terv%C3%A4ndande.pdf
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När ett ärende överlåtits till Polismyndigheten kan beslutet inte återlämnas till Migrationsver-

ket även i det fall utlänningen ändrar sig och istället väljer att frivilligt lämna landet.55 Den sö-

kande kan av polisen eskorteras till flygplatsen och därefter sitt hemland. Om det finns risk att 

utlänningen kommer att avvika kan denne tas i förvar och transporteras av polisen via krimi-

nalvårdsverkets transporttjänst till flygplatsen och tillbaka till sitt hemland.56 En förutsättning 

för att Migrationsverket ska kunna lämna över ett ärende till polismyndigheten är att det krä-

ver befogenheter som verket saknar men som är nödvändiga  för att ett beslut ska kunna verk-

ställas. Ett exempel på ett sådant ärende kan vara när en sökande undanhåller sig och saknas 

eller att det finns en risk att tvång kommer att behövas för att verkställa beslutet.57 

 

För att Migrationsverket ska ha möjlighet att överlämna ärendet till polismyndigheten förut-

sätts att verket ska ha uttömma sina möjligheter innan ärendet kan överlåtas. Det kan anses 

vara uppfyllt när verket kallat den sökande och om den sökande inte deltar vid möten ska ver-

ket skickas en ny kallelse. Det framgår inte hur många gånger en sökande ska kallas men om 

det är återkommande fall av förhinder, som beror på den sökande och då verket uppfattar ett 

mönster av den sökandes frånvaro, kan det vara aktuellt med ett överlämnande till polisen.58 

 

Enligt huvudregeln regleras i 8 kap. 1 § offentlighet och sekretesslagen att det föreligger ett 

förbud för en myndighet överlåta vissa personliga uppgifter om den sökande till en annan 

myndighet. Utöver huvudregeln finns det en rad undantagsbestämmelser som därmed är sek-

retessbrytande i vissa fall. Migrationsverket saknar denna typ av sekretessbrytande bestäm-

melser och därmed skulle ett överlämnande av personlig information om en asylsökande till 

exempelvis polismyndigheten kunna komma att anses vara ett brott enligt 20 kap. 3 § BrB. 

Med dessa sekretessbestämmelser innebär det att polismyndigheten som tilldelas och därmed 

övertar ett ärende från Migrationsverket inte har möjlighet att se innehåller i det som tidigare 

skett i ärendet. Polismyndigheten får helt förlita sig på Migrationsverkets bedömning.59 

3. Återvändandeuppdraget 
Regeringen gav Migrationsverket, polismyndigheten samt kriminalvården ett återvändande-

uppdrag den 3 februari i år. Uppdragets syfte var att effektivisera återvändandet för asylsö-

kande som utan tillstånd befinner sig i Sverige med avvisnings eller utvisningsbeslut som 

vunnit laga kraft.60  

Samtidigt arbetar regeringen aktivt för att upprätta återvändandeavtal, även kallade samför-

ståndsavtal, med de länder vars asylsökande i större utsträckning ansöker om asyl i Sverige. 

Syftet med avtalen är att underlätta återvändandet av asylsökande som befinner sig i Sverige. 

Ett samförståndsavtal finns exempelvis sedan 2008 mellan Sverige och Iran där det framgår 

att båda länderna gemensamt ska medverka för att hjälpa utlänningen att återvända till sitt 

hemland, samt att denne vid ett återvändande inte ska utsättas för något som kan strida mot de 

                                                           
55 Ibid. S.67 
56Migrationsverket, Europeiska återvändandefonden, 111-2008-4737 Migrationsverket, 2008-2013, 

http://www.migrationsverket.se/download/18.2d998ffc151ac3871599d64/1462806300589/program_atervandan-

defonden.pdf  S.4. 
57 Proposition 1997/98:173 Verkställighet och återvändande - en del av asylprocessen. S.63 
58 SOU 2011:7 Transporter av frihetsberövade. S.168 
59 Migrationsverket, Återvändandeuppdraget – en myndighetsövergripande försöksverksamhet för ett effektivare 

återvändande, 1.1.1.2-2016-172602 Migrationsverket, http://www.migrationsverket.se/down-

load/18.2d998ffc151ac38715918f0f/1479893743924/1.1.1.2-2016-172602+%C3%85terrapportering+myndig-

hets%C3%B6vergripande+f%C3%B6rs%C3%B6ksverksam-

het+f%C3%B6r+%C3%A5terv%C3%A4ndande.pdf  (hämtad 2016-11-30) S.22 -23. 
60 Ibid. S.4 

http://www.migrationsverket.se/download/18.2d998ffc151ac3871599d64/1462806300589/program_atervandandefonden.pdf
http://www.migrationsverket.se/download/18.2d998ffc151ac3871599d64/1462806300589/program_atervandandefonden.pdf
http://www.migrationsverket.se/download/18.2d998ffc151ac38715918f0f/1479893743924/1.1.1.2-2016-172602+%C3%85terrapportering+myndighets%C3%B6vergripande+f%C3%B6rs%C3%B6ksverksamhet+f%C3%B6r+%C3%A5terv%C3%A4ndande.pdf
http://www.migrationsverket.se/download/18.2d998ffc151ac38715918f0f/1479893743924/1.1.1.2-2016-172602+%C3%85terrapportering+myndighets%C3%B6vergripande+f%C3%B6rs%C3%B6ksverksamhet+f%C3%B6r+%C3%A5terv%C3%A4ndande.pdf
http://www.migrationsverket.se/download/18.2d998ffc151ac38715918f0f/1479893743924/1.1.1.2-2016-172602+%C3%85terrapportering+myndighets%C3%B6vergripande+f%C3%B6rs%C3%B6ksverksamhet+f%C3%B6r+%C3%A5terv%C3%A4ndande.pdf
http://www.migrationsverket.se/download/18.2d998ffc151ac38715918f0f/1479893743924/1.1.1.2-2016-172602+%C3%85terrapportering+myndighets%C3%B6vergripande+f%C3%B6rs%C3%B6ksverksamhet+f%C3%B6r+%C3%A5terv%C3%A4ndande.pdf
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mänskliga rättigheterna. Länderna ska medverka för att tillsammans underlätta för den sö-

kande att återanpassa sig samt se till ett eventuellt skyddsbehov och därmed att sökande er-

bjuds ett tillräckligt skydd.61 Det senaste avtal som ingåtts är det avtal som föreligger mellan 

Sverige och Afghanistan och som upprättades i oktober i år.62 

 

3.1 Utlänningens rättigheter vid en utvisning enligt EKMR 
Utvisning får göras om det rör sig om en individuell utvisning, samt inte strider mot protokoll 

7, artikel 1 med de processuella rättigheterna. En utlänning innehar positiva rättigheter som i 

det här fallet innebär att individen har rätt att anföra sina skäl som talar emot utvisning.63 I 

samma artikel framgår att utlänningen har rätt till omprövning av ett utvisningsbeslut samt en 

försvarare i form av en myndighet eller ett offentligt biträde. Om dessa kriterier i enlighet 

med protokoll 7, artikel 1 i EKMR inte uppfylls, kan en stat inte utvisa en utlänning utan att 

riskera ett konventionsbrott. Ett undantag från bestämmelsen finns i 2.p. samma artikel då det 

framgår att utvisning ändå kan göras av en enskild person om det föreligger en risk för den 

nationella säkerheten eller den allmänna ordningen.64  

 

Om en utlänning riskerar att utsättas för skyddsgrundande behandling så som tortyr, kropps-

straff eller i övrigt riskera att behandlas inhuman vid ett återvändande till sitt hemland, får en 

konventionsstat inte utvisa eller utlämna individen då det skulle strida mot artikel 3 i 

EKMR.65 Detta gäller om det är så att staten inte kan ge den sökande ett tillräckligt skydd el-

ler om det till och med är så att det är den egna staten som kan tänkas orsaka en skyddsgrun-

dande behandling för den enskilda. Rekvisitet förutsätter att det föreligger en verklig risk om 

att så kan ske i den individuella prövningen.66 

 

4. Utvisning och avvisning 
I bedömningen om huruvida det föreligger ett verkställighetshinder av praktisk betydelse för 

avvisnings eller utvisningsbeslut kan Migrationsverkets rättsliga ställningstagande endast ge 

vägledning i frågan då det saknas en konkret lagstiftning. När en sökande inte tas emot i sitt 

hemland, samt i det fall det inte beror på den sökande själv, klassas detta som ett verkställig-

hetshinder. Detsamma gäller när den sökande är ett barn som saknar vårdnadshavare eller på 

annat sätt ett ordnat mottagande i hemlandet.67 

 

När utlänningen får avvisnings eller utvisningsbeslut ska beslutet verkställas efter utsatt tid. 

Om den sökande själv åberopar att det föreligger ett verkställighetshinder av praktiska skäl 

och att det föreligger omständigheter då denne inte kan utvisas, är det upp till den sökande 

själv att bevisa att sådana omständigheter finns. Beviskravet är i ett sådant fall högre ställt och 

utredningsskyldigheten tillfaller både den sökande och Migrationsverket i en sådan situat-

ion.68 

                                                           
61 Utrikesdepartementet - Sveriges internationella överenskommelser, SÖ 2008: 10. Nr 10 Samförståndsavtal 

med Irak Bagdad den 18 februari 2008. ISSN 1102-3716. http://www.regeringen.se/49c82f/contentas-

sets/a825f1d45f4544e39fbdfad3629a9aad/samforstandsavtal-med-irak (hämtad 2016-11-28). 
62 Regeringskansliet, Avtal mellan Sverige och Afghanistan om återtagande. 2016-10-21. http://www.rege-

ringen.se/artiklar/2016/10/avtal-mellan-sverige-och-afghanistan-om-atertagande/ (hämtad 2016-11-05). 
63 Ibid S.71 
64 Ibid. S.637 
65 Danelius,, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: en kommentar till Europakonventionen om de mänskliga 

rättigheterna. S.47 
66 Ibid. S.48 
67 Migrationsverket, Rättsligt ställningstagande angående praktiska verkställighetshinder - SR 25/2016, 2016-07-

07. Lifos, 37731. S.1 
68 Ibid. S.1 

http://www.regeringen.se/49c82f/contentassets/a825f1d45f4544e39fbdfad3629a9aad/samforstandsavtal-med-irak
http://www.regeringen.se/49c82f/contentassets/a825f1d45f4544e39fbdfad3629a9aad/samforstandsavtal-med-irak
http://www.regeringen.se/artiklar/2016/10/avtal-mellan-sverige-och-afghanistan-om-atertagande/
http://www.regeringen.se/artiklar/2016/10/avtal-mellan-sverige-och-afghanistan-om-atertagande/
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Det finns olika bestämmelser beroende på om den sökande prövas enligt den nya tillfälliga la-

gen eller den gamla utlänningslagen. En utlänning som får sitt ärende prövat enligt den gamla 

lagen och därmed får avvisnings eller utvisningsbeslut, som av praktiska skäl inte kommer att 

vara möjligt att verkställa, kan få ett tillfälligt uppehållstillstånd enligt UtlL 5 kap 11 §.69 I la-

gen framgår att en utlänning kan beviljas ett tillfälligt uppehållstillstånd i det fall verkställig-

hetshindret om avvisning eller utvisning är tillfälligt och av övergående natur.70  

Om hindret däremot inte anses vara av övergående natur, eller om beslutet inte anses kunna 

verkställas inom en överskådlig tid, kan den sökande beviljas ett uppehållstillstånd enligt be-

stämmelsen om synnerligen ömmande omständigheter. Dessa omständigheter återfinns i UtlL 

5 kap 6 § 1 stycket och kan tillämpas efter en samlad bedömning av den sökandes situation.71 

När det rör sig om ett barn aktualiseras i ett sådant fall bestämmelser om särskilt ömmande 

omständigheter enligt 2 stycket samma lag.72 

 

Det framgår även av UtlL 5 kap 6 § att man ska beakta samt utreda utlänningen anpassning 

till Sverige i en samlad bedömning innan man fattar ett beslut oavsett utgång. När man talar 

om anpassning ser man till utlänningens totala vistelsetid i landet och ett kriterium för att man 

ska beviljas uppehållstillstånd på grund av anpassning är att vistelsetiden i landet varit lång 

och legal. Därmed är en illegal vistelse inte gill. Det framgår inte i svensk lag hur lång en le-

gal vistelsetid bör vara för att en sökande ska anses ha anpassat sig och fått en anknytning till 

det aktuella landet. En prövning görs i varje individuellt fall.73 

 

Om den sökande prövas enligt den nya tillfälliga lagen gäller bestämmelsen enligt UtlL 5 kap. 

6 § precis som när prövning sker enligt den gamla lagen. Det föreligger däremot en skillnad 

som innebär att uppehållstillstånden vid verkställighetshindret ska vara tidsbegränsat och där-

med inte permanent. Ett undantag gör för barn under särskilt ömmande omständigheter som i 

det fallet ska anses ha rätt till ett permanent uppehållstillstånd vid ett verkställighetshinder en-

ligt den tillfälliga lagen.74 

 

4.1 Frivillig eller ofrivillig avvisning/ utvisning 
När den sökande fått sitt beslut om att denne ska  avvisas eller utvisas påbörjas tiden för verk-

ställighet, den så kallade tidsfristen att gälla. Den sökande har en viss tid på sig, angiven i be-

slutet om det inte finns skäl att förlänga uppehållstillståndet som tidigare nämnts (se avsnitt 

2.3). När det sedan är dags för verkställigheten, i det fall domen för avvisnings eller utvis-

ningsbeslut inte ändras, ska utlänningen självmant lämna landet inom den tid som föreskrivits 

för ett frivilligt återvändande.75 Det framgår av återvändandedirektivet att ett frivilligt åter-

vändande är att föredra och det som återetableringsstödet syftar till att åstadkomma som ett 

                                                           
69 Ibid. S.2 
70 11 § 5 kap UtlL 
71 Migrationsverket, Rättsligt ställningstagande angående praktiska verkställighetshinder - SR 25/2016, 2016-07-

07. Lifos, 37731. S.2 
72 11 § 5 kap UtlL 
73 Migrationsverket, Rättsligt ställningstagande angående prövning och bedömning av barns ärenden om uppe-

hållstillstånd enligt 5 kap. 6 § och 12 kap. 18 § första stycket 3 utlänningslagen - SR 36 /2016, 2016-07-11. Li-

fos, 37756. s. 5-6 
74 Migrationsverket, Rättsligt ställningstagande angående praktiska verkställighetshinder - SR 25/2016, 2016-07-

07. Lifos, 37731. s.2 
75 Regeringskansliet, Justitiedepartementen, Uppföljning av återvändandedirektivet och direktivet om varaktigt 

bosatta tredjelandsmedborgares ställning, sid.8. 
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incitament för sökande att självmant återvända.76 Om så ändå inte kan ske frivilligt kan Mi-

grationsverket, efter att de uttömt sina möjligheter till att verkställa ärendet, överlämna verk-

ställigheten till polismyndigheten. Polismyndigheten har särskilda befogenheter till skillnad 

från andra statliga myndigheter så som Migrationsverket och har därmed rätt att ta till tvångs-

åtgärder i särskilda situationen. Därmed har polisen exempelvis en möjlighet att omhänderta 

en individ, alternativt ta en utlänning i förvar, om det föreligger ett behov enligt UtlL 10 kap 1 

§.77 

 

En förutsättning för att polisen ska kunna omhänderta, förvara, avlägsna, utvisa eller på annat 

sätt använda tvångsmedel för att verkställa avvisnings eller utvisningsbeslut för en asylsö-

kande, måste det enligt RF 2 kap 20 § finnas lagstöd för ett sådant förfarande. Detsamma gäl-

ler all maktutövning som polisen kan tänkas behöva bruka.78  

 

Polismyndigheten behandlar idag ca 3000 ärenden där sökande med ett lagakraftvunnet avvis-

nings eller utvisningsbeslut fortfarande befinner sig i Sverige. Av dessa befaras ca 1000 sö-

kande avvikit eller eftersöks i dagsläget av polisen.79  

 

4.2 Verkställighetshinder 
Enligt förarbetena till utlänningslagen ska ett beslut om avvisning eller utvisning inte medde-

las om det redan innan Migrationsverket fatta beslutet framgår att det inte kommer att kunna 

verkställas.80 Ett verkställighetshinder innebär att man inte kan verkställa utvisnings eller av-

visningsbeslut då den sökande, på grund av en särskild omständighet, inte kan återvända till 

sitt hemland. Om den sökande är själv framför att det föreligger ett sådant hinder är det den 

sökande som har bevisbördan. Den sökande ska därmed kunna redogöra för och visa på att det 

föreligger ett hinder.81 

 

Migrationsverket kan i sin prövning ställa högre krav på bevisningen för den sökande när det 

gäller verkställighetshinder. Ett hinder kan vara långvarigt eller tillfälligt och därmed mynna 

ut i ett tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd beroende på omständigheterna.82 Om Mi-

grationsverket beviljar den sökande ett permanent uppehållstillstånd på grund av ett verkstäl-

lighetshinder ska det enligt Migrationsdomstolen föreligga ett sådant hinder att beslutet aldrig 

eller under en överskådlig tid inte kommer att kunna verkställas.83 Den sökandes asylskäl ska 

uppnå det högre beviskravet kan verket i sin tur ställa högre krav på den sökandes berättelse. 

Detta för att verket ska fullfölja sin utredningsskyldighet. Det anses aldrig vara ett verkställig-

hetshinder om den sökande självmant och på eget initiativ kan återvända till sitt hemland.84 

 

                                                           
76 Stadskontoret, 2010-02-23, Uppföljning av återetableringsstöd,  http://www.statskontoret.se/upload/Publikat-

ioner/2010/201004.pdf (Hämtad 2016-11-10). S.48-49. 
77 Thurnburn Stern, Makt, myndighet, människa. S.75.  
78 Regeringens proposition 1983/84:111 med förslag till polislag m.m. S.74  
79 Migrationsverket, Återvändandeuppdraget – en myndighetsövergripande försöksverksamhet för ett effektivare 

återvändande, 1.1.1.2-2016-172602 Migrationsverket, http://www.migrationsverket.se/down-

load/18.2d998ffc151ac38715918f0f/1479893743924/1.1.1.2-2016-172602+%C3%85terrapportering+myndig-

hets%C3%B6vergripande+f%C3%B6rs%C3%B6ksverksam-

het+f%C3%B6r+%C3%A5terv%C3%A4ndande.pdf (hämtad 2016-11-30)  S.17 
80 Proposition 2004/05:170 Ny instans- och processordning i utlännings- och medborgarskapsärenden. S.193 
81 Migrationsverket, Rättsligt ställningstagande angående praktiska verkställighetshinder - SR 25/2016, 2016-07-

07. Lifos, 37731 
82 Ibid. S.4 

83 Ibid. S.5 
84 Ibid. S.4 

http://www.statskontoret.se/upload/Publikationer/2010/201004.pdf
http://www.statskontoret.se/upload/Publikationer/2010/201004.pdf
http://www.migrationsverket.se/download/18.2d998ffc151ac38715918f0f/1479893743924/1.1.1.2-2016-172602+%C3%85terrapportering+myndighets%C3%B6vergripande+f%C3%B6rs%C3%B6ksverksamhet+f%C3%B6r+%C3%A5terv%C3%A4ndande.pdf
http://www.migrationsverket.se/download/18.2d998ffc151ac38715918f0f/1479893743924/1.1.1.2-2016-172602+%C3%85terrapportering+myndighets%C3%B6vergripande+f%C3%B6rs%C3%B6ksverksamhet+f%C3%B6r+%C3%A5terv%C3%A4ndande.pdf
http://www.migrationsverket.se/download/18.2d998ffc151ac38715918f0f/1479893743924/1.1.1.2-2016-172602+%C3%85terrapportering+myndighets%C3%B6vergripande+f%C3%B6rs%C3%B6ksverksamhet+f%C3%B6r+%C3%A5terv%C3%A4ndande.pdf
http://www.migrationsverket.se/download/18.2d998ffc151ac38715918f0f/1479893743924/1.1.1.2-2016-172602+%C3%85terrapportering+myndighets%C3%B6vergripande+f%C3%B6rs%C3%B6ksverksamhet+f%C3%B6r+%C3%A5terv%C3%A4ndande.pdf
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Avvisnings eller utvisningsbeslut som inte kan verkställas på grund av ett tillfälligt  verkstäl-

lighetshinder, som inte beror på den sökande själv och som inte kan anses vara orsakat av 

denne, ger sökande ett tillfälligt uppehållstillstånd enligt 5 kap 11 § UtlL. Om verkställighets-

hindret anses vara långvarigt och/eller bestående kan ge den sökande ett permanent uppehålls-

tillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter enligt 5 kap 6 § UtlL. Detta då 

den sökande under en överskådlig tid kan komma att anpassa sig och därmed anses ha fått en 

anknytning till Sverige.85 

 

Som tidigare nämnt får ett ensamkommande flyktingbarn aldrig utvisas till sitt hemland om 

det saknas ett ordnat mottagande för barnet. Definitionen av ett ordnat mottagande återfinns i 

12 kap. 3a § UtlL där det framgår att barnets vårdnadshavare, familjemedlem eller till exem-

pel en mottagningsenhet kan anses uppfylla kravet för ett ordnat mottagande (mer om barn 

nedan).86  
 

4.3 Förfarandet vid verkställighetshinder 
När en utlänning får avvisnings eller utvisningsbeslut vinner det laga kraft efter det att tids-

fristen löpt ut. Beslutet ska sedan verkställas och den sökande lämna landet efter angiven tids-

frist som tidigare nämnts. Som ett undantag från denna huvudregel kan Migrationsverket be-

sluta enligt 8 kap. 19 § UtlL att omedelbart verkställa beslutet. Om så sker innebär det att Mi-

grationsverket gjort en avvägning i det enskilda fallet och därefter bedömt att det uppenbart 

saknas asylskäl för den sökande samt att det heller inte finns möjlighet att bevilja den sökande 

skydd av någon annan anledning.87  

 

Ett verkställighetshinder kan även anses föreligga om det tillkommer nya omständigheter i 

ärendet som är avgörande på så vis att det ändrar utgången av beslutet, oberoende på om det 

är på grund av sökande själv eller den sökandes hemland. En förutsättning är att det inte är en 

ny omständighet som delvis prövats tidigare i utredningen med förnyade omständigheter, utan 

det ska således vara ett alldeles nytt tillskott i bedömningen.88 

 

En sökande ska lämna Sverige när beslutet verkställs och det kan ske i frivilligt i första hand 

eller i andra hand med tvång. Om den sökande behöver utvisas med tvång, eller om det finns 

risk för att den sökande avviker samt om denne håller sig gömd och inte medverkar till verk-

ställigheten av beslutet, ska Migrationsverket lämna över ärendet till Polismyndigheten enligt 

8 kap. 17 § UtlL. Om utlänningen däremot väljer att lämna Sverige frivilligt behövs inga yt-

terligare åtgärder och beslutet kan då verkställas enligt 12 kap. 14 § samma lag av Migrations-

verket.89 I samband med att beslutet vunnit laga kraft anses det vara verkställt när den sö-

kande lämnat Sverige enligt 12 kap 21 § UtlL.90  

 

När en verkställighet av ett avvisningens eller utvisningsbeslut inte går att genomföra är hu-

vudregeln att den sökande ska beviljas ett uppehållstillstånd.91 När Migrationsverket fattare 

                                                           
85 Proposition 2004/05:170 Ny instans- och processordning i utlännings- och medborgarskapsärenden S.192–193 

och S.280. 
86 UtlL 12 kap 3a § 
87 Thurnburn Stern, Makt, myndighet, människa. S.52  
88 Proposition 2004/05:170 Ny instans- och processordning i utlännings- och medborgarskapsärenden  S. 221-

222. 
89 Thurnburn Stern, Makt, myndighet, människa. S.53 
90 Ibid S.52  
91 Migrationsverket, Rättsligt ställningstagande angående handläggningen vid preskription - SR 37/2016, 2016-

06-27. Lifos, 37757. S.7 
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ett beslut om avvisning eller utvisning är det upp till beslutsfattaren att tillsammans med utre-

daren se till möjligheterna att den sökande i praktiken ska komma att återvända till sitt hem-

land eller om det föreligger ett eller flera hinder mot att beslutet skulle kunna verkställas.92 

Om den sökande beviljas ett permanent uppehållstillstånd medför det att beslutet om avvis-

ning eller utvisning upphör att gälla. En förutsättning för att huvudregeln ska tillämpas är att 

verkställighetshindret inte beror på utlänningens agerande. Mer om det nedan.93 

 

Preskriptionstiden är fyra år och det framgår av 12 kap 22 § UtlL. Preskriptionstiden upphör 

att gälla efter utsatt tid och det är oberoende på om avvisnings eller utvisningsbeslutet verk-

ställs eller ej. Beslutet upphör i sin tur att gälla om den sökande beviljas ett uppehållstillstånd 

enligt 12 kap 22 § tredje stycket UtlL.94 

 

4.4 Verkställighetsförvar 
Det är Migrationsverket som bär det övergripande ansvaret för en sökande när det kommer till 

verkställigheten av avvisnings eller utvisningsbeslut.95 Enligt 10 kap 1 § UtlL får en utlänning 

tas i förvar för ett så kallas verkställighetsförvar. Det innebär att den sökande som en myndig 

individ får tas i förvar av polisen som förberedelse eller faktisk verkställighet av avvisnings 

eller utvisningsbeslutet. Däremot ska den sökande inte frihetsberövas eller begränsas i sin fri-

het mer än nödvändigt enligt 1 kap 8 § samma lag.96 När det rör sig om förvar av barn är det i 

dagsläget inte reglerat. Regeringen har därmed presenterat en ny åtgärd för Polismyndighet-

ens möjligheter till att ta barn i förvar som redogörs för mer ingående nedan. 

 

Bestämmelsen om förvar enligt 10 kap 1 § UtlL ska tillämpas restriktivt och brukas endast när 

det föreligger en risk för att utlänningen ska avvika eller inte samarbetar, alternativt medvetet 

försvårar verkställigheten.97 I det fall en sökande har begått brott i Sverige och därmed dömts 

eller ska komma att dömas för ett brott, får denne inte avvisas eller utvisas förrän denne har 

avtjänat ett eventuellt fängelsestraff i Sverige eller avtjäna sitt straff i ett annat land.98 
 

5. Migrationsverkets skyldighet vid ett verkställighetshinder 
När Migrationsverket beslutar om att omedelbart verkställa avvisnings eller utvisningsbeslut, 

på grund av att det uppenbart saknas asylskäl för den sökande samt då det inte finns någon an-

nan grund för att bevilja uppehållstillstånd, är en förutsättning att verket har goda kunskaper 

om den sökandes hemland till vilket verkställigheten sker.99  

Exempelvis är ett krav att verket kan utesluta alla risker för förföljelse för den sökande i sitt 

hemland. Enligt 12 kap. 4 § UtlL ska verkställighet ske till det land som Migrationsverket 

anger i beslutet, det vill säga den asylsökandes hemland.100 

                                                           
92 Migrationsverket, Rättsligt ställningstagande angående praktiska verkställighetshinder - SR 25/2016, 2016-07-

07. Lifos, 37731. S.4 
93 Ibid S.7 
94 Ibid.S.2-3 
95 JO- Riksdagens ombudsmän, Cecilia Renfors, Uttalanden om Polismyndighetens möjligheter att vidta tvångs- 

åtgärder vid verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut enligt 12 kap. 14 § utlänningslagen. Dnr 836-

2015, S.4 
96 Mig 2006:5 
97 JO- Riksdagens ombudsmän, Cecilia Renfors, Uttalanden om Polismyndighetens möjligheter att vidta tvångs- 

åtgärder vid verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut enligt 12 kap. 14 § utlänningslagen. Dnr 836-

2015. S.5 
98 12 kap. 9 § UtlL. 
99 Mig 2016:7 
100 Migrationsverket, Rättsligt ställningstagande angående avvisning med omedelbar verkställighet till hemlandet 

enligt 8 kap. 19 § utlänningslagen- SR 21/2016, 2016-07-01. Lifos, 37640. S.2-3 
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Migrationsverket kan även tillämpa principen om ex officio för att bevilja en sökande uppe-

hållstillstånd när det uppkommer nya uppgifter eller omständigheter i ärendet. Regeln innebär 

att Migrationsverket enligt 12 kap. 18 § UtlL ska ta eget initiativ och  pröva de nya omstän-

digheterna samt se om dessa kan ligga till grund för ett beslut om uppehållstillstånd.101 

 

Ytterligare en princip som ska beaktas när Migrationsverket är den om non-refoulement som 

återfinns i 12 kap. 1 § UtlL samt artikel 33 i Flyktingkonventionen och innebär bland annat att 

en stat aldrig får tvinga eller sända en utlänning tillbaka till dennes hemland, eller i närheten 

av landet, om det finns risk att utlänningen riskerar sitt liv eller utsättas för skyddsgrundande 

behandling och/eller bestraffning.102 

 

I det fall sökande inte medverkar till verkställighet av avvisning eller utvisningsbeslut ska Mi-

grationsverket överlämna ärendet till Polismyndigheten som ovan nämnt. Detta innebär att 

ärendet inte kommer att kunna återlämnas till Migrationsverket eftersom att Polismyndigheten 

då står som ansvarig myndighet. Ärendet går inte att återförvisa även i det fall att utlänningen 

beslutar att frivilligt lämna landet.103  

 

Regeringen har i sin återvändandeplan beaktat polismyndighetens arbete och vill därmed un-

derlätta arbetsbelastningen. Detta ska göras genom att ärenden som överlämnats från migrat-

ionsverket till polismyndigheten ska kunna återlämnas om den sökande exempelvis väljer att 

genomföra en frivillig avresa. Migrationsverket kommer därmed att få tillbaka beslut som 

medför att verket står som ansvarig myndighet för verkställande.104  

 

Migrationsverket kommer även att få en skyldighet att meddela om sökande kontaktar verket 

igen, efter att ärendet lämnats över till polismyndigheten, om sökande tidigare avvikit inför 

verkställighet av avvisnings eller utvisningsbeslut. Denna skyldighet har tidigare inte funnits 

reglerad men blir nu ett krav för att effektivisera återvändande.105  

 

5.1 Särskilt om barn 
Av 1 kap 10 § UtlL framgår att barnets bästa, dennes hälsa och utveckling ska tas i beaktande 

i asylprocessen. Migrationsverket har därmed en skyldighet att se till barnets bästa med till-

lämpning av barnkonventionen.106  

 

När det rör sig om barn i asylprocessen krävs det som tidigare nämnts ett ordnat mottagande 

för att verkställighet av avvisnings eller utvisningsbeslut ska kunna genomföras. Det är idag 

inte reglerat i vilket stadie i asylprocessen som ordnat mottagande ska utredas och det innebär 

i sin tur att olika myndigheter kan göra olika på grund av den oklara regleringen av bestäm-

melsen. I det rättsliga ställningstagandet har det kunnat konstatera att en eftersökning av bar-

nets familj ska ske så nära inpå barnets asylansökan som möjligt men att det ibland kan vara 

                                                           
101 Migrationsverket, Rättsligt ställningstagande angående handläggning av ärenden enligt 12 kap. 18 och 19 §§ 

utlänningslagen då fråga om nytt land uppstår - SR 42/2016, 2016-07-11. Lifos, 37762. S.12-13. 
102 12 kap. 1 § UtlL 
103 SOU 2003:25 Verkställighet vid oklar identitet m.m. S.67 
104 Migrationsverket, Generaldirektör - Uppdrag om myndighetsövergripande försöksverksamhet för effektivare 

återvändande . uppdrag enligt regeringsbrev 2016. 
105 Regeringen, pressträff - Åtgärder för ett bättre fungerande återvändande, 2016-09-22. http://www.rege-

ringen.se/pressmeddelanden/2016/09/atgarder-for-ett-battre-fungerande-atervandande/ (Hämtad 2016-11-10). 
106Migrationsverket, Rättsligt ställningstagande angående verkställighet av beslut som rör ensamkommande barn 

- SR 26/2016, 2016-07-07. Lifos, 37732 S.9 

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/09/atgarder-for-ett-battre-fungerande-atervandande/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/09/atgarder-for-ett-battre-fungerande-atervandande/
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nödvändigt att vänta tills det att asylskälen framkommit då det kan komma att påverka efter-

sökningen.107   

 

Ett ensamkommande barn som snart ska fylla 18 år och därmed blir en myndig individ kan, 

efter ett beslut om avvisning eller utvisning, istället erläggas med en verkställighetsföreskrift. 

Det innebär att den sökande får tillstånd att stanna i Sverige tills det att denne fyllt 18 år. Efter 

att den sökande blivit myndig ska beslutet om avvisning eller utvisning verkställas och den 

sökande ska återvända till sitt hemland, då som en vuxen person som anses kunna vara på sig 

själv och etablera sig i landet.108  

 

Barnet måste ha ett ordnat mottagande innan denne kan återvända till sitt hemland och ansva-

ret ligger på Migrationsverket att utreda om det föreligger eller ej. Personer som kan utgöra 

ett ordnat mottagande är barnets föräldrar, andra vårdnadshavare, släkt, barnhem eller annan 

enhet som kan ta emot barnet i hemlandet. Om barnet i utredningen inte vet var dennes föräld-

rar befinner sig eller i vilket land, innebär det därmed inte att barnet per automatik kommer att 

beviljas ett uppehållstillstånd i Sverige då det finns andra alternativ till ett ordnat motta-

gande.109 För att ett barn ska kunna återvända krävs det förutom ett ordnat mottagande även 

att barnets grundläggande behov blir tillgodosedda. Därmed ska barnet vid ett återvändande 

bland annat ha tillgång till skola, daglig logi och mat, någon som tar hand om barnet och 

skyddar denne från att utnyttjas eller skadas osv. Om barnet saknar dessa möjligheter som 

ordnat mottagande samt att få de grundläggande behoven tillgodosedda anses det föreligga ett 

verkställighetshinder.110  

 

5.2 Undantag för asylsökande som avtjänat straff. 
En utlänning som dömts för ett brott och därmed får ett beslut om avvisning eller utvisning 

har inte rätt att få ett uppehållstillstånd, varken tillfälligt eller permanent enligt huvudregeln i 

5 kap 20 § UtlL. Undantag finns dock när Migrationsverket bedömer att det föreligger ett be-

hov av att bevilja den sökande ett uppehållstillstånd, då ska verket upphäva tidigare avvisning 

eller utvisningsbeslut. Om så inte görs aktualiseras bestämmelsen i 12 kap 16 b §  UtlL som 

säger att en sådan utgång medför att ärendet ska hänvisas till Migrationsöverdomstolen som 

ska ta ställning ärendet.111  

 

Enligt 12 kap, 16 b § UtlL framgår även att en utlänning som utvisas av en allmän domstol 

kan få ett uppehållstillstånd  och därmed rätt att stanna i Sverige om det finns anledning att 

anta att den sökande inte kommer att tas emot i sitt hemland. Av samma lag framgår att ären-

det kommer att visas till Migrationsdomstolen eller Migrationsöverdomstolen för ett avgö-

rande baserat på Migrationsverkets ställningstagande. Den sökande har då möjlighet att få 

permanent uppehållstillstånd samt arbetstillstånd i Sverige.112 

 

                                                           
107 Ibid, s.5 
108 Migrationsverket, Rättsligt ställningstagande angående innebörden av svenskt konventionsåtagande och arti-

kel 8 vid tillämpning av 11 och 13 §§ i den tillfälliga lagen - SR 24/2016, 2016-07-07. Lifos, 37730. S.13 
109 Ibid, S.2 
110 Migrationsverket, Rättsligt ställningstagande angående handläggningen vid preskription - SR 37/2016, 2016-

06-27. Lifos, 37757. S.6-7 
111 Kap 5. 20 § UtlL och 12 kap 16 b §  UtlL 
112 12 kap. 16 b § UtlL 
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5.3 Verkställighet mot ett annat land 
Det finns idag ingen gällande lagstiftning som reglerar situationer när en sökande inte kunnat 

göra sitt medborgarskap sannolikt och det gäller då oberoende på orsak.113 

En sökande ska som tidigare nämnt prövas mot det land som denne är medborgare i. Ett av-

visningsbeslut anses verkställt när sökande lämnat Sverige för att resa till det eller något av de 

länder som denne angett i sin ansökan. (En förutsättning är då att sökande har tillstånd att resa 

in i det land eller länder för att det ska kunna verkställas).  

I det fall sökande inte själv uppgett vilka länder denne har rätt att vistas i kan det framkomma 

genom exempelvis en slagning i Eurodac.114  

Om det framgår att det verkställighetsland som nedtecknats i beslutet om avvisning eller ut-

visning är felaktigt, oberoende på hur informationen nått Migrationsverket, ska verket bedöma 

om det är sannolikt att sökande har rätt att vistas i det nytillkomna landet på grund av sitt 

medborgarskap. Om det finns bevisning i form av dokument som styrker att sökande möjligt-

vis skulle kunna vara medborgare i flera länder medför det att beslutet kan verkställas mot nå-

got av länderna.115 Migrationsverket ska enligt 12 kap 18 § UtlL pröva om det föreligger ett 

hinder mot en i prövningen senare uppkommen stat, på eget initiativ i en så kallad ex offi-

cio116 prövning, för att se om det finns ett skyddsbehov mot landet som kan ha inverkan på 

beslutet.117 

  

                                                           
113 Migrationsverket, Rättsligt ställningstagande angående handläggning av ärenden enligt 12 kap. 18 och 19 §§ 

utlänningslagen då fråga om nytt land uppstår - SR 42/2016, 2016-07-11. Lifos, 37762. S.4 
114 Ibid, S.5 
115 Ibid, S.11 
116 Proposition 2004/05:170 Ny instans- och processordning i utlännings- och medborgarskapsärenden S.153. 
117 Migrationsverket, Rättsligt ställningstagande angående handläggning av ärenden enligt 12 kap. 18 och 19 §§ 

utlänningslagen då fråga om nytt land uppstår - SR 42/2016, 2016-07-11. Lifos, 37762. S.12. 
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6. Regeringens åtgärder och lagstiftningen idag 
Regeringen arbetar aktivt med åtgärder för att förbättra det rådande läget med asylsökande. 

Olika åtgärder har redan genomförts och den 22 september presenterades ytterligare åtgärder. 

Regeringen gav Migrationsverket i uppdrag att förkorta samt effektivisera processen och 

verkställigheten i de beslut som utmynnat i  en avvisning och utvisning. Uppdraget syftar till 

att drastiskt förkorta handläggningstiden i dessa typer av avslag samt snabbare verkställa laga 

kraftvunna beslut.118 

 

Regeringen bedömer att polismyndigheten är begränsad i sina möjligheter att genomföra ar-

betsplastinspektioner i de fall det inte rör sig om brott. I dagsläget är det straffbart för en ut-

länning att illegalt befinna sig i Sverige då det förutsätter ett tillstånd och detsamma gäller för 

utlänningar som arbetar. 119 Regeringen har för avsikt att  komma åt arbetsgivaren i dessa situ-

ationen och vill därför ge polisen befogenheter att införa arbetsplatskontroller, utan att det 

måste föreligga ett brott, för att undvika att arbetsgivare anställer och utnyttjar människor som 

befinner sig illegalt i Sverige eller på annat sätt saknar ett arbetstillstånd. Polisen ska också få 

möjlighet att genomföra stickprovskontroller på arbetsplatser i syfte att försvåra för arbetsgi-

vare att anställa människor som saknar arbetstillstånd. Regeringen kommer också att införa 

sanktioner för de arbetsgivare som medvetet anställer utlänningar som saknar arbetstillstånd 

och de kan vidare komma att dömas till näringsförbud.120  

 

Regeringen beslutade enligt lag om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ord-

ningen att genomföra ID- kontroller för transporter till Sverige. De transporter som omfattas 

är buss, tåg och flygtrafiken. Det finns idag ingen tydlig föreskrift om hur en ID- kontroll ska 

genomföras i praktiken. Transportörerna har fått i uppdrag att genomföra dessa kontroller och 

kan denne inte visa att en kontroll skett kan denne straffas med en sanktionsavgift.  Det är po-

lismyndigheten som kontrollerar att transportörerna genomfört kontrollerna.121 

Regeringen vill nu ge polismyndigheten ytterligare befogenheter att genomföra inre gränskon-

troller när identitetshandlingar påträffas. Därmed ska polisen kunna omhänderta handlingar 

för att identifiera utlänningar. Polisen ska även ges möjlighet att ta fingeravtryck på utlän-

ningar, en möjlighet som tidigare varit begränsad. Åtgärderna och den utökade befogenheten 

syftar till att underlätta polisens möjligheter till identifiering samt försvåra för de människor 

som inte accepterar avvisnings eller utvisningsbeslut.122 

 

När ett ärende överlämnas till polismyndigheten har det hittills inte funnits någon möjlighet 

för polisen att återförvisa ärendet till Migrationsverket. När utlänningar avviker eller försvin-

ner men sedan söker sig tillbaka till Migrationsverket har det inte funnits någon bestämmelse 

för verket om att anmäla detta till polismyndigheten. Nu vill regeringen ändra på det och in-

föra en sådan skyldighet. Detsamma gäller i de ärenden hos polismyndigheten fått ta över då 

                                                           
118 Regeringen, Justitiedepartementet, Ju2016/03926/SIM, 2016-05-19, http://www.regeringen.se/contentas-

sets/4b60596119254d6fb55a95e11e6d6e56/uppdrag-att-forkorta-tiden-fran-asylansokan-till-atervandande.pdf 

(hämtad 2016-10-30) S.1-2 
119 Migrationsverket, Rättsligt ställningstagande angående ansökan om förlängt uppehålls- och/eller arbetstill-

stånd som görs efter det att ett tidigare tillstånd upphört att gälla - SR 53/2016, 2016-10-03. Lifos, 38252. S.6-7 
120 Regeringen, pressträff - Åtgärder för ett bättre fungerande återvändande, 2016-09-22. http://www.rege-

ringen.se/pressmeddelanden/2016/09/atgarder-for-ett-battre-fungerande-atervandande/ (Hämtad 2016-11-10). 
121 Förordning om vissa identitetskontroller vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säker-

heten i landet (SFS 2016:723). S.1-2 
122 Regeringen, pressträff - Åtgärder för ett bättre fungerande återvändande, 2016-09-22. http://www.rege-

ringen.se/pressmeddelanden/2016/09/atgarder-for-ett-battre-fungerande-atervandande/ (Hämtad 2016-11-10) 

http://www.regeringen.se/contentassets/4b60596119254d6fb55a95e11e6d6e56/uppdrag-att-forkorta-tiden-fran-asylansokan-till-atervandande.pdf
http://www.regeringen.se/contentassets/4b60596119254d6fb55a95e11e6d6e56/uppdrag-att-forkorta-tiden-fran-asylansokan-till-atervandande.pdf
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/09/atgarder-for-ett-battre-fungerande-atervandande/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/09/atgarder-for-ett-battre-fungerande-atervandande/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/09/atgarder-for-ett-battre-fungerande-atervandande/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/09/atgarder-for-ett-battre-fungerande-atervandande/
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sökande väljer att istället åka frivilligt. Regeringen vill nu införa en bestämmelse som innebär 

att ärenden ska kunna komma att återförvisas för att underlätta polismyndighetens arbete.123 

I dagsläget får polisen som tidigare nämnts använda tvångsåtgärder vid en verkställighet av 

avvisnings eller utvisningsbeslut. Därmed överlämnas ärendet för verkställighet av Migrat-

ionsverket. I ett nytt lagförslag föreslås att Migrationsverket även ska få en möjlighet att be-

gära handräckning av polismyndigheten som får avlägsna personer från boendeplatser som 

behöver frigöras för nya asylsökande. Orsaken till lagförslaget är att det idag inte finns någon 

klar bestämmelse om överlåtandet och enligt polislagen, vilket är en förutsättning att det finns 

uttryckt i lag, för att polisen ska ha möjlighet att ingripa.124 Den nya lagen föreslås träda i 

kraft i april år 2017 125 och grundtanken är att utlänningar, som inte längre har rätt att bo kvar 

på ett boende, i första hand frivilligt ska lämna boendet. Om utlänningen vägrar ska polisen, 

med tillämpning av bestämmelsen om handräckningen från Migrationsverket, avlägsna perso-

nen med tvång om så måste ske.126 Polisen ska enligt förslaget även få en befogenhet om att 

avlägsna barn och barnfamiljer. I sådana fall måste det ske med särskild försiktighet och med 

hänsyn till barnet och på ett sätt som bedöms vara barnanpassat.127 

Utlänningar som tas i förvar och transporteras får enligt den nuvarande lagstiftningen endast 

placeras i Migrationsverket lokaler för förvaring. Regeringen ändrar på detta och ser nu till att 

förvar kan ske i exempelvis häkte eller annan byggnad, utöver verkets lokaler, för att under-

lätta avvisning och utvisning. Förvar ska nu kunna komma att göras i högst tre dygn i större 

utsträckning än tidigare. Det finns i nuläget inget stöd i lag för att polisen ska kunna fatta be-

slut om att ta barn i förvar inför en verkställighet av ett beslut. Migrationsverket har den befo-

genheten och därmed måste ett sådant beslut fattas av verket innan det kan ske. Regeringen 

vill ändra på detta så att även barn kommer att tas i förvar. Därmed ska dessa typer av beslut 

likställas så att samma bestämmelse tillämpas oavsett om det är Migrationsverket eller Polis-

myndigheten som fattar beslutet.128  

6.1 Återetableringsstödet  
I oktober i år beviljades 2070 ansökningar om återetableringsstöd. Återetableringsstödet till-

lämpas i allt högre grad i år till skillnad från i fjol då antalet beviljade ansökningar var 216 

stycken.129 

Förordning (2008:778) om återetableringsstöd för vissa utlänningar regler möjligheterna till 

ersättning för asylsökande i Sverige som fått avvisnings eller utvisningsbeslut. En förutsätt-

ning är att den sökande väljer att lämna landet frivilligt för att återvända till sitt hemland, al-

ternativt att sökande drar tillbaka sin asylansökan, samt att denne med sannolikhet kommer att 

tas emot av destinationslandet.130 Tanken bakom regeringens återetableringsstöd är att erbjuda 

den sökande ersättning och därmed är syftet att denne lättare ska komma att anpassa sig i sitt 

                                                           
123 Regeringen, pressträff - Åtgärder för ett bättre fungerande återvändande, 2016-09-22. http://www.rege-

ringen.se/pressmeddelanden/2016/09/atgarder-for-ett-battre-fungerande-atervandande/ (Hämtad 2016-11-10).  
124 Förordning om vissa identitetskontroller vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säker-

heten i landet, SFS 2016:723. S.14 
125 Ibid. S.1 
126 Ibid. S.15 
127 Ibid. S..11 
128 Regeringen, pressträff - Åtgärder för ett bättre fungerande återvändande, 2016-09-22. http://www.rege-

ringen.se/pressmeddelanden/2016/09/atgarder-for-ett-battre-fungerande-atervandande/ (Hämtad 2016-11-10). 
129 Migrationsverkets återrapportering. S.15 
130 Förordning (2008:778) om återetableringsstöd för vissa utlänningar. 1 §.  

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/09/atgarder-for-ett-battre-fungerande-atervandande/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/09/atgarder-for-ett-battre-fungerande-atervandande/
http://www.regeringen.se/49ef7d/contentassets/9ad6bc56ac5a4083bfefe74e12e73f47/id-forordning-sfs-2016_723.pdf
http://www.regeringen.se/49ef7d/contentassets/9ad6bc56ac5a4083bfefe74e12e73f47/id-forordning-sfs-2016_723.pdf
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/09/atgarder-for-ett-battre-fungerande-atervandande/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/09/atgarder-for-ett-battre-fungerande-atervandande/
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hemland. Ersättningen utfärdas till en sökande som beviljats återetableringsstöd och ersätt-

ningen ska få fler asylsökande att självmant och därmed frivilligt att återvända till sina hem-

länder.131 

 

6.2 Reglering av bestämmelser om ersättning 
När en asylsökande fått beskedet att denne inte kommer att få stanna i Sverige och därmed får 

ett avslag på sin asylansökan blir det aktuellt med bestämmelserna i lag (1994:137) om motta-

gande av asylsökande. Exempelvis framgår det av 12 § i samma lag att en sökande som un-

danhållit sig och därmed erhållit avvisnings eller utvisningsbeslut inte har rätt till bistånd. Be-

slutet gäller då från och med det att beslutet för utlänningen trätt i kraft. Utlänningen har där-

med ingen dagersättning och heller ingenstans att bo. Lagen trädde i kraft den 1 juni år 2016. 

När beslutet om avvisning eller utvisning får laga kraft innebär det att utlänningens ersättning 

inte längre utgår.132 Verkställigheten för beslutet aktualiseras och när Migrationsverket alter-

nativt polismyndigheten ansvarar för flyktingen och dennes hemfärd. Därmed kan flyktingen 

ansöka om återetableringsstödet. Om det beviljas kommer utlänningen att erhålla ersättning 

från och med det att denne kommit till sitt hemland.133 

 

6.3 Avvisning och utvisning av tredjelandsmedborgare med stöd av 5 kap. 1 b § 
En tredjelandsmedborgare som har rätt att vistas i ett annat EU- land kan enligt huvudregeln 

avvisas eller utvisas från Sverige. Då det råder oklarheter i förfarandet vid verkställigheten i 

sådana fall och därmed har Migrationsverkets rättsliga ställningstagande tagit fram en vägled-

ning i hur prövningen ska gå till. 

I UtlL 5 kap. 1 b § framgår situationer när en asylansökan kan avvisas. Exempelvis på grund 

av att sökande har rätt att vistas i ett annat medlemsland då sökande där anses vara skyddsbe-

hövande.134 Därmed ska en sökande i sådana situationer avvisas med en omedelbar verkstäl-

lighet i normalfallet till det EU-land som står ansvarig.135 Om sökande beviljats skydd i ett 

land som inte är en medlemsstat i EU, gäller istället principen om första asylland och sökande 

kan därmed utvisas om hemlandet kan anses vara tillräckligt säkert samt då denne inte riske-

rar förföljelse (non-refoulement). Om verkställigheten i ett sådant fall ska göras, ska det enligt 

det rättsliga ställningstagandet ske omgående. Sverige kan dock, som tidigare nämnts, enligt 

Dublinförordningens bestämmelser besluta att ta över ansvaret för sökande och därmed pröva 

ärendet i Sverige.136 

Asylsökande som har rätt att vistas i ett tredje land ska enligt huvudregeln avvisas om motta-

garlandet kan anses vara säkert. Därmed är det flertalet kriterier som ska vara uppfyllda för att 

Sverige ska ha möjlighet att verkställa avvisnings eller utvisningsbeslut. Sökande får inte i 

mottagarlandet riskera förföljelse, allvarlig skada, riskera att sändas vidare till ett annat land 

som inte ger sökande samma skydd, riskerar att utsättas för skyddsgrundande behandling och/ 

                                                           
131 Kommittédirektiv, Möjligheten att bevilja uppehållstillstånd när ett beslut om avvisning eller utvisning inte 

kan verkställas eller har preskriberats. Dir. 2016:92. 2016-11-03 http://www.regeringen.se/4aab8d/contentas-

sets/e5005ab2d9b64ef5a69de8ccd1f6146a/mojligheten-att-bevilja-uppehallstillstand-nar-ett-beslut-om-avvis-

ning-eller-utvisning-inte-kan-verkstallas-eller-har-preskriberats-dir-2016-92.pdf (Hämtad 2016-12-01). S.2  
132 Ibid. S.2 
133 Migrationsverket, Stöd till återetablering i hemlandet, 2016-11-09. http://www.migrationsverket.se/Privatper-

soner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Efter-beslut/Om-du-far-avslag-pa-din-ansokan/Atervanda-sjalvmant/Stod-till-

ateretablering.html (Hämtad 2016-11-20).  
134 UtlL 5 kap. 1 b § 
135 Migrationsverket, Rättsligt ställningstagande angående avvisning av ansökan om uppehållstillstånd med stöd 

av 5 kap. 1 b § utlänningslagen - SR 27/2016, 2016-06-27. Lifos, 37736. S.2 
136 Ibid. S.4-5 

http://www.regeringen.se/4aab8d/contentassets/e5005ab2d9b64ef5a69de8ccd1f6146a/mojligheten-att-bevilja-uppehallstillstand-nar-ett-beslut-om-avvisning-eller-utvisning-inte-kan-verkstallas-eller-har-preskriberats-dir-2016-92.pdf
http://www.regeringen.se/4aab8d/contentassets/e5005ab2d9b64ef5a69de8ccd1f6146a/mojligheten-att-bevilja-uppehallstillstand-nar-ett-beslut-om-avvisning-eller-utvisning-inte-kan-verkstallas-eller-har-preskriberats-dir-2016-92.pdf
http://www.regeringen.se/4aab8d/contentassets/e5005ab2d9b64ef5a69de8ccd1f6146a/mojligheten-att-bevilja-uppehallstillstand-nar-ett-beslut-om-avvisning-eller-utvisning-inte-kan-verkstallas-eller-har-preskriberats-dir-2016-92.pdf
http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Efter-beslut/Om-du-far-avslag-pa-din-ansokan/Atervanda-sjalvmant/Stod-till-ateretablering.html
http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Efter-beslut/Om-du-far-avslag-pa-din-ansokan/Atervanda-sjalvmant/Stod-till-ateretablering.html
http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Efter-beslut/Om-du-far-avslag-pa-din-ansokan/Atervanda-sjalvmant/Stod-till-ateretablering.html
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eller bestraffning. Landet ska ge utlänningen en möjlighet att ansöka om skydd som flykting. 

Det ska också vara rimligt att sökande reser tillbaka till det tredje landet på grund av att denne 

har en anknytning till landet. Om anknytningen för sökande är starkare i Sverige, om denne 

exempelvis har familj här och om det saknas en motsvarighet till anknytning i mottagarlandet, 

ska sökande inte avvisas eller utvisas. Utöver dessa kriterier måste även resan till det tredje 

landet bedömas vara säkert.137  

6.4 Artikel 6.2 Direktiv 
Målet med återvändandedirektivet är att de länder som är medlemmar i EU ska verka för att 

tillsammans ha gemensamma metoder när det kommer till återvändande av tredjelandsmed-

borgare. Tredjelandsmedborgare som saknar tillstånd har ingen rätt att fritt röra sig mellan 

gränserna bland medlemsstaterna  och det framgår av artikel 2 i Europaparlamentet och rådets 

direktiv 2008/115/EG. En tredjelandsmedborgare som befinner sig utan tillstånd i Sverige ska 

enligt huvudregeln avvisas eller utvisas med en tidsfrist för frivillig avresa som tidigare 

nämnts.138  

Enligt artikel 6 1 p framgår att en tredjelandsmedborgare som saknar tillstånd att vistas i ett 

medlemsland ska avvisas eller utvisas enligt huvudregeln. I artikel 6.2 finns undantag som in-

nebär att en tredjelandsmedborgare som har tillstånd att vistas i en annan medlemsstat genast 

ska bege sig till det land denne har tillstånd att befinna sig i. Kommissionen har efter en 

granskning av svensk rätt kunnat konstatera att artikel 6.2 ännu inte på ett korrekt sätt tilläm-

pats i den svenska lagstiftningen.139 Detta eftersom att Kommissionen anser att en tredjelands-

medborgare i första hand ska ges en möjlighet att lämna landet frivilligt innan man fattar be-

slut om avvisning eller utvisning.   

Regeringen har kommit med ett nytt lagförslag där man vill att en tredjelandsmedborgare som 

har tillstånd att vistas i ett annat EU-land får avvisas först efter det att denne uppmanats av 

Polismyndigheten eller Migrationsverket, men vägrat att inom en skälig tid, självmant lämna 

Sverige och återvända till den EU-stat som denne har legal rätt att vistas i. Undantaget från 

denna bestämmelse finns enligt förslaget beroende på omständigheterna i det särskilda fallet 

exempelvis om sökande kan anses vara en fara för rikets säkerhet osv.140 Lagändringarna fö-

reslås träda i kraft den 1 mars 2017.141 

  

                                                           
137 Migrationsverket, Rättsligt ställningstagande angående avvisning av ansökan om uppehållstillstånd med stöd 

av 5 kap. 1 b § utlänningslagen - SR 27/2016, 2016-06-27. Lifos, 37736. S.6-7 
138 Justitiedepartementet, 2016-10-13, Lagrådsremiss- Uppföljning av återvändandedirektivet och direktivet om 

varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning. http://www.regeringen.se/4a90ab/contentas-

sets/8fdaeaa73fc74e36ae6c8b35ce37288e/uppfoljning-av-atervandandedirektivet-och-direktivet-om-varaktigt-

bosatta-tredjelandsmedborgares-stallning (Hämtad 2016-11-22). S.13 
139 Ibid. S.14 
140 Ibid.S.16 
141 Ibid. S.1 

http://www.regeringen.se/4a90ab/contentassets/8fdaeaa73fc74e36ae6c8b35ce37288e/uppfoljning-av-atervandandedirektivet-och-direktivet-om-varaktigt-bosatta-tredjelandsmedborgares-stallning
http://www.regeringen.se/4a90ab/contentassets/8fdaeaa73fc74e36ae6c8b35ce37288e/uppfoljning-av-atervandandedirektivet-och-direktivet-om-varaktigt-bosatta-tredjelandsmedborgares-stallning
http://www.regeringen.se/4a90ab/contentassets/8fdaeaa73fc74e36ae6c8b35ce37288e/uppfoljning-av-atervandandedirektivet-och-direktivet-om-varaktigt-bosatta-tredjelandsmedborgares-stallning
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7. Diskussion/Analys 
Sverige har tack vare sina konventionsåtaganden anpassat asylrätten på ett sådant sätt att den 

ger särskilda rättigheter för utlänningar och asylsökande. Det är absolut nödvändigt för att dessa 

individer ska ha möjlighet att få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. Sverige har en gene-

rös flyktingpolitik i jämförelse med flera andra länder. Exempelvis väljer man i Sverige i de 

allra flesta fall att pröva ett ärende, även om den sökande ibland har rätt att vistas i ett annat 

land och då man i praktiken skulle kunna neka att pröva ärendet för den sökande.  

Efter den enorma flyktingvåg som inträffade i Sverige år 2015 anses det knappast fanns ett 

annat alternativ än att se över den rådande lagstiftningen precis så som regeringen valt att göra. 

Idag kan man jämförelsevis se att det i nuläget är svårare för en asylsökande att få ett permanent 

uppehållstillstånd om denne inte uppfyller de krav som ställs enligt den rådande lagstiftningen. 

Man har därmed sett till att de asylsökande som är i ett absolut behov av skydd för en längre tid 

framöver ska beviljas tillstånd för ett permanent skydd. Medan resterande asylsökande med ett 

lägre ställt behov därmed kan komma att tvingas återvända.  

Det får anses lämpligt att man ser till att asylsökande med störst skyddsbehov garanteras skydd 

i första hand. Sverige som land kan inte ta emot alla asylsökande som ankommer. Självklart ska 

alla ha rätt till sin prövning, men de sökande som helt saknar ett skyddsbehov eller de som har 

ett skyddsbehov av en lägre grad kan därmed återvända, till skillnad från dom som aldrig kan 

göra det. Att prioritera de med störst skyddsbehov kan alltså vara en nödvändighet för att så 

många människor som möjligt ska få en chans till ett bättre liv.  

Asylrätten ändrades och uppdaterades enormt under en kort tid och den nya tillfälliga lagen 

trädde snart i kraft. Det skulle vara intressant att få veta vad regeringen har planerat framöver 

när den tillfälliga lagstiftningen inte längre ska tillämpas. Att återgå till den gamla ursprungliga 

UtlL känns avlägset. Visserligen skulle lagen säkert kunnat komma att tillämpas som tidigare, 

men det förutsätter också att det framöver inte kommer en flyktingvåg i lika stor omfattning 

som tidigare. Med tanke på hur världen ser ut idag och dess oroligheter kan det vara svårt att se 

hur den ursprungliga lagen skulle kunna tillämpas om det inte finns en garanti om att dessa 

typer av omfattande flyktingströmmar inte kommer att drabba Sverige igen. Det är naturligtvis 

omöjligt att förutse sådana händelser och så länge det finns konflikter och oroligheter så är det 

sannolikt att människor i utsatta situationer fortsätter att söka skydd i andra länder.  

Med alla dessa nya förändringar samt åtstramning av uppehållstillstånd för asylsökande är det 

av särskilt stor vikt att handläggare och myndigheter har den kompetens som kan krävas då 

deras bedömning är den som i första hand avgör om en sökande är i ett tillräckligt behov av 

skydd. Att en beslutande myndighet skulle fatta felaktiga beslut på grund av bristande kompe-

tens är oacceptabelt. De myndigheter som står ansvariga beslutar om människors framtid och 

därmed deras liv och då finns varken tid eller rum för misstag på grund av okunskap. Rege-

ringen har därmed satsat betydligt mycket mer resurser inom migrationsrätten vilket i sig är bra. 

Men samtidigt ökar pressen på handläggarna på Migrationsverket och det i sin tur ger stressade 

arbetstagare som utreder och fattar beslut med produktionssiffror i bakhuvudet. Därmed tåls det 

att påpeka att man bör vara vaksam på detta då regeringen hela tiden vill uppskatta framtida 

resultat av kommande beslut, innan så skett, för att kunna kartlägga asylpolitiken. Det finns inte 

rum för felmarginal när det rör sig om människoliv oavsett vilka produktionssiffror som fram-

träder i slutändan.  

Regeringens återvändandeplan täcker och förbättrar samarbetet mellan myndigheterna. Den är 

absolut nödvändig i utvisningsförfarandet med tanke på den bristande lagstiftning som tilläm-

pats tidigare. Myndigheterna har inte haft tydliga direktiv att följa och därmed inte heller kunnat 

avgöra på egen hand vilken myndighet som är ansvarig för vad i processen. Därmed har beslut 
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om verkställighet bollats mellan myndigheter. Detta är inte alls tryggt ur ett rättssäkert perspek-

tiv då ett sådant bollande mellan myndigheter skulle kunna medföra att viktiga uppgifter eller 

information kan ha hamnat mellan stolarna. Det nya samarbetet myndigheter emellan skulle 

kommit för länge sedan.  

Vidare får det anses orimligt att inte se till att polismyndigheten får ta del av allt i ett asylärende 

när det överlåts från Migrationsverket och av den anledningen är det viktigt att migrationsver-

kets förslag går igenom. Det skulle beslutats om att så ska göras redan i det skedet man bedömde 

att migrationsverket kan lämna över ett ärende till polisen. Detta då det kan finna delar i inne-

hållet av ett ärende som är av stor vikt och betydelse hos polismyndigheten i ärendet. Idag måste 

polismyndigheten istället lita blint på det verket bedömt, vilket inte heller får anses rättssäkert 

då två beslut kan skilja sig ifrån varandra i slutändan. 

Den Svenska staten bör fortsätta arbetet och utveckla samarbetet med resterande EU-länder 

ytterligare. Särskilt när det handlar om att överlämna information gällande asylsökande som 

vistats i andra länder. Det är nödvändigt på grund EU-ländernas säkerhet och för att se till att 

människor som förbrukat sin rätt att vistas i andra länder inte ska ha möjlighet att bruka den 

här. De skulle även kunna hjälpa till att få tag i de människor som begår brott och befinner sig 

illegalt i och mellan länderna. Därmed bör polismyndigheterna i alla länder få rätt att tillämpa 

Migrationsverkets databaser (eller motsvarande i aktuellt land) för fingeravtryck. Detta måste 

kunna ske utan att de asylsökande blir kränkta eller att respekten för den personliga integriteten 

riskerar att gå förlorad. 

En sökande som får avvisnings eller utvisningsbeslut har i de allra flesta fall rätt att få sitt ärende 

prövat av en högre instans. I Sverige ska verkställigheten av ett sådant beslut ske inom två till 

fyra veckor från det att den sökande erhållit beslutet. Beslutet ska i regel prövas innan det verk-

ställs men ibland kan beslutet verkställas även om det under tiden prövas i domstol. Det är tack 

vare att man velat efterfölja att rättssäkerheten för den sökande efterlevs, samt de mänskliga 

rättigheterna och konventionsåtagandena, som man väljer att ge den sökande en möjlighet att 

överklaga ett beslut. En rättighet som är livsviktig i de fall en sökande fått ett felaktigt beslut 

oavsett orsak.  

Preskriptionstiden för en asylsökande är fyra år från det att den sökande fått sitt beslut. Efter 

det kan den sökande på nytt ansöka om uppehållstillstånd i Sverige. Det är en fördel för asyl-

sökande att denne på nytt kan ansöka om asyl i en ny prövning på grund av att det senare upp-

komma situationer där den sökande vid det senare tillfället har behov av skydd på annan grund 

än som tidigare nämnt. Hade det inte funnits denna begränsning skulle människor heller inte 

haft samma rätt till skydd.  

Migrationsverket får hela tiden större möjligheter till att samarbeta och ta hjälp av Polismyn-

digheten i de fall verket ensamt saknar befogenheter att verkställa beslut som måste göras med 

tvång. Det gemensamma samarbetet förbättras kontinuerligt och det medför i sin tur att allt fler 

människor som erhållit dessa typer av avvisnings eller utvisningsbeslut faktiskt lämnar Sverige. 

Det kan anses var bra att dessa människors beslut verkställs. Föreligger det inget behov av 

skydd alls samt i de fall den sökande inte levt i Sverige tillräckligt länge för att denne ska ha 

kunna ansetts vara anpassad till samhället, så ska personen i fråga heller inte stanna i Sverige 

illegalt. I prövningen för familj ser man till barnets bästa och det i sig anses enligt praxis att 

leva tillsammans med sin familj och sina föräldrar. Därmed medför det att barnen följer med 

sina föräldrar vid avvisnings eller utvisningsbeslut.  Att leva illegalt i ett land medför att sö-

kande lever utanför samhället och det i sin tur kan resultera i att utlänningen far illa, begår 

olagliga handlingar eller på annat sätt kan bli en fara för sig själv eller andra. Ännu värre blir 

det i de fall barn finns med i bilden och utlänningen väljer att gå under jord. I dessa fall blir det 
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svårt att tillgodose barnets behov. Om Migrationsverket lämnar över ett ärende till Polismyn-

digheten kan det i dagsläget inte återförvisas tillbaka till verket efter det att ärendet överlåtits. 

En av regeringens åtgärder är därmed att se till att detta ska bli möjligt vilket det är hög tid för 

att möjliggöra.   

Sverige arbetar aktivt med att upprätta återvändandeavtal med andra länder för att på så vis 

förbättra och underlätta återvändandet för asylsökande som saknar en laglig rätt att vistas i Sve-

rige. På så sätt kan Sverige även se till att sökande som ska återvända till sina hemländer kan 

göra så utan att komma till skada varken på resvägen eller vid det faktiska återvändandet. Det 

är något som även är för den sökandes bästa att denne är garanterad att inte utsättas för bestraff-

ning eller annan inhuman behandling av staten samt att hemlandet kan se till att sökande har ett 

tillräckligt myndighetsskydd för sin återetablering.  

När ett beslut om avvisning eller utvisning ska komma att verkställas är det Migrationsverket 

som står som ytterst ansvarig myndighet. I de fall ett sådant beslut inte går att verkställa och 

det istället blir ett verkställighetshinder har verket vissa skyldigheter att utreda ärendet ytterli-

gare. Exempelvis i de fall det uppkommer nya uppgifter i ärendet. Då ska verket tillämpa prin-

cipen om ex officio, som tidigare nämnt, för att på eget initiativ utreda ärendet ytterligare. Det 

kan anses vara en självklarhet att verket är tvunget att efterfölja detta då det kan vara livsavgö-

rande för den sökande och även då det är en förutsättning för rättssäkerheten.  

Detsamma gäller då en sökande ska återvända till ett hemland med då utlänningen riskerar att 

utsättas för skyddsgrundande behandling och/eller bestraffning. I sådana situationer är det även 

upp till verket att se till att den sökande inte kommer till skada. Och kan man inte säkerställa 

att så inte kommer att ske måste utlänningen utvisas mot ett annat land eller få rätt att legalt 

vistas i Sverige. Tack vare de mänskliga rättigheterna ska en sökande aldrig riskera att komma 

till skada även i de fall ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas. Det kan 

anses vara korrekt att lägga detta breda ansvar på Migrationsverket gällande verkställighet för 

att säkerställa att människor inte ska komma till skada. För oavsett hur kompetenta utredare det 

finns, och även i de fall alla asylskäl framkommit eller vad som legat till grund för beslutet, så 

föreligger det ändå en mänsklig faktor i alla beslut som fattas. Det är då ytterligare en möjlighet 

att säkerställa att en asylsökande som saknar asylskäl men som ändå skulle kunna skadas på 

grund av att denne exempelvis lämnat sitt hemland illegalt och därmed anses vara en desertör 

av den egna staten istället kan få ett bra och sunt liv i ett annat land eller i Sverige på grund av 

verkets ytterligare utredningsskyldigheter.  

Att det idag råder striktare bestämmelser för möjligheterna till att verkställa beslut om avvisning 

eller utvisning gällande barn är helt riktigt. Barn har inte möjlighet att rå om sig själva på samma 

sätt som vuxna gör och som kan därför heller inte sändas tillbaka till ett hemland där man saknar 

möjligheter till ett ordnat mottagande. Barn ska ha rätt att gå i skola samt få sina grundläggande 

behov tillgodosedda så som mat, vård och någon som tar hand om barnet. Kan inte dessa behov 

tillgodoses så kan heller inte barnet återvända till sitt hemland. I undantagsfall kan barn som 

snart ska komma att fylla 18 år att återförvisas till hemlandet utan ett ordnat mottagande om 

denne saknar ett skyddsbehov. Därmed kan det anses vara rimligt om prövningen gått till på ett 

rättssäkert sätt och när man därefter beslutat om detta i det enskilda fallet. Det finns inte alltid 

en garanti för att en person, oavsett ålder, är kapabel till att ta hand om sig själv och särskilt 

inte i de fall personen är uppvuxen i ett annat land än det som denne är född i. Turligt nog sker 

alltid prövningen individuellt och därefter fattas beslut oavsett barnets ålder.  

En spännande åtgärd är den om återetableringsstödet. Det tycks vara en bra investering då det 

kan underlätta betydligt för asylsökande att återigen etablera sig i sitt hemland.  
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Den som ansöker om återetableringsstöd och därmed kan beviljas ett sådant är sökande som 

frivilligt lämnar Sverige, efter att sökande erhållit avvisnings eller utvisningsbeslut, alternativt 

drar tillbaka sin ansökan om uppehållstillstånd. Det gäller alla som ansökt om asyl men som 

fått ett besked om att inte få stanna i landet. En sökande med avvisning eller utvisningsbeslut 

som måste verkställas med tvångsåtgärder har däremot ingen rätt till återetableringsstöd.  

Därmed har regeringen ansett att återetableringsstödet ska vara som ett incitament för den sö-

kande att frivilligt välja att återvända. Att sökande som inte frivilligt lämnar Sverige heller inte 

har rätt till återetableringsstöd känns orimligt. Alla bör ha samma rätt till ersättning och att man 

istället borde se till det enskilda fallet innan man beslutar om återetableringsstöd. Det skulle ju 

faktiskt kunna vara så att sökande av rädsla och trauma för ett återvändande till sitt hemland 

hellre lever utan tillstånd, bostad och dagsersättning i Sverige samt utanför myndigheternas 

kontroll. Visserligen görs bedömningen av att den sökande på grund av sitt avslag inte har ett 

behov av skydd. Sökande som utvisas med tvång måste i samma utsträckning, som sökande 

som frivilligt väljer att återvända, återetablera sig i sitt hemland. Ett återetableringsstöd, om det 

ska tillämpas fortsättningsvis, borde utgå till alla som återvänder oavsett om det sker med tvång 

eller ej och då speciellt om det finns barn med i bilden. Det är den svenska staten och migrat-

ionsverket som beslutar om man anser att det föreligger en personlig hotbild mot den enskilde. 

Om man anser att ett sådant hot inte föreligger, och att den sökande därmed inte har rätt till 

skydd betyder inte det att rädsla och eventuellt trauma som en sökande upplever per automatik 

försvinner utan det kan istället vara bestående under mycket lång tid och därmed vara orsaken 

till att den sökande vägrar att lämna Sverige.  

När beslut om avvisning eller utvisning ska verkställas ska det som tidigare nämnts i första 

hand ske frivilligt. Polisens befogenheter i verkställande med tvång har varit tvetydliga i vissa 

situationer och ännu mer när det kommer till att hålla utlänningar i förvar. Regeringen arbetar 

nu för att se till att det finns lagstöd och tydliga föreskrifter i hur detta ska gå till samt utöka 

möjligheterna för Polismyndigheten att beslagta ID-handlingar som polisen kommit över eller 

att hålla utlänningar i förvar på ytterligare platser utöver Migrationsverkets lokaler.  

Om en utlänning ska utvisas mot ett land som inte är det ursprungliga hemlandet, men som 

denne ändå har rätt att vistas i, kan utlänningen utvisas mot det landet. Detta om utlänningen 

själv kan visa att denne är medborgare i ett annat land eller om det framkommit på annat vis. 

Det är också en möjlighet för den sökande att välja vilket land denne vill avvisas eller utvisas 

emot om utlänningen innehar fler medborgarskap. Exempelvis man det vara aktuellt om utlän-

ningen har släkt eller vänner i ett annat land och om det då blir lättare att komma i kontakt med 

dom samt etablera sig i landet. Migrationsverket har vid verkställighet mot annat land än den 

sökandes hemland ytterligare en utredningsskyldighet för att se till om det föreligger hinder 

mot att den sökande ska kunna komma att verkställas mot det nya tillkomna landet. Precis som 

ovan nämnt är det ändå upp till Migrationsverket som ytterst ansvarig myndighet vid avvisnings 

och utvisningsbeslut att se till att den sökande får de skydd som denne kan tänkas behöva eller 

inte riskerar att utsättas för skyddsgrundande behandling och/eller bestraffning.  

Regeringens åtgärder för att förbättra asylpolitiken är flera. Exempelvis är Polismyndighetens 

nytillkomna och kommande befogenheter av stor betydelse framöver. Så länge det inte inkräk-

tar på de individuella fri och rättigheterna eller har alltför stor inverkan på den personliga in-

tegriteten anses det att de lösningar som hittills presenterats är bra och möjliga att tillämpa i 

praktiken. Det kommer förhoppningsvis att leda till ett tryggt och stabilt samhälle i slutändan 

med en fungerande asylrätt och ett rättssäkert asylprövningssystem.  

Hittills har regeringen exempelvis beslutat om att utlänningar som inte har rätt att stanna i Sve-

rige även förlorar sina möjligheter till boende och bistånd. Man har även sett till att i framtiden 
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kunna straffa arbetsgivare som anställer illegala utlänningar i Sverige för att se till att det blir 

näst intill omöjligt att leva i Sverige utan tillstånd. Det är en bättre metod till skillnad från att 

straffa utlänningen i sig men det bör beaktas det finns en risk att dessa människor, som vägrar 

att lämna landet, istället tvingas begå brottshandlingar för att försörja sig. En bättre åtgärd är 

den om att ge Polismyndigheten befogenheter att genomföra stickprovskontroller för att under-

söka arbetsplatser och därmed hitta utlänningar utan arbetstillstånd samt uppehållstillstånd. I 

sådana situationer kommer det även att bli lättare att verkställa avvisnings eller utvisningsbeslut 

om ett sådant beslut föreligger. Den senare metoden underlättar återvändandet för dessa män-

niskor och att de dessutom får möjlighet att ansöka om återetableringsstödet i framtiden. 

Regeringens åtgärder för att förbättra möjligheterna till att ta utlänningar i förvar kommer även 

det att utvecklas och förbättras framöver. Polismyndigheter kommer som tidigare nämnts att få 

fler befogenheter för att genomföra tvångsåtgärder. Beroende på hur dessa åtgärder mer ingå-

ende kommer att se ut anses det vara till en fördel för att kunna verkställa beslut om avvisning 

och utvisning så länge det inte missbrukas eller att integriteten hos de drabbade respekteras. I 

frågan om förvar av barn så måste det ske så barnanpassat som regeringen presenterat för sina 

åtgärder.  

I en helhetsbild anses de kommande åtgärder som regeringen presenterat är fullt genomförbara 

och de kommer att göra en stor skillnad för de asylsökande som hittills inte velat lämna Sverige 

och därmed befunnit sig här illegalt. En konsekvens kan vara att många väljer att stanna här 

och gå under jord. Förhoppningsvis kommer återetableringsstödet att medföra att fler männi-

skor väljer att återvända till sina hemländer. Det känns idag inte allt för uppmärksammat för 

gemene man.  
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