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Sammanfattning  
Syftet med det här arbetet har varit att konkretisera de brister som föreligger vid förvarstagande 

av utlänningar som sedan placeras i kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest. Vi har idag en 

lagstiftning som tydligt anger de förvarstagnas rättigheter vilka ska efterlevas av förordnade 

myndigheter, i det här fallet Migrationsverket samt Kriminalvården. För närvarande hörsammas 

detta dock inte i tillräckligt stor utsträckning. Det här arbetet klargör till exempel att både vår 

Justitieombudsman samt en kommitté inrättad av Europarådet sammantaget har konstaterat att 

vi är oförmögna att efterleva de rättigheter en förvarstagen utlänning de facto har rätt till. Det 

kunde också i arbetet konstateras att vissa insatser gjorts för att tillrättalägga situationen men 

problem kvarstår fortfarande. Vidare för att komma fram till det här resultatet har en utförlig 

utredning i gällande lagstiftning gjorts. Med det följer en granskning av relevant litteratur samt 

förarbeten, praxis och lagkommentarer bland annat.  
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1. Inledning  
1.1 Bakgrund 
Att frihetsberöva en person är en väldigt ingripande åtgärd. Ett allmänt skydd mot 

frihetsberövande finns därför stadgat i den svenska grundlagen.1 Detta skydd har även stöd i 

grundläggande mänskliga rättigheter reglerade i till exempel Europeiska konventionen om 

skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR). I vissa fall kan 

det trots allt bli nödvändigt att frihetsberöva en person. Det handlar till exempel om situationer 

där fängelsestraff utdömts eller när en utlänning i samband med en utvisning eller avvisning 

behöver tas i förvar i väntan på verkställighet av återresan till hemlandet. I sådana situationer 

ska den frihetsberövade dock tillgodoses vissa rättigheter och det ska alltid finnas stöd i 

lagstiftning för att genomföra inskränkningen. Två exempel på lagstiftningar där undantag för 

frihetsberövande regleras är 24 kap. rättegångsbalken (1942:740), nedan kallad RB, om 

häktning och anhållande samt i 10 kap. utlänningslagen (2005:716), nedan kallad UtlL, om 

förvarstagande.  

 

När det gäller förvarstagande av utlänningar blir det aktuellt med placering i antingen en av 

Migrationsverkets tillhandahållna förvar eller i vissa fall i kriminalvårdsanstalt, häkte eller 

polisarrest. Vilket av dessa alternativ det blir beror på individuella omständigheter. Relevanta 

omständigheter är till exempel om utlänningen tidigare suttit i fängelse, begått våldsbrott eller 

betett sig hotfullt i ett förvar. Det handlar följaktligen främst om säkerhetsskäl när bedömningen 

av vilket förvar som är lämpligt ska göras. En utlänning som tidigare uppvisat våldsamt 

beteende kan inte hanteras i Migrationsverkets förvar och bör kanske istället förvaras vid 

kriminalvårdsanstalt till exempel. Det kan ibland dröja en längre tid innan en verkställighet av 

en utvisning eller avvisning går att genomföra. När det gäller personer som begått brott finns 

det heller ingen övre tidsgräns för hur länge de kan vara tagna i förvar. Under tiden utlänningar 

placeras i kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest ska de, liksom vid andra former av 

frihetsberövande, tillgodoses vissa lagstadgade rättigheter. Enligt lag ska det till exempel inte 

göras någon skillnad mellan de som är placerade i Migrationsverkets förvar jämfört med de 

utlänningar som är placerade i kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest vad gäller 

kontaktmöjligheter med omvärlden.2 

 

1.2 Syfte 
Arbetets syfte är att utförligt utreda de omständigheter som föreligger vid ett förvarstagande av 

en utlänning som av olika skäl placeras i kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest, samt vilka 

rättigheter som tillkommer utlänningen i en sådan situation. I uppsatsen utreds även om svensk 

lagstiftning, i en sådan situation som nu nämnts, är att beakta som tillräcklig med hänsyn till de 

grundläggande mänskliga rättigheterna. I arbetet fokuseras främst på andra medborgare än 

medborgare i någon av staterna tillhörande det europeiska ekonomiska samarbetsområdet 

(EES-medborgare).  

 

Följande konkreta frågeställningar kommer att behandlas i uppsatsen: 

• Är den svenska lagstiftningen förenlig med grundläggande mänskliga rättigheter vad 

gäller förvarstagna? 

• Tillämpas den svenska lagstiftningen i sådana fall på det sätt den är ämnad att användas? 

                                                      
1 2 kap. 8 § Regeringsformen (1974:152), nedan kallad RF. 
2 Wikrén s. 590–591. 
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• Har problem gällande förvarstagna uppmärksammats av något svensk eller utländsk 

myndighet?  

 

1.3 Metod 
För att utreda syftet och frågeställningarna i arbetet kommer en rättsdogmatisk metod att 

tillämpas. Det innebär att en uttömmande utredning på området kommer att göras där fokus 

kommer att ligga på lagstiftning med tillhörande förarbeten, lagkommentarer samt 

domstolspraxis. Även doktrin på området kommer att vara föremål för en genomgång. Den 

mest relevanta lagstiftningen kommer att vara UtlL med tillhörande förarbeten och 

lagkommentarer. Även andra lagstiftningar kommer att vara relevanta för utredningen, liksom 

Kriminalvårdens, Migrationsverkets och Polismyndighetens egna föreskrifter.  
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2. Migrationsrättens grunder 
2.1 Utlänningslagen 
UtlL reglerar bestämmelser rörande möjligheterna för människor att resa in i Sverige samt att 

vistas här framförallt under en längre tid. Det kan handla om människor som vill arbeta i Sverige 

och då måste söka arbetstillstånd enligt 6 kap. Där regleras till exempel i 2 § att ett sådant 

tillstånd får ges till den som erbjudits en anställning i Sverige om vissa villkor är uppfyllda, 

som till exempel att anställningen gör det möjligt för denne att försörja sig. Att fly från sitt 

hemland kan också utgöra en anledning till att vilja resa in i Sverige samt att stanna här vilket 

regleras närmare i 4 kap. Så kallade flyktingar kan fly sitt hemland av olika skäl till exempel 

för att denne känner en fruktan för sitt liv och därför inte vill vistas i sitt hemland.3 Då kan 

personen som reser in i Sverige beviljas asyl här. En person kan också få status som alternativt 

skyddsbehövande.4 Med det menas att personen flyr från sitt hemland eftersom denne skulle 

kunna komma att utsättas för omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, till 

exempel dödsstraff, kroppsstraff, tortyr eller annat och därför inte vill eller kan vistas i det 

landet. UtlL är i första hand en ramlag även om den också innefattar en del detaljregleringar 

och utvecklingen av lagstiftningen också går åt det hållet.5  

 

2.1.1 Begreppet utlänning 

I UtlL används begreppet utlänning kontinuerligt för en person som inte har svenskt 

medborgarskap.6 Inom det här begreppet inkluderas även andra begrepp såsom asylsökande till 

exempel. Vem som är svensk medborgare framgår närmare av Lag (2001:82) om svenskt 

medborgarskap. Där regleras i första paragrafen bland annat att innebörden av ett svenskt 

medborgarskap är det rättsliga förhållande som finns mellan en medborgare och staten och som 

för båda parter innefattar både rättigheter samt skyldigheter. 

 

2.2 Myndigheternas ansvarsområden 
Den myndighet som i huvudsak hanterar utlänningar och deras intentioner om att vistas i 

Sverige är Migrationsverket. Verket jobbar på uppdrag av vår regering samt riksdag, och 

därmed av folket. Det betyder också att genomförandet av uppdraget kan ändras beroende på 

vilka partier som för tillfället har störst inflytande över politiken. Det finns just nu ett särskilt 

generellt mål för myndigheten uppställt av regeringen7:  

 

”Målet är att säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik som värnar asylrätten och 

som inom ramen för den reglerade invandringen underlättar rörlighet över gränser, främjar 

en behovsstyrd arbetskraftsinvandring och tillvaratar och beaktar migrationens 

utvecklingseffekter samt fördjupar det europeiska och internationella samarbetet.” 

 

Utöver Migrationsverket finns det också migrationsdomstolar som jobbar med att hantera de 

ärenden som ursprungligen hanterats av Migrationsverket men som sedan har överklagats. 

Migrationsdomstolarna tillhör förvaltningsdomstolarna och de jobbar därmed under samma 

lagstiftning, det vill säga Förvaltningsprocesslagen (1971:291). Utöver den lagstiftningen 

tillämpar de även i sitt dagliga arbete särskilt 16 kap. UtlL som rör processen kring 

migrationsärenden.8 Det finns en ytterligare instans vad gäller asylärenden och det är 

                                                      
3 4 kap. 1 § UtlL. 
4 4 kap. 2 § UtlL.  
5 Wikrén s. 64.  
6 A.a.s. 63.   
7 Migrationsverkets webbplats.  
8 Seidlitz s. 51.  
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Migrationsöverdomstolen som också är den sista instansen för den här typen av ärenden. Den 

här instansen har med sina avgöranden likt Högsta domstolen (HD) funktionen att vara av 

prejudicerande karaktär. För att få prövningstillstånd i ett annat fall än enbart för en framtida 

vägledning krävs det synnerliga skäl och det ska då handla om ett extraordinärt fall där till 

exempel tidigare instanser gjort allvarliga fel i handläggningen.9  

 

Vid ett förbiseende av själva asylprocessen förekommer det även att andra myndigheter är 

involverade vad gäller hanteringen av det migrationsrättsliga förfarandet i vårt samhälle. Det 

kan då handla om personer som fått avslag på sin asylansökan och som sedan inte går med på 

att lämna landet frivilligt. Det kan också handla om människor som efter ett avslagsbeslut 

avviker och ”försvinner” från samhällets kontroll. I dessa ärenden kan Polismyndigheten eller 

Säkerhetspolisen bli inblandade.10 I vissa fall kan det också bli aktuellt att placera människor i 

förvar vilket är ett beslut som fattas av den handläggande myndigheten eller av domstol.11 

Migrationsverket är till exempel den handläggande myndigheten gällande förvar enligt 10 kap. 

14 § UtlL men även Polismyndigheten kan vara handläggande myndighet, enligt 10 kap. 13 §. 

Vid transport av förvarstagna eller vid transport av en verkställighet av en utvisning eller 

avvisning kan också Kriminalvården anlitas.12 

 

2.3 Utlänningsförordningen 
Som komplement till UtlL ger Utlänningsförordningen (2006:97), nedan kallad UtlF, 

ytterligare detaljerade bestämmelser gällande utlänningars vistelse i Sverige. Förordningen 

innehåller åtta kapitel som bland annat berör resehandlingar, uppehållstillstånd, arbetstillstånd, 

kontroll- och tvångsåtgärder, underrättelseskyldighet, avvisning och utvisning etc.  

 

2.3.1 Kontroll- och tvångsåtgärder samt underrättelseskyldigheten det medför 

I 6 kap. UtlF regleras de kontroll- och tvångsåtgärder som kan komma att behöva vidtas. I 15 § 

första stycke regleras till exempel att de beslut som fattas i enlighet med 10 kap. 20 § UtlL om 

placering i kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest i samband med förvarstagande ska 

dokumenteras väl. Andra stycket reglerar vidare att beslut gällande detta ska föranledas av en 

motivering och sedan tas in i en särskild handling.  

 

7 kap. UtlF behandlar den underrättelseskyldighet de olika myndigheterna ansvarar för. Det 

handlar då om Polismyndighetens samt Säkerhetspolisens underrättelseskyldighet gällande 

bland annat ärenden där Polismyndigheten anser att det är tveksamt huruvida en utlänning ska 

avvisas eller inte. Migrationsverket ska då underrättas om detta.13 Utöver det har 

Migrationsverket, migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen en 

underrättelseskyldighet i vissa fall. Även allmänna domstolar har i vissa fall en 

underrättelseskyldighet. Det gäller till exempel i situationer då beslut fattats om att häkta en 

utlänning. Då ska Migrationsverket underrättas, enligt 7 kap. 9 §. Vidare i 7 kap. regleras 

underrättelseskyldighet för Kriminalvården, förvarsverksamheten, Försäkringskassan, 

Pensionsmyndigheten, Skatteverket med flera.  

 

                                                      
9 Seidlitz s. 52.  
10 A.a.s. 52–53.  
11 10 kap. 12 § första stycket UtlL. 
12 10 kap. 19 § UtlL.  
13 Fridström lagkommentar 7 kap. 2 § UtlF.  
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2.4 Återvändandedirektivet 
Under år 2012 genomfördes en stor reform i Sverige gällande UtlL bland annat. Den innebar 

ett genomförande av det så kallade återvändandedirektivet 2008/115/EG vilken utformats av 

Europaparlamentet år 2008. Direktivet innefattade gemensamma normer och förfaranden för 

återvändande av tredjelandsmedborgare som vistats olagligt i någon av medlemsstaterna. I 

huvudsak handlade genomförandet om att införa en tidsfrist för frivillig avresa i samband med 

avvisning eller utvisning samt nya bestämmelser gällande verkställighetsförvar för att anpassa 

dem till direktivets ordalydelse. Det var också genom detta direktiv som det infördes en 

bestämmelse om att förvarstagna med placering i kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest 

ska hållas avskilda från övriga intagna om den kommande utvisningen inte sker på grund av 

brott.14 Bestämmelsen återfinns nu i 10 kap. 20 § 2 st. UtlL.  
 

  

                                                      
14 Prop. 2011/12:60 s. 1.  
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3. Nekad vistelse i Sverige   
Att en person tvingas lämna Sverige kan enligt UtlL antingen ske genom avvisning eller genom 

utvisning. Ett beslut om avvisning fattas av första instans inom tre månader från det att personen 

har kommit till Sverige. Personer som kommer i fråga för ett avvisningsbeslut påträffas 

vanligen vid en gränskontroll eller efter att en inre utlänningskontroll genomförts och det vidare 

framkommer att personen inte har tillstånd att vistas i landet. Efter att de första tre månaderna 

löpt ut blir det istället aktuellt med en utvisning då en person tvingas att lämna landet.15 Både 

avvisning och utvisning regleras främst i 8 kap. UtlL.  

 

När ett beslut fattas om avvisning eller utvisning av Migrationsverket eller annan berörd instans 

förenas det ibland med ett återreseförbud vilket regleras i bland annat 8 kap. 27 § 2 st. UtlL.16 

Det här återreseförbudet gäller generellt upp till fem år. I vissa särskilda fall kan 

återreseförbudet gälla en längre tid och då med hänsyn till allmän ordning och säkerhet.17  

Förbud kan också meddelats utan tidsangivelse men då handlar det om utlänningar som begått 

brott och ett sådant beslut fattas endast av en allmän domstol.18 

 

3.1 Avvisning 
Skälen till att en person får avvisas enligt UtlL uppställs i 8 kap. 2–3 §§. I 2 § regleras de 

formella grunderna för avvisning och i 3 § regleras de materiella grunderna för avvisning.19 

Med formella grunder menas till exempel att utlänningen saknar pass när så krävs (p. 1), att 

utlänningen saknar de tillstånd som krävs (p. 2) med mera. Med materiella grunder menas till 

exempel att en person som vill resa in i landet tros sakna tillräckliga medel för att vistas i landet 

(p. 1), att personen inte tros kunna försörja sig på ett ärligt sätt (p. 2) eller till och med att 

personen saknar rätten att komma in i landet på grund av att denne tros kunna komma att begå 

brott i landet (p. 3) – kanske på grund av ett tidigare utdömt straff. Vad som avses med 

tillräckliga medel i punkt 1 är en bedömning som får göras från fall till fall och då ska hänsyn 

tas bland annat till hur länge personen avser att stanna i landet men också vart personen avser 

att bo under tiden denne planerar att vistas här.20 

 

3.2 Utvisning  
Som tidigare nämnts tillämpas inte avvisning som grund för ett avlägsnande av en utlänning 

efter att en tidsfrist på tre månader löpt ut. Det blir då istället en fråga om utvisning vid ett 

beslut om avlägsnande från landet. Det finns också två ytterligare tillfällen där det istället blir 

en fråga om en utvisning istället för en avvisning. Det första tillfället handlar om när en 

utlänning har eller har haft ett uppehållstillstånd tidigare. Det andra tillfället handlar om när det 

är fråga om de begränsningar som ställs upp för EES-medborgare och deras 

familjemedlemmar.21 Vad gäller utvisning regleras i 8 kap. 6 § UtlL närmare att:  

 

”En utlänning som inte är EES-medborgare eller familjemedlem till en EES-medborgare och 

som inte avvisas enligt 2 § 1 eller 2 får utvisas ur Sverige om han eller hon uppehåller sig här 

men saknar pass eller de tillstånd som krävs för att få uppehålla sig i landet.” 

 

                                                      
15 Polismyndighetens webbplats.  
16 Fridström s. 144. 
17 8 kap. 24 § UtlL.  
18 Fridström s. 144.  
19 A.a.s. 132.  
20 A.a.s. 134–135.  
21 A.a.s. 135.  
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3.3 Avvikelser  
I de situationer där Migrationsverket är ansvarig myndighet för ett avvisnings- eller 

utvisningsbeslut kan de, i det fall utlänningen håller sig undan och inte kan anträffas av 

myndigheten, lämna över ärendet till Polismyndigheten enligt 12 kap. 14 § 4 st. UtlL. 

Migrationsverket kan också lämna över ärendet till Polismyndigheten om det kan antas att tvång 

kommer att behövas för att verkställa beslutet. Den här regleringen finns främst av två 

anledningar. Den ena är att Migrationsverket inte kan tillhandahålla de resurser som ibland 

krävs när en utlänning som ska avvisas eller utvisas avviker. Det handlar då främst om 

eftersöknings- eller spaningsarbete.22 En annan anledning till ett överlämnande är att det i vissa 

fall kan befaras att det kan bli nödvändigt att tillgripa tvång vilket Polismyndigheten har både 

förmåga och behörighet att använda, något som Migrationsverket däremot inte har.23 Den här 

motiveringen kom till eftersom det ansågs nödvändigt då det kan konstateras att det alltid 

kommer att finnas de personer som vägrar att lämna landet självmant och därmed inte 

respekterar myndigheternas beslut.24 Vid bedömningen om det föreligger en risk för att en 

utlänning avviker finns det i 1 kap. 15 § UtlL några punkter som det ska tas hänsyn till och som 

dessutom är uttömmande.25 Paragrafen lyder:  

 

”Ska det vid tillämpningen av denna lag göras en bedömning av om det finns risk för att 

en utlänning avviker, får hänsyn endast tas till om denne 

1. tidigare har hållit sig undan, 

2. har uppgett att han eller hon inte har för avsikt att lämna landet efter ett beslut om 

avvisning eller utvisning, 

3. har uppträtt under någon identitet som var felaktig, 

4. inte har medverkat till att klarlägga sin identitet och därigenom försvårat prövningen 

av sin ansökan om uppehållstillstånd, 

5. medvetet har lämnat oriktiga uppgifter eller undanhållit väsentlig information, 

6. tidigare har överträtt ett meddelat återreseförbud, 

7. har dömts för ett brott som kan leda till fängelse, eller 

8. har utvisats av allmän domstol på grund av brott.” 

 

3.4 Verkställighet samt hinder mot detta 
När en person blivit meddelad ett avvisnings- eller utvisningsbeslut ska denna således lämna 

landet så småningom. Det förekommer dock att det ibland föreligger hinder för att återsända en 

person till dennes hemland. De olika hinder som kan förekomma är medicinska, folkrättsliga 

eller praktiska hinder. Medicinska hinder kan till exempel innebära att personen som ska 

återsändas helt enkelt är för sjuk för att genomföra resan. Folkrättsliga hinder hör samman med 

den så kallade principen om non-refoulement. Den beskriver situationer då det är förbjudet att 

återsända en person och det kan till exempel handla om att det framkommit nya uppgifter som 

innebär att personen kan komma att utsättas för omänskliga gärningar vid en återkomst i 

hemlandet som till exempel dödsstraff, kroppsstraff, tortyr eller andra liknande kränkningar. 

Ett tredje skäl för hinder av en verkställighet är som nämnts praktiska hinder. Det innebär oftast 

att landet som personen ska återsändas till inte vill ta emot denne.26 Dessa tre hinder regleras i 

12 kap. 18 § i UtlL och paragrafen stadgar också att om några av dessa hinder uppkommer kan 

                                                      
22 Prop. 1997/98:173 s. 63. 
23 Wikrén s. 631.  
24 Prop. 1997/98:173 s. 41.  
25 Prop. 2011/12:60 s. 88.  
26 Seidlitz s. 120.  
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Migrationsverket i vissa fall bevilja antingen ett permanent uppehållstillstånd eller ett 

tidsbegränsat uppehållstillstånd under tiden.27  

 

När det gäller beslut om avvisning och utvisning som meddelats av Migrationsverket, en 

migrationsdomstol eller Migrationsöverdomstolen ska utlänningen vid verkställighet sändas till 

det eller något av de länder som angetts i beslutet. När det handlar om avvisning meddelad av 

Polismyndigheten eller utvisning på grund av brott meddelad av en allmän domstol ska 

utlänningen vid verkställighet sändas till sitt hemland eller till det land från vilket utlänningen 

kom till Sverige, om det är möjligt, enligt 12 kap. 4 § UtlL. Paragrafen reglerar vidare att om 

något av dessa alternativ inte är möjliga ska utlänningen istället sändas till det land denne har 

mest anknytning till. Det som menas med hemland i sammanhanget är i första hand det land 

där utlänningen har sitt medborgarskap. Vid fall där det förekommer att utlänningen är statslös 

är det istället det land där utlänningen i huvudsak har bott som får anses som hemland. Det 

behöver dock inte betyda att det landet nödvändigtvis går med på att ta emot utlänningen.28 

 

Den myndighet som i huvudsak är ansvarig för att verkställa beslut om avvisning och utvisning 

är Migrationsverket, enligt 12 kap. 14 § UtlL. Verket kan dock som tidigare nämnts delegera 

vidare den uppgiften till andra myndigheter. Paragrafen reglerar till exempel också att det i 

vissa fall är Säkerhetspolisen som ska verkställa besluten om avvisning eller utvisning. Det 

handlar då om så kallade säkerhetsärenden vilket innebär ärenden som till exempel rör rikets 

säkerhet.29 Till sist är Polismyndigheten också ibland ansvarig och då när det handlar om fall 

där de själva fattat beslut om avvisning men också ärenden där det handlar om utvisning på 

grund av brott. Själva verkställandet ska i de fall beslutet inte innehåller någon tidsfrist för 

frivillig avresa verkställas så snart som möjligt, enligt 12 kap. 15 § 1 st. Ett exempel på en sådan 

situation där en tidsfrist för frivillig avresa inte meddelas är när en utvisning sker på grund av 

brott. I detta fall är dock en förutsättning att beslutet antingen vunnit laga kraft eller att 

utlänningen lämnat en så kallad nöjdförklaring.30 Begreppet nöjdförklaring innebär att en 

utlänning som har rätt att överklaga ett beslut om avvisning eller utvisning istället kan förklara 

sig nöjd med beslutet eller domen i fråga. Detta regleras i 15 kap. 1 § i UtlL och vidare i 3 § 

stadgas att en nöjdförklaring inte kan tas tillbaka. En nöjdförklaring innebär dock inte 

nödvändigtvis att utlänningen medger att beslutet ska verkställas utan endast att denne avstår 

från att överklaga beslutet.31 

 

Migrationsverket får inte upphäva en allmän domstols beslut om utvisning på grund av brott.32 

Däremot kan en migrationsdomstol eller Migrationsöverdomstolen göra det efter att 

Migrationsverket gjort ett ställningstagande i ärendet.33 Domstolarna kan också efter att 

Migrationsverket gjort ett ställningstagande i ärendet senare bevilja uppehållstillstånd eller 

arbetstillstånd om det föreligger särskilt uppställda verkställighetshinder enligt 12 kap. 1–3 §§ 

UtlL. Det kan också handla om att mottagarlandet till exempel inte vill ta emot utlänningen 

eller andra synnerliga skäl.  I sådana fall ska en särskild bedömning göras avseende 

brottslighetens art omfattning, den tid som passerat sedan utvisningsbeslutet, hur utlänningen 

sköter sig och om det finns risk för att denne kommer att fortsätta att begå brottslighet samt 

slutligen ska också utlänningens hälsa och levnadsförhållanden i övrigt beaktas.34 Detta kan 

                                                      
27 Seidlitz s. 120. 
28 Wikrén s. 611.  
29 1 kap. 7 § UtlL.  
30 Wikrén s. 635.  
31 A.a.s. 728.  
32 12 kap. 16 a § fjärde stycket UtlL. 
33 12 kap. 16 d § UtlL.  
34 12 kap. 16 b § första och andra stycket UtlL.  
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sägas vara en extraordinär prövning och inte en omprövning av den allmänna domstolens beslut 

om utvisning.35   

                                                      
35 Wikrén s. 642.  
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4. Allmänt om frihetsberövande 
Att frihetsberöva en människa kan ibland som tidigare nämnts vara nödvändigt av olika skäl. 

Det kan till exempel handla om ett tillfälligt omhändertagande enligt Polislagen (1984:387) 

eller ett längre frihetsberövande i form av ett fängelsestraff. Människor berövas dock inte alltid 

sin frihet i samband med brottslighet utan det kan också förekomma vid 

tvångsomhändertagande enligt till exempel Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall. 

Det ska finnas stöd i lag för att göra ett frihetsberövande eftersom det är en särskilt inskränkande 

åtgärd för människan i fråga. Finns det inget stöd i lag och en människa trots det bortförs eller 

inspärras utgör det i sig ett brott kallat olaga frihetsberövande reglerat i 4 kap. 2 § i Brottsbalken 

(1962:700), nedan kallad BrB.  

 

4.1 Kriminalvårdsanstalt  
Den som i Sverige begår ett brott och sedan döms till fängelse ska avtjäna sitt straff på en 

kriminalvårdsanstalt om inget annat anges, vilket regleras i 26 kap. 5 § BrB. Ett fängelsestraff 

kan omfatta allt från 14 dagar upp till livstid.36  Fängelselagen (2010:160) reglerar närmare den 

intagnes levnadsförhållanden inne på anstalten. I 1 kap. 4 § regleras till exempel att:  

 

”Varje intagen ska bemötas med respekt för sitt människovärde och med förståelse för de 

särskilda svårigheter som är förenade med frihetsberövandet” 

 

Det här ska också efterlevas i det dagliga arbetet med de intagna där det generella målet är att 

motverka fortsatt brottslighet när de sedan blir frigivna, enligt 1 kap. 5 § fängelselagen. I 

Sverige finns också olika säkerhetsnivåer på anstalterna där klass 1 är den högsta med störst 

säkerhet och där klass 3 är den lägsta med mindre säkerhet. I vilken slags anstalt en intagen 

placeras bestäms med hänsyn till den enskilde individen och hur stor eller liten risken är att 

denne rymmer eller blir föremål för en fritagning.37 Frigivning av den intagne sker vanligtvis 

efter att två tredjedelar av strafftiden är avtjänad.38  

 

4.2 Häkte  
Att häkta en person innebär ett frihetsberövande vilket är tänkt som en tillfällig åtgärd till 

exempel under tiden en förundersökning pågår.39 Ett beslut om häktning fattas av tingsrätten 

med anledning av en åklagares yrkande vid en särskild häktningsförhandling.40 I Sverige finns 

det inget ”tak” som anger längsta möjliga häktningstid men en häktningsförhandling där skälen 

för häktningen prövas ska genomföras ungefär var fjortonde dag.41 Det finns en särskild lag 

som reglerar en häktads levnadsförhållanden. I häkteslagen (2010:611) föreskrivs bland annat 

hur placeringen ska ske, den intagnes rättigheter, kommunikation med omvärlden med mera. 

Det finns också en paragraf i häkteslagen, likt 1 kap. 4 § fängelselagen, där en reglering 

angående respekten för den häktades människovärde ska tas under hänsyn samt förståelsen för 

de svårigheter en häktning kan innebära för en person.42 Häkteslagen tillämpas inte bara i de 

fall en människa är misstänkt för ett brott utan den kan också till exempel bli aktuell när det 

handlar om utlänningar som blivit tagna i förvar och inte kan vistas i en vanlig förvarslokal.43 

                                                      
36 Kriminalvårdens webbplats. 
37 A.a.  
38 A.a.  
39 Wennberg s. 93. 
40 A.a.s. 94. 
41 A.a.s. 96. 
42 1 kap. 4 § häkteslagen.  
43 11 kap. 2 § UtlL.  
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Personer som blir häktade misstänkta för brott kan häktas med eller utan restriktioner. Blir de 

häktade med restriktioner får de till exempel i princip inte träffa andra människor än personal 

samt deras juridiska ombud. I vissa fall kan de dock beviljas så kallad samsittning med en annan 

intagen. Vidare kan de ibland också nekas att ha en tv på rummet eller att läsa dagstidningar 

beroende på hur omfattande restriktionerna är. I övriga fall där intagna inte har restriktioner 

finns möjligheter för dem att vistas på så kallade gemensamhetsavdelningar tillsammans med 

andra intagna.  

 

4.3 Polisarrest 
En polisarrest kan komma till användning vid olika typer av tillfällen. Ett sådant är till exempel 

att enligt Lag (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m. placera en person 

tillfälligt i en polisarrest vilket också är den vanligast förekommande anledningen till ett 

frihetsberövande av detta slag.44 En polisarrest kan också användas i syftet som en så kallad 

väntarrest där personer frihetsberövas en kortare stund i väntan på till exempel förhör eller en 

transport.45 En polisarrest kan också användas vid anhållande av personer misstänkta för brott. 

Ett anhållande kan göras i avvaktan på ett eventuellt beslut om att senare häkta vederbörande 

person.46 Eftersom en arrest endast är en tillfällig form av frihetsberövande finns det ofta vissa 

tidsangivelser för hur länge en person får sitta där. Till exempel vid ett anhållande måste en 

åklagare göra en framställan om en häktning senast klockan tolv på den tredje dagen efter att 

beslutet om anhållande gjorts.47 Görs inte detta inom den angivna tiden ska den anhållne 

personen omedelbart försättas på fri fot.48 
 

4.4 Förvar  
En annan form av frihetsberövande är förvarstagande som används när det gäller asylsökande 

eller de som tidigare varit asylsökande. Den här kontrollåtgärden kan särskilt bli aktuell då det 

finns ett lagakraftvunnet beslut som anger att personen ska avvisas eller utvisas och att denne 

har hållit sig undan samhället eller att personen inte frivilligt kommer att lämna landet. Det här 

regleras främst i 10 och 11 kapitlet UtlL men faller också i vissa fall under häkteslagens 

bestämmelser.49 I häkteslagen tillämpas vid transporter bestämmelser gällande 

kroppsvisitation, viss fängselanvändning samt möjligheten att begära hjälp av 

Polismyndigheten, enligt 10 kap. 19 b § UtlL. Migrationsverket är den ansvariga myndigheten 

vad gäller verkställigheten av beslut om förvar samt tillhörande lokaler, enligt 10 kap. 18 §.  

 

Som tidigare nämnts regleras bestämmelserna kring förvar bland annat i 10 kap. UtlL. Första 

paragrafen reglerar några situationer där ett förvarstagande är befogat. Det handlar då till 

exempel om en utlännings identitet är oklar vid ankomsten till Sverige, enligt första stycket 

första punkten. Detta kallas också identitetsförvar.50 En annan typ av förvarstagande är så kallat 

utredningsförvar vilket regleras i andra och tredje styckena i nämnd paragraf. Ett förvarstagande 

blir i det fallet nödvändigt för utredningen gällande utlänningens rätt att stanna i Sverige.51 

Vidare reglerar paragrafen andra typer av förvarstagande kallade sannolikhetsförvar och 

verkställighetsförvar. Det först nämnda handlar om fall där det är sannolikt att utlänningen 

kommer att avvisas eller utvisas och det inte har med brottmål att göra. Den andra berör fall där 

                                                      
44 1 § RPSFS 2001:12. 
45 11 § RPSFS 2001:12. 
46 24 kap. 6 § RB. 
47 24 kap. 12 § 1 st. RB.  
48 24 kap. 12 § 3 st. RB.  
49 Seidlitz s. 128.  
50 Wikrén s. 562.  
51 A.a.s. 563.  



 12 

det är fråga om att förbereda eller genomföra verkställigheten av ett beslut om avvisning eller 

utvisning. Verkställighetsförvar går också att tillämpa vid fall där utvisningen sker på grund av 

ett begånget brott enligt 8 a kap. UtlL.52 Beträffande dessa olika typer av förvarstagande gäller 

för alla en tidsgräns som uppställs i 10 kap. 4 §, bortsett från det tillfälle där ett 

verkställighetsförvar gjorts i samband med ett begånget brott. Då regleras ingen särskild 

tidsgräns i lag. 

 

4.4.1 Uppsikt 

Enligt 10 kap. 6 § UtlL kan en utlänning också ställas under uppsikt istället för förvar vilket är 

en betydligt mindre ingripande åtgärd.53 Innebörden av begreppet uppsikt regleras närmare i 8 

§. Där stadgas att uppsikt medför att utlänningen på vissa angivna tider ska anmäla sin närvaro 

antigen hos Migrationsverket eller hos Polismyndigheten.  

 

4.5 Fotboja 
Lag (1994:451) om intensivövervakning med elektroniska hjälpmedel innehåller bestämmelser 

om så kallad fotboja. Detta är enligt 3 § ett lindrigare alternativ till ett fängelsestraff och innebär 

att personen som ska verkställa straffet inte får vistas utanför sin bostad annat än på särskilt 

angivna tider och för till exempel eventuellt arbete eller utbildning. Förbudet gäller i förening 

med en övervakning och för den som ska verkställa straffet gäller det att vara skötsam, att inte 

bruka alkohol eller droger och personen är dessutom under verkställigheten skyldig att lämna 

prov på att så också är fallet, enligt 4 § i samma lag. Denna typ av påföljd följer av en noggrann 

tillsyn av myndigheter och då framför allt av Kriminalvården enligt 2 § 3 st. Följs inte de 

uppställda villkoren kan det istället bli aktuellt med förpassning till kriminalvårdsanstalt enligt 

14 § andra stycket.  

  

                                                      
52 Wikrén s. 564.  
53 A.a.s. 575. 
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5. Att tillgodose rättigheter vid frihetsberövande 
Eftersom ett frihetsberövande är en så pass integritetsinskränkande åtgärd är det nödvändigt att 

tillgodose människor i den situationen med vissa lagstadgade rättigheter, eftersom åtgärden i 

sig är en inskränkning i våra grundlagsskyddade mänskliga rättigheter.54 Som tidigare nämnts 

i avsnitt fyra finns det till exempel i häkteslagen och fängelselagen bestämmelser gällande just 

detta samt riktlinjer för hur en person som är frihetsberövad ska behandlas. Även 

förvarsverksamheten är enligt lag, närmare bestämt 11 kap. UtlL, bunden att företa en human 

behandling av utlänningen med respekt för dennes värdighet.55  

 

5.1 Mänskliga rättigheter och frihetsberövande 
I 2 kap. 8 § RF stadgas följande:  

 

”Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot frihetsberövanden. Den som är svensk 

medborgare är även i övrigt tillförsäkrad frihet att förflytta sig inom riket och att lämna det.” 

 

Det är således en grundlagsstadgad rättighet att inte bli frihetsberövad för den som är svensk 

medborgare. Den här rättigheten kan dock inskränkas. Det gäller i fall där det utdömts 

fängelsestraff, i frågan om häktning men också inom sjukvården och till exempel vår skolplikt 

utgör också den en inskränkning av den här rättigheten.56 En liknande bestämmelse stadgas 

också i artikel 5 EKMR där punkt 1 f) reglerar omständigheter där en person i samband med en 

utvisning kan frihetsberövas om det anses nödvändigt. 

 

5.2 Närmare om förvarsverksamheten 
Som tidigare nämnts är det Migrationsverket som tillhandahåller lokaler för 

förvarsverksamheten och som också ansvarar för behandlingen och tillsynen av de personer 

som vistas i ett förvar.57 Detta regleras som nämnts främst i 11 kap. UtlL. Utöver att en 

utlänning ska behandlas humant och att dennes värdighet ska respekteras, ska utlänningen också 

informeras om de rättigheter och skyldigheter denne innehar samt vilka regler som gäller i 

lokalen.58 Innebörden av ett humant behandlande hör ihop med att respekt ska visas för den 

person som är tagen i förvar och de svårigheter som följer med detta. Det kräver bland annat att 

den personal som jobbar på ett förvar är lyhörd för de behov de förvarstagna har.59 Vidare 

stadgas det även att förvarstagandet ska utformas på ett sådant sätt som innebär minsta möjliga 

intrång i utlänningens integritet och rättigheter.60 Den här bestämmelsen går också att koppla 

till bestämmelsen i 1 kap. 8 § UtlL som anger att en utlännings frihet inte ska begränsas mer än 

nödvändigt. Det finns dock i 11 kap. 6 § bestämmelser som reglerar inskränkningar som faktiskt 

får göras. Det handlar då om att utlänningens rörelsefrihet får begränsas när denne är tagen i 

förvar. Motiveringen till den här bestämmelsen stadgar att tvångsmedel så långt som det är 

möjligt ska undvikas men att det också är viktigt att det regleras i lag som en möjlighet för att 

undvika att utlänningen själv eller någon annan i lokalen kommer till skada.61 

 

                                                      
54 Ekbom s. 195–196.  
55 11 kap. 1 § första stycket första meningen UtlL. 
56 Jermsten lagkommentar 2 kap. 8 § RF.  
57 Wikrén s. 594.  
58 11 kap 1 § första stycket UtlL. 
59 Wikrén s. 593.  
60 11 kap. 1 § andra stycket UtlL. 
61 Prop. 1996/97:147 s. 41.  
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I lag regleras också att de personer som hålls i förvar ska ges tillfälle att utföra vissa aktiviteter 

som till exempel förströelse, fysisk träning och även utomhusvistelse.62 Det här anses som 

primära rättigheter vad gäller utlänningar som vistas i förvarslokaler.63 En utlänning i denna 

situation ska också beredas möjligheter att ta emot besök och på andra sätt ha kontakt med 

personer som befinner sig utanför lokalen.64 I motiven till regleringen framhålls det att 

kontakten med omvärlden i princip ska vara obegränsad och att förvarstagna därmed inte är att 

jämföra med brottslingar.65 Dessa möjligheter till kontakt kan dock begränsas om kontakten 

skulle innebära svårigheter för förvarsverksamheten. Ett sätt att inskränka möjligheten till 

kontakt är till exempel genom att övervaka ett besök.66  

 

5.2.1 Förvar efter avtjänat fängelsestraff 

I de fall en utlänning enligt 10 kap. 20 § UtlL istället har placerats i kriminalvårdsanstalt, häkte 

eller polisarrest gäller bestämmelserna i häkteslagen, och inte 11 kap. UtlL. Det enda som 

skiljer en häktad person som till exempel är misstänkt för ett brott från en person som är tagen 

i förvar och därefter placerad i kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest är att de förvarstagna 

enligt lag ska ha större möjligheter till att ha kontakt med personer utanför inrättningen. Utöver 

det ska också de förvarstagna beviljas andra lättnader och förmåner om det är möjligt med 

hänsyn till ordningen och säkerheten inom inrättningen. Det senast nämnda är dock inget krav 

utan snarare något som ska tillgodoses om det är möjligt. 67  

 

  

                                                      
62 11 kap. 3 § första stycket UtlL.  
63 Wikrén s. 595.  
64 11 kap. 4 § första stycket UtlL. 
65 Prop. 1996/97:147 s. 43.  
66 11 kap. 4 § andra stycket UtlL.  
67 11 kap. 2 § tredje stycket UtlL.  
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6. Utvisning på grund av brott  
6.1 Utlänningslagens bestämmelser  
En utlänning kan bland annat utvisas från Sverige på grund av att denne har begått ett brott. Det 

är då en allmän domstol som fattar själva beslutet om utvisning, inte Migrationsverket som i 

övriga fall, vilket också framgår närmare av 8 a kap. 6 § UtlL. En utvisning på grund av brott 

kan göras när det handlar om brott av en viss svårighetsgrad. Med det menas oftast brott vars 

påföljd kan innebära ett fängelsestraff. I vissa fall kan dock andra lindrigare typer av brott leda 

till utvisning. Det kan då handla om en villkorlig dom eller en skyddstillsyn som undanröjts av 

domstol och sedan lett till en annan påföljd. Det kan också handla om brott vars gärning kan 

föranleda en tro om att utlänningen kan komma att begå fler brott i framtiden på grund av 

brottets karaktär och övriga omständigheter. Slutligen kan också en utvisning på grund av brott 

göras om gärningen är av sådant slag att den inneburit skada, fara eller kränkning för en enskild 

individ eller allmänna intressen samt är av allvarlig art.68 Vad gäller utlänningens benägenhet 

att begå fler brott i framtiden ska domstolen inte själv spekulera kring huruvida det är något 

som eventuellt kan förekomma. Domstolen ska istället ta hänsyn till vederbörandes eventuella 

brottsregister och om det där finns något tidigare straff eller strafföreläggande registrerat. Detta 

är dock något som diskuterats och som varit föremål för prövning i HD vid flertalet tillfällen. 

Bland annat i NJA 2007 s. 533 behandlades ett fall där en tidigare ostraffad person efter att ha 

begått ett tillgreppsbrott blev utvisad på grund av återfallsrisken.69 En utvisning kan också vara 

befogad med hänsyn till vem som blivit utsatt för brottet. Att begå brott mot skyddslösa kan ses 

som något allvarligare. Det kan då till exempel handla om barn.70 Själva utvisningen är ingen 

straffrättslig påföljd utan snarare en konsekvens av en straffrättslig påföljd, det vill säga oftast 

ett fängelsestraff. Detta är en skillnad mot tidigare synsätt där utvisning på grund av brott 

snarare ansågs vara en påföljd i den meningen, något som senare ändrats.71 

 

I 8 a kap. 2 § UtlL regleras att även andra saker ska beaktas vid ett beslut om utvisning på grund 

av ett begånget brott. Det handlar då främst om hur utlänningens levnadsförhållanden i Sverige 

ser ut (p. 1), om barn finns med i bilden (p. 2) eller andra familjeomständigheter som bör beaktas 

(p. 3) samt också hur länge utlänningen själv har vistats i Sverige (p. 4). Vad gäller första 

punkten beaktas särskilt arbetsförhållanden, bostadsförhållanden, social anpassning samt 

huruvida utlänningen lärt sig det svenska språket eller inte.72 När barn finns med i bilden enligt 

punkt två ska ett beaktande av barnets bästa göras, enligt 1 kap. 10 § UtlL. Ett ställningstagande 

ska också göras av domstolen vad gäller barnets behov av kontakt med föräldern som kan 

komma att utvisas, hur kontakten har sett ut tidigare samt hur barnet eventuellt skulle påverkas 

av ett utvisande av utlänningen det handlar om.73 Vad gäller övriga familjeomständigheter har 

det konstaterats att en familj ofta drabbas hårt av ett beslut om utvisning och familjens påverkan 

i stort är också relevant för bedömningen.74 Det som till sist bör beaktas är hur länge utlänningen 

har vistats i landet. Ju längre tid en utlänning har vistats i landet desto högre ställs kraven för 

att besluta om ett utvisande ut landet. Detta framgår bland annat av ett rättsfall där en utlänning 

ansågs ha vistats i landet under en så lång tid som 28 år och att det därför inte ansågs finnas 

synnerliga skäl för en utvisning trots att det förelåg en återfallsrisk i brott vad gäller denna 

person. I HD:s domskäl uttalades att när det handlar om utlänningar som vistats i landet i mer 

                                                      
68 Wikrén s. 507.  
69 A.a.s. 511–512.  
70 Prop. 1993/94:159 s. 13.  
71 Wikrén s. 508.  
72 Fridström lagkommentar 8 a kap. 2 § UtlL. 
73 A.a. 
74 Wikrén s. 513.  
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än 25 år ska det förenas med en viss trygghet om att få stanna i landet trots att ett brott har 

begåtts och att en risk finns för att det kan ske även i fortsättningen.75 

 

8 a kap. 3 § UtlL reglerar närmare förhållanden där vistelsen i Sverige kan få betydelse för om 

en utvisning kan göras eller inte. Till exempel reglerar andra stycket att en utvisning på grund 

av brott inte kan göras om personen i fråga kom till Sverige innan denne fyllde 15 år och 

dessutom vistats i landet sedan minst fem år tillbaka från när åtal har väckts. Här beaktas också 

brottets allvarlighet vid bedömningen. Synnerligen allvarliga brott anses vara brott mot person 

såsom mord, dråp och andra svåra integritetskränkningar. Även organiserad brottslighet där en 

ekonomisk vinning för utlänningen uppkommit på bekostnad av en enskild person eller 

samhället i stort anses som allvarliga. Brott med stora skadeeffekter anses också som 

synnerligen allvarliga, och då handlar det till exempel om grova narkotikabrott.76  

 

Utöver detta ska det även vid en prövning om utvisning på grund av brott tas hänsyn till om 

utlänningen inte kan återvända till hemlandet. Då beaktas särskilt bestämmelserna i 12 kap. 

UtlL som reglerar hinder mot verkställighet. Även andra omständigheter kan vara av betydelse 

för att en utvisning inte kan fullbordas, detta enligt 8 a kap. 4 § UtlL. Om ett absolut 

verkställighetshinder föreligger ska ett beslut om utvisning inte meddelas.77 Likt de allmänna 

bestämmelserna kring avvisning och utvisning i 8 kap. kan även bestämmelserna i detta kapitel 

i samband med en utvisning omfattas av ett återreseförbud. Det här kan i sin tur förenas med 

en viss angiven tid som detta beslut gäller men också helt utan någon tidsangivelse vilket följer 

av 8 §. För att kunna besluta om ett återreseförbud utan tidsangivelse krävs det att brottet som 

begåtts var av särskilt allvarligt slag.78  

 

6.2 Terroristbrott 
En utlänning kan också utvisas om det är påkallat med hänsyn till rikets säkerhet enligt Lag 

(1991:572) om särskild utlänningskontroll eller om det är befogat med anledning av att 

utlänningen kan tänkas att komma att begå ett terroristbrott i framtiden. Det ska då styrkas 

antingen av utlänningens tidigare kända verksamhet eller av övriga omständigheter enligt 1 §. 

Rekvisiten för ett sådant terroristbrott uppställs i Lag (2003:148) om straff för terroristbrott där 

vissa gärningar, till exempel mord, dråp, grov misshandel med mera, i förening med att 

gärningen allvarligt kan skada en stat eller en mellanstatlig organisation ska anses som ett 

terroristbrott enligt 2 §. Avsikten med gärningen ska också vara att injaga allvarlig fruktan hos 

en befolkning eller en befolkningsgrupp (p. 1), att otillbörligen tvinga offentliga organ eller en 

mellanstatlig organisation att vidta eller att avstå från att vidta en åtgärd (p. 2) eller allvarligt 

destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala 

strukturer i en stat eller i en mellanstatlig organisation (p. 3). 

 

  

                                                      
75 NJA 2009 s. 300.  
76 Fridström lagkommentar 8 a kap. 3 § UtlL. 
77 Fridström lagkommentar 8 a kap. 4 § UtlL.  
78 Fridström lagkommentar 8 a kap. 8 § UtlL. 
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7. Förvar i kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest 
7.1 Utlänningslagens bestämmelser 
UtlL reglerar i 10 kap. 20 § att en förvarstagen utlänning får placeras i kriminalvårdsanstalt, 

häkte eller polisarrest istället för i en vanlig förvarslokal om Migrationsverket beslutar det. För 

att detta ska vara möjligt behöver något av de uppställda rekvisiten i paragrafen vara uppfyllda. 

En placering enligt denna paragraf får göras om utlänningen av allmän domstol har utvisats på 

grund av brott (p. 1), om utlänningen hålls avskild enligt 11 kap. 7 § och som av säkerhetsskäl 

inte kan vistas i en sådan särskild lokal som avses i 11 kap. 2 § 1 st. (p. 2) eller det finns andra 

synnerliga skäl (p. 3). Paragrafen reglerar vidare att vid de två senare punkterna ska utlänningen 

hållas avskild från de övriga intagna. I 11 kap. regleras närmare hur utlänningar i förvar ska 

behandlas och den nämnda 7 § stadgar förhållanden i förvar gällande avskildhet. 11 kap. 2 § 1 

st. stadgar att utlänningar som hålls i förvar ska vistas i lokaler avsedda för detta ändamål och 

det är Migrationsverket som tillhandahåller de lokalerna. Den nuvarande lydelsen i 10 kap. 20 

§ ger Migrationsverket den exklusiva rätten att besluta om placering för en förvarstagen som 

en följd av återvändandedirektivet.79  

 

Vad gäller den första punkten i 10 kap. 20 § UtlL behöver det inte vara så att den intagne inne 

på anstalt eller förvar tidigare uppvisat ett våldsamt beteende. Enbart det faktum att denne är 

dömd till utvisning av en allmän domstol i samband med ett brottmål utgör enligt UtlL skäl för 

att placera denne i kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest.80  Skälen till att 

Migrationsverket kan göra en sådan bedömning är för att ge dem möjlighet att vid fall där det 

till exempel handlar om en grov våldsbrottsling kunna neka denne plats i en vanlig 

förvarslokal.81 Det har bland annat konstaterats i ett rättsfall att det görs skillnad på vilket typ 

av brott utlänningen har begått. Där konstaterades också att när det handlar om 10 kap. 20 § 

UtlL ska en avvägning göras mellan att upprätthålla ordning och säkerhet i förvarslokalen och 

det krav som uppställs i 1 kap. 8 § UtlL om att inte begränsa en utlännings frihet i onödan. I 

nämnt fall ansågs utlänningen inte vara föremål för en placering i häkte på grund av de brott 

han begått. Det handlade inte om våldsbrott utan om lindrigare förmögenhetsbrott och 

trafikbrott. Därför ansågs en placering i häkte inskränka dennes frihet i onödan och personen 

blev placerad i en förvarslokal. Det här fallet visar att det faktum att en utlänning är dömd för 

brott inte i sig ska vara ett enda rekvisit för annan placering än förvar, utan en särskild prövning 

ska göras innan det angående eventuella onödiga frihetsinskränkningar.82 

 

Den andra punkten rör förvarstagna som Migrationsverket har beslutat ska vistas på ett annat 

ställe än i en förvarslokal. Det handlar då främst om den förvarstagnas eget beteende och att 

denne skulle kunna utgöra en risk för personal eller andra förvarstagna i den ursprungliga 

lokalen. I detta fall måste också en bedömning göras om huruvida det går att tillhandahålla ett 

avskiljande från andra klienter i förvarslokalen, innan denne kan förpassas vidare till 

kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest.83 Det här var också föremål för prövning i bland 

annat ett fall där frågan togs upp om tidigare incidenter av våldsam karaktär samt incidenter av 

våldsam karaktär som inte var direkt kopplade till förvarstagandet och om det skulle kunna 

utgöra grund för annan placering enligt denna punkt. Migrationsöverdomstolen kom i detta fall 

fram till att det var befogat att hålla utlänningen i förvar och de klargjorde också att det var upp 

till Migrationsverket att ta ställning till var han skulle hållas i förvar. Om Migrationsverket inte 

                                                      
79 Wikrén s. 590–591.  
80 Fridström s. 174.  
81 Prop. 1996/97:147 s. 44.  
82 MIG 2011:3.  
83 Fridström s. 174–175.  
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anser sig kunna hantera denna person kan de besluta om att placera honom i anstalt, häkte eller 

arrest istället.84 

 

Vad gäller den tredje punkten, synnerliga skäl, är frågan vad det innebär i praktiken. Enligt 

lagens förarbeten nämns några exempel varav en av dem är att utlänningen kan komma att 

behöva placeras i en annan lokal än ett förvar i några timmar eller möjligtvis en natt. Detta för 

att underlätta vidare transport till exempel. Den här punkten ska dock tillämpas restriktivt vilket 

framgår av begreppet synnerliga skäl.85 Vad det här närmare innebär framgår av ett antal olika 

avgöranden från Migrationsöverdomstolen. I ett fall ansågs synnerliga skäl föreligga för att 

placera en utlänning i ett häkte för förvaring när utvisningsbeslutet fattas med stöd av Lag 

(1991:572) om särskild utlänningskontroll. Det kunde antas att utlänningen hade ambitioner att 

hålla sig undan om ett förvarstagande inte görs samt att denne kunde tros kunna inleda en 

brottslig verksamhet.86 I ett annat fall ansågs synnerliga skäl inte föreligga för placering i en 

annan lokal än ett förvar. Inte heller något annat rekvisit ansågs uppfyllt för en sådan placering. 

Det handlade då om en utlänning som efter ett avtjänat fängelsestraff för bland annat rån 

beslutades om att tas i förvar efter straffet. Detta eftersom det förelåg en risk för avvikande men 

också för att utlänningen kunde tros fortsätta att begå brott. Det ansågs också vara befogat med 

en så kallad säkerhetsplacering där ett förvar inte var en lämplig lokal för det ändamålet. Det 

blev då till en början istället aktuellt med en placering i en kriminalvårdsinrättning. I just detta 

fall var det dock fråga om en relativt speciell situation där utlänningen dömts för grova 

våldsbrott men trots det inte dömts till utvisning i samband med brotten. Det slutade som sagt 

med att det inte förelåg synnerliga skäl i lagens mening för en placering och därmed skulle 

utlänningen inte längre hållas i förvar. I detta fall avslutar Migrationsöverdomstolen med att 

kommentera att detta dock inte var idealiskt och att en lagändring i dessa fall skulle kunna vara 

på sin plats. I samma avgörande från Migrationsöverdomstolen beskrevs också bakgrunden till 

den gällande bestämmelsen som stadgar placering i kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest 

av förvarstagen lite närmare: 87 

 

”Genom en ändring den 1 oktober 1997 (SFS 1997:432) i då gällande utlänningslag överfördes 

ansvaret för förvarstagna personer och lokalerna de vistas i från polismyndigheterna till 

Statens invandrarverk. Syftet med lagändringen var att skapa ett regelsystem som i största 

möjliga utsträckning garanterar att förvarstagna utlänningar slipper vistas i häkte, 

kriminalvårdsanstalt eller polisarrest. Huvudregeln blev att förvarstagna i stället skulle 

placeras i förvarslokal. Det behölls dock en möjlighet att i vissa fall placera utlänningen i 

kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest.” 

 

Med Statens invandrarverk menas i sammanhanget nuvarande Migrationsverket.   

                                                      
84 MIG 2017:19. 
85 Fridström s. 175.  
86 MIG 2006:3. 
87 MIG 2016:19. 
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8. Problemområden vid annan placering  
8.1 Justitieombudsmannens yttranden 
Det har av Justitieombudsmannen (JO) konstaterats att vissa problem gällande förvarstagna 

utlänningar som placeras i häkte föreligger. Då främst angående det faktum att personal inte 

har möjligheterna för att tillgodose de förmåner en utlänning i detta fall egentligen ska ha rätt 

till. Det handlar då i synnerhet om att utlänningen ska ha större möjligheter till kontakt med 

omvärlden än vad häktelagen anger. De ska bland annat beredas samma möjligheter till kontakt 

med personer utanför inrättningen som de utlänningar som vistas i ett vanligt förvar. Det här 

konstaterades av JO i ett beslut daterat 2014-05-28 då en utredning gjordes med anledning av 

den lagändring gällande förvarstagna och deras rättigheter som trädde i kraft år 2012. JO gjorde 

i utredningen ett besök på häktet i Gävle. Slutsatsen blev följaktligen att både häkten och 

anstalter inte för tillfället kunde tillgodose de förvarstagnas rättigheter fullt ut men det 

klargjordes samtidigt att detta inte kan ligga Kriminalvården till last. Beslutet hänvisade istället 

till olämpligheten av att förvarstagna överhuvudtaget vistades i samma lokaler som personer 

misstänkta eller dömda för brott.88 Det framfördes också i ett tidigare beslut av JO att en 

placering i en kriminalvårdsinrättning är en mycket mer kännbar frihetsinskränkning än vad en 

placering i ett vanligt förvar är. Det framfördes också att ett häkte inte är utformat för 

förvarstagnas behov.89 

 

Med anledning av att det är svårt att på vanliga häkten och anstalter tillgodose förvarstagna med 

deras lagstadgade rättigheter har det gjorts olika försök med ett slags mellanting mellan vanlig 

kriminalvårdsinrättning och förvar. Dessa mellanting förvaltas av Kriminalvården och innebär 

att förvarstagna får vistas tillsammans vilket därmed har minskat isoleringen för dessa personer. 

På de här ställena ska det också vara lättare att tillgodose de förvarstagna med deras rättigheter. 

Exempel på ställen där detta prövats är häktet Skogome där sju platser för förvarstagna 

inrättades efter ett beslut i augusti 2012 och det med goda resultat vilket bland annat berodde 

på ett bra samarbete med Migrationsverket. Kriminalvården inrättade också en arbetsgrupp för 

att kunna föreslå liknande åtgärder i framtiden.90  

 

I ett annat protokoll skrivet av JO, med bakgrund av ett oanmält besök som gjorts på häktet 

Huddinge den 23 samt 24 januari 2017, kunde det även där fortfarande konstateras att 

utlänningar tagna i förvar med placering i häkte inte tillgodoses de rättigheter de egentligen 

innehar. De kan till exempel i praktiken vara inlåsta i upp till 23 timmar per dygn, vilket inte är 

godtagbart.91 Förvarstagna blir således i praktiken placerade under samma förhållanden som 

häktade personer misstänkta för brott, och dessutom med restriktioner.92 Detta försvåras bland 

annat av att förvarstagna personer inte får vistas med andra intagna misstänkta för brott.93 

Chefsjustitieombudsmannen avslutade med ett yttrande varpå hon uttalade att: 

 

”Jag finner det oacceptabelt att förvarstagna alltjämt är frihetsberövade under förhållanden 

som inte lever upp till lagstiftningens krav och som tidigare tagits upp och kritiserats av JO 

och av CPT. Det krävs att åtgärder vidtas för att förändra situationen för de förvarstagna som 

placeras hos Kriminalvården. Jag avser därför att följa upp frågan i ett initiativärende.” 

 

                                                      
88 Justitieombudsmannen Dnr 5529–2012 s. 1.  
89 JO 2011/12 s. 314.  
90 Justitieombudsmannen Dnr 5529–2012 s. 4. 
91 Justitieombudsmannen Dnr 416–2017 s. 1.  
92 A.a.s. 9.  
93 A.a.s. 10.  
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CPT är i sammanhanget en kommitté inrättad av Europarådet mot tortyr och står för European 

Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. 
De jobbar med att besöka platser i Europa där människor berövas friheten för att bedöma hur 

de behandlas under frihetsberövandet. De besöker till exempel fängelser, polisstationer, 

vårdhem, psykiatriverksamheter med mera.94  

 

JO gjorde vidare flera andra inspektioner på andra inrättningar hos Kriminalvården under denna 

tidsperiod i januari och februari 2017, bland annat också på häktet Storboda. Där fanns det vid 

tidpunkten och finns även i dagsläget en särskild avdelning för förvarstagna placerade i häktet 

Storboda med 24 platser. Där föreligger det också möjlighet för de förvarstagna att vistas i 

gemensamhet. 95 Den här, något annorlunda utformningen av ett häkte, sägs vid samtal med de 

förvarstagna själva vara att föredra framför andra häkten eftersom de här får större möjligheter 

till att vistas i gemensamhet.96 Trots detta uppvisas ändå även här på häktet Storboda brister 

vad gäller att tillgodose förvarstagnas rättigheter.97 

  

                                                      
94 CPT:s webbplats.  
95 Justitieombudsmannen Dnr 581–2017 s. 2. 
96 A.a.s. 6.  
97 A.a.s. 13.  
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9. Diskussion 
Att en person som är föremål för ett frihetsberövande ändå har vissa rättigheter kan konstateras 

enbart med hänvisning till vår grundlagsstiftning. När det gäller utlänningar som blivit 

förvarstagna med placering i kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest föreligger det inte 

något undantag vad gäller innehav av rättigheter. Den här gruppen människor hanteras under 

dels häkteslagens bestämmelser dels ytterligare en bestämmelse i 11 kap. 2 § 3 st. UtlL om 

rättigheter utöver häkteslagen gällande kontakt med omvärlden. De ska också enligt samma 

paragraf ges övriga lättnader och förmåner med hänsyn till ordningen och säkerheten vid 

inrättningen. Utöver detta kan i praktiken en förvarstagen utlänning med annan placering än 

förvar likställas med en person som till exempel är misstänkt för ett brott och som begärts 

häktad.  

 

Det har förekommit diskussioner angående i vilken utsträckning förvarstagnas rättigheter 

tillgodoses i till exempel häkten. Resultaten av såväl den här utredningen som de utredningar 

och beslut som genomförts av Justitieombudsmannen visar att det finns en del att förbättra vad 

gäller detta. Det är inte heller bara JO som har uppmärksammat dessa problem, utan även 

Europarådets kommitté CPT har kritiserat förhållandena för förvarstagna i Sverige. Det handlar 

då främst om förvarstagnas rättigheter att ha kontakt med personer utanför inrättningen. Det 

ska enligt svensk lag inte vara någon skillnad gällande kontaktmöjligheterna för en utlänning 

placerad i ett av Migrationsverkets förvar jämfört med en utlänning placerad i 

kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest. Utredningen visar att så inte är fallet och att de 

lagstadgade rättigheterna inte efterlevs i tillräckligt stor utsträckning. Kriminalvården har för 

tillfället inte kapacitet att tillgodose de förvarstagnas rättigheter fullt ut i detta avseende.  

 

I 1 kap. 8 § UtlL fastslås att en utlännings frihet inte ska begränsas mer än nödvändigt. 

Bestämmelsen tar främst sikte på reglerna om förvar i kap. 10 och kap. 11 i samma lag. I 10 

kap. 20 § regleras också möjligheten att placera en utlänning i kriminalvårdsanstalt, häkte eller 

polisarrest istället för i ett vanligt förvar. En fråga värd att ställa är om en placering vid en annan 

inrättning än ett förvar verkligen är en befogad frihetsinskränkning enligt 1 kap. 8 §? Med 

bakgrund av att svenska myndigheter i nuläget inte har möjlighet att tillgodose de förvarstagna 

deras lagstadgade rättigheter, främst gällande kontakten med omvärlden, torde svaret på den 

frågan luta mot ett nej. Enligt Justitieombudsmannen är dock detta något som inte kan ligga 

Kriminalvården till last. Kriminalvårdens huvudsakliga syfte är att hantera människor 

misstänkta samt dömda för brott. En annan fråga blir då vem som ska ta ansvar för hur 

förvarstagna med annan placering ska hanteras? Migrationsverket har idag det huvudsakliga 

ansvaret vad gäller utlänningar i allmänhet, men verket ser än så länge inte ut att ha någon 

lösning på det här problemet.  

 

Som nämnts i avsnitt sju har det till exempel tidigare tillsatts en arbetsgrupp inom 

Kriminalvården för att utreda huruvida det går att ordna bättre alternativ än de som hittills 

tillämpats för förvarstagna utlänningar. Det har också gjorts vissa ansträngningar från 

Kriminalvårdens sida att hantera dessa svårigheter genom att exempelvis göra avdelningar på 

häkten och anstalter mer anpassade till denna grupp. Till exempel har häktet Storboda idag en 

särskild inrättning med 24 platser avsedda för utlänningar tagna i förvar. Detta borde gå att 

genomföra även på andra ställen.  

 

Slutligen kan det konstateras att det föreligger vissa problem när det gäller hanteringen av 

förvarstagna som enligt 10 kap. 20 § UtlL placeras i kriminalvårdsanstalt, häkte eller 

polisarrest. Det är oklanderligt att det finns lagstadgade bestämmelser som reglerar dessa 

förhållanden och att det föreskrivs vissa rättigheter. Problemet verkar dock vara att dessa 



 22 

rättigheter i dagsläget inte till fullo tillgodoses. Kriminalvården har inte de förutsättningar som 

krävs för att till fullo säkerställa detta. Det har också konstaterats av Justitieombudsmannen att 

kriminalvårdsinträttningar inte heller är en lämplig miljö för förvarstagna att vistas i eftersom 

de inrättningarna i första hand är till för personer som är misstänkta eller dömda för brott. Den 

typen av inrättningar är inte anpassade för förvarstagna i den utsträckning som är nödvändig 

för att tillgodose deras lagstadgade rättigheter.  

 

Det är alltså nödvändigt att vidta åtgärder för att komma fram till en lösning på det här 

problemet. Hur den lösningen ska se ut är upp till ansvariga myndigheterna att avgöra. Framför 

allt Migrationsverket och Kriminalvården har mest insyn i arbetet med den här gruppen 

människor. Migrationsverket har kunskap och insyn i förvarsverksamheten de själva 

tillhandahåller medan Kriminalvården har kunskap och insyn i verksamheten i häkten och på 

anstalter. Kanske skulle en bättre samverkan mellan dessa myndigheter kunna leda till en bra 

lösning. De har dessutom, som nämnts i avsnitt sju, tidigare samarbetat med goda resultat. För 

att stärka och klargöra de rättigheter människor i den här situationen har, kunde det också vara 

aktuellt med en ny speciallagstiftning som reglerar situationen där förvarstagna placeras i 

kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest. Detta skulle kanske också innebära att förvarstagna 

personer ytterligare separeras från personer misstänkta eller dömda för brott, vilket tycks vara 

nödvändigt med motivering av olämpligheten i att dessa olika kategorier av frihetsberövade 

personer sammanblandas. 

 

Slutligen kan alltså konstateras att den svenska lagstiftningen är att anse som tillräcklig med 

hänsyn till de grundläggande mänskliga rättigheterna, men att reglerna inte efterlevs i praktiken. 

De ovan presenterade förslagen till lösningar skulle kunna gynna förvarstagna utlänningars 

levnadsförhållanden medan de väntar på sin utvisning.   
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