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Förord 

Denna framställning utgör ett bidrag till en nordisk flyktingrättslig delstudie som 
ingår i ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt 'Nordiska komparativa studier om 
flyktingmottagning i återvändandets perspektiv,' med undertiteln 'Bosniska 
flyktingar i Norden.' Projektet är initierat av den nordiska samrådsgruppen på hög 
nivå i flyktingfrågor (NSHF) och finansierat av inrikesdepartementet, Danmark; 
kommunal- och arbetsdepartementet, Finland; social- och hälsovårdsministeriet, 
Finland och utrikesdepartementet, Sverige. 

Utgångspunkten för det nordiska projektet har varit det stora antalet av bosniska 
krigsflyktingar, som kom till Norden som en följd av inbördeskriget i det forna 
Jugoslavien. I en situation då den internationella flyktingregimen har varit 
individorienterad, blev även hanteringen av det bosniska flyktingproblemet en 
utgångspunkt för en - in nordisk sammanhang - flyktingpolitisk nyorientering i 
riktning mot tidsbegränsat skydd/uppehållstillstånd. 

Utöver den flyktingrättsliga delstudien - 'rättsstudien' - består det nordiska 
projektet av en politikstudie som skall belysa de politiska beslutsprocesserna på 
såväl nationellt som internationellt plan, samt av en antropologisk lokalstudie, som 
fokuserar sig på de enskilda flyktingarnas situation under exiltiden. 

Syftet med den rättsliga delstudien är dels att belysa de rättsliga aspekterna av de 
nordiska ländernas mottagning av bosniska krigsflyktingar och dels att beskriva 
och analysera ett sätt på vilket tidsbegränsade skyddsmodeller för hanteringen av 
massflyktkriser utformades i de berörda länderna. I detta syfte utformades och 
följdes en gemensam forskningsdesign för delstudiens fyra forskare: Jens Vested-
Hansen (koordinatör) och Kim U. Kjaer (Det Danske Centrum för Mänskliga 
rättigheter i Köpenhamn), Terje Einarsen (Christian Michelsens Institut och Den 
Juridiska Institutionen, Bergen) och Janina W. Dacyl (CEIFO, Centrum för 
invandringsforskning, Stockholms universitet). 

Delstudiens utgångspunkt är en beskrivning och analys av de internationella 
rättsliga grunderna för flyktingmottagningen och speciellt för beviljandet av 
tidsbegränsat skydd (uppehållstillstånd) i massflyktkrissituationer (Del I). Del II 
ägnas åt beskrivning av de rättsliga grunderna och praxis vad beträffar hanteringen 
av det bosniska flyktingproblemet i Danmark, Norge och Sverige. Detta följs av en 
komparativ analys länderna emellan (Del III) som syftar till att belysa och analysera 
om de valda modellerna för hanteringen av det bosniska flyktingproblemet har varit 
förenliga med de existerande internationella reglerna på området. Del III syftar 
även till att utforma de rättsliga konklusioner vad beträffar användbarheten av 
tidsbegränsat skydds-/uppehållsinstitut som alternativ eller supplement till det 
traditionella asylinstitutet. 





Den svenska framställningens 'projekttid' har varit 12 månader. Framställningens 
primära syfte var att belysa och analysera rättsläget på det flyktingpolitiska 
området såsom det såg ut under tiden för hanteringen av det bosniska 
flyktingproblemet i mitten av 1990-talet. Författaren har även tagit hänsyn till (de 
väsentligaste delar av) de djupgående ändringar på det flyktingrättsliga- och 
flyktingpolitiska området som trädde i kraft år 1997. Projektets tidsramar har dock 
inneburit att enbart de väsentligaste aspekterna av 1997 års ändringar i den svenska 
utlänningslagen (1989:529) har kunnat beaktas. 

Vid utformningen av slutversionen av denna rapport har jag fatt synpunkter och 
kommentarer från flera personer; både projektets deltagare och mina kolleger på 
CEIFO. 

Ett stort tack önskar jag framföra speciellt till medarbetarna vid 
utrikesdepartementets enhet för migrationspolitiska frågor för den tid som de har 
ägnat åt att läsa och kritiskt granska denna för närvarande så komplicerade 
rättsliga materia. Utan deras synpunkter - som har beaktats så gott som 
projekttiden gjort det möjligt - vore denna framställning betydligt sämre. 

Sist men inte minst tackar jag mina kolleger inom projektet - Terje, Kim och Jens -
för intressanta och givande diskussioner under våra projektmöten 

Framställningen har i de väsentligaste delarna tagit hänsyn till rättsläget som det 
såg ut fram till september 1997. 

Stockholm i oktober 1997 

Janina W. Dacyl 
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KAPITEL ETT: 

De allmänna rättsliga ramarna 



1.1. Grundläggande normer och nuvarande generell praxis 

1.1.0. Översikt av procedur- och kompetensregler 

Den svenska utlänningslagen (1989:529 UtlL) reglerar villkoren för utlänningars 

inresa, utresa, arbete som anställd (1-2 kap.)1 och vistelse i Sverige (5-6 kap.)2 

samt villkoren för rätten till skydd i Sverige (3 kap.).1 UtlL anger också under 

vilka förutsättningar en utlänning kan avvisas eller utvisas ur landet (4 kap.,4 7 kap. 

2-5 §§, 8 §, 15-18 §§,5 och 8 kap.6). Lagen skall tillämpas så att utlänningars frihet 

inte begränsas mer än vad som är nödvändigt i varje enskilt fall och 'i fall som rör 

ett barn skall särskilt beaktas vad hänsynen till barnets hälsa och utveckling samt 

barnets bästa i övrigt kräver' (1 kap. 1 § andra stycket UtlL). Angående 

skyddsfrågor, finns det ytterligare två huvudprinciper: den individuella prövningen 

av ett ärende samt principen om att den som fatt avslag på sin asylansökan skall 

lämna landet. 

En utländsk medborgare som inte är medborgare i Danmark, Finland, Island eller 

Norge och som önskar bosätta sig i Sverige (eller vistas i Sverige mer än tre 

månader)7 måste inneha ett tillstånd för detta, s k. uppehållstillstånd Uppehålls-

1 Lag 1989:529 ändr. g. Lagar 1990:52, 1993:443, 1994:138, 1995:773, 1996:13, 1996:137. 

2 Lag 1989:529 ändr. g. Lagar 1990:523, 1992:578, 1995:773, 1996:410. 1996:1379. 

3 Lag 1989:529 ändr. g. Lag 1996:1379. 

4 Lag 1989:529 ändr. g. Lagar 1991:572, 1991:573. 1991:1573. 1994:515, 1995:773, 
1996:95, 1996:96. 

5 Lag 1989:529 ändr. g. Lagar 1991:1573, 1994:138, 1995:74, 1995:773, 1996:1379. 

6 Lag 1989:529 ändr. g. Lagar 1991:573, 1994:138, 1995:773, 1996:1379. 

1 Regler för detta gäller endast för dem som inte är viseringspliktiga. 



och arbetstillståndsfrågor regleras av 2 kap. 2-13 §§ UtlL8 samt av 3-4 kap. UtlF. 

Uppehållstillstånd kan vara tidsbegränsade eller permanenta (2 kap. 2 § UtlL). 

Personer som beviljas ett permanent uppehållstillstånd är undantagna från 

skyldigheten att ha arbetstillstånd (prop. 1996/97:25).9 I andra fall är 

arbetstillståndet tidsbegränsat och specificerar ofta vilket arbete det gäller för (2 

kap. 6 § första stycket UtlL).10 Som princip skall både ansökan om arbets- och 

uppehållstillstånd ske vid en svensk myndighet i utlänningens hemland (2 kap 5 § 

första stycket UtlL).11 Det skall beviljas före inresan till Sverige och far inte 

bifallas om utlänningen befinner sig i Sverige. Efter ändringar i 1989 års UtlL 

(1989:529) genom Lag 1996:1379 är följande utlänningskategorier enligt 2 kap. 5 

§ undantagna från kravet att uppehållstillstånd bifalls före inresan: (1) de som har 

rätt till uppehållstillstånd i Sverige enligt 3 kap 4 § UtlL (d v s. 'flyktingar' och 

'övriga skyddssökande', (2) de som av humanitära skäl bör få bosätta sig i 

Sverige, eller (3) om det annars finns synnerliga skäl. Samma undantag gäller 

enligt Lag 1996:1379 beviljandet av uppehållstillstånd enligt 2 kap. 4 § första 

8 Lag 1989:529 ändrad g. Lagar 1990:52, 1993:443, 1995:773, 1996:13, 1996:1379. 

9 Motsvarande förhållande gäller för medborgare i EES-staterna (prop. 1996/97:25). 

10 Angående procedurfrågor vid ansökan om arbetstillstånd och förlängning av arbets
tillståndet se 2 kap. 6 § andra stycket. Dessutom, enligt 2 kap. 6 § tredje stycket UtlL far 
regeringen meddela ytterligare föreskrifter om arbetstillstånd (SFS 1995:773). 

" Regeringen föreslog i prop. 1995/96:179 att en uppmjukning borde ske av det generella 
kravet på att uppehållstillstånd i princip skall ha beviljats före inresan. I prop. 1996/97:25 
upprepade regeringen att 'huvudregeln är enligt 2 kap 5 § UtlL att en utlänning som vill ha 
uppehållstillstånd i Sverige skall ha utverkat sådant tillstånd före inresa i landet Delta hindrar 
dock inte att uppehållstillstånd beviljas på grund av anknytning hit om det är uppenbart att 
utlänningen skulle ha fått tillstånd om prövningen skett före inresan. Den senare bestämmelsen 
infördes den 1 juli 1995 ocli innebär en utvidgning av tidigare undantag som i princip endast 
gällde om utlänningen kommit hit för att förena sig med en familjemedlem som han eller hon 
tidigare sammanbott med utomlands' (prop. 1996/97:25 s. 107). 



stycket UtlL, om det är uppenbart att utlänningen skulle ha fatt uppehållstillstånd 

om prövningen hade skett före inresan i Sverige 12 

Visering samt beslut om uppehållstillstånd och arbetstillstånd utfärdas av Statens 

invandrarverk, (SIV). Beslut om visering och uppehållstillstånd far också utfärdas 

av Utrikesdepartementet och i den utsträckning regeringen föreskriver, far SIV ge 

andra myndigheter rätt att besluta om sådana tillstånd. Regeringen far dessutom 

bemyndiga ett organ knutet till Sveriges exportråd rätt att besluta om visering (2 

kap. 7 § tredje stycket UtlL).13 Det finns ytterligare fall då regeringen eller 

Utlänningsnämnden kan besluta om tillstånd 14 

Visering är ett tillstånd att resa in i landet och vistas här vanligen under högst tre 

månader. För att underlätta släktbesök finns det dock efter ändring i den 

utlänningsförordning (1995:1092), som trädde i kraft den 15 oktober 1995, 

möjlighet att visering far beviljas även för såväl längre tid än tre månader, dock 

högst ett år (2 kap. 6 § UtlF, prop. 1996/97:25 s. 121 ff ). En beviljad visering 

innebär automatisk rätt att resa in i Sverige, om inte annat har angivits (prop 

1988/89:86 s. 145). 

SIV:s beslut om uppehållstillstånd som tagits före inresan skall kunna överklagas 

hos Utlänningsnämnden. Detsamma bör gälla beslut om återkallande av 

uppehållstillstånd som meddelats medan utlänningen var i ett annat land än 

Sverige.15 

12 T.o.m. 1996-12-31 var, enligt 2 kap. 5 § andra stycket UtlL de utlänningar undantagna frän 
denna regel som: (1) hade rätt till asyl i Sverige, (2) av humanitära skäl borde fä bosätta sig i 
Sverige och (3) om det annars fanns synnerliga skäl. 

13 SFS 1993:443. 

H Denna möjlighet framgår av 7 kap. 5, 11, 16 och 17 §§ UtlL (SFS 1994:138). 

15 För kommentarer se t.ex. SOU 1995:46 s. 197. 



Medborgare i de nordiska länderna (Danmark, Finland, Island och Norge) är 

undantagna från viseringskrav (1 kap. 3 § UtlL), från krav på uppehållstillstånd (1 

kap. 4 § UtlL) samt från krav på arbetstillstånd (1 kap. 5 § UtlL). Regeringen får 

föreskriva andra undantag från kravet på visering (1 kap. 3 § andra stycket UtlL), 

på uppehållstillstånd (1 kap. 4 § andra stycket UtlL) och från kravet på 

arbetstillstånd (1 kap. 5 § andra stycket UtlL). 

2 kap. 1 § UtlF (F:ar 1995: 1251, 1996:301, 807) anger en lista över de länder 

vilkas medborgare är undantagna från kravet på visering. Även utlänningar som är 

under 18 år och som är bosatta men inte medborgare i ett land som ingår i 

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) är undantagna från kravet på 

visering under förutsättning att (a) vistelsen i Sverige avser ett kort besök som 

deltagare i en skolresa, (b) deltagarna i skolresan följs åt av en lärare som har en 

lista över deltagarna, upprättad i enlighet med bilaga till rådets beslut om 

gemensam åtgärd den 30 november 1994,16 och (c) utlänningarna antingen innehar 

handling som gäller som pass vid inresa till Sverige eller att deltagarlistan innehåller 

de uppgifter som anges i artikel 2 i rådets beslut (F 1995: 1092). 

Den fria rörligheten för personer enligt EES-avtalet ger en principiell rätt för 

medborgare i EES-staterna att ta anställning,'7 studera, starta egen verksamhet,'8 

tillhandahålla eller ta emot tjänster19 eller att leva av egna medel i Sverige 20 Enligt 

16 Se ministerrådets beslut EGT L 327 av år 1994. 

1 Se även Fördraget om Europeiska Unionen, Avdelning III. Kapitel I. art. 48 -51 .  

18 Ibid., Kapitel II, art. 52 - 58. 

19 Ibid., Kapitel III, art. 59 - 66. 

20 Maka/make till en medborgare i en EES-stat, och som fått uppehållstillstånd enligt EES-
avtalet, har samma principiella rätt till uppehållstillstånd som makan/maken oavsett 
medborgarskap. Detsamma gäller barn som är under 21 år eller beroende av föräldrarna för sin 
försörjning samt släktingar i närmast föregående led till medborgaren i EES-staten eller dennes 



3 kap. 5 a § UtlF (1994:1698) skall uppehållstillstånd beviljas en utlänning, som 

visar giltigt pass eller identitetskort, är medborgare i ett land som ingår i 

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), och som inte enligt 1 kap. 4 § 

första stycket UtlL (1989:529) är undantagen från kravet på uppehållstillstånd 

För att beviljas uppehållstillstånd måste utlänningen uppfylla villkor angivna i 3 

kap 5 a § andra till sjunde styckena UtlF (1994:1698). Uppehållstillstånd beviljas 

vanligen för fem år med möjlighet till förlängning,. 

Enligt 2 kap. 1 § andra stycket UtlL far visering i normala fall meddelas för högst 

tre månader vid varje tillfälle.21 

En utlänning som fatt ett avvisningsbeslut skall lämna landet inom två veckor från 

det att beslutet vunnit laga kraft (8 kap. 12 § andra stycket UtlL). Vid utvisning är 

fristen fyra veckor Polismyndighetens beslut om avvisning, SIVs beslut om 

avvisning med förordnande om omedelbar verkställighet samt domstols dom eller 

beslut om utvisning skall verkställas snarast möjligt (8 kap 12 § första stycket) 

Fr o m. den 1 januari 1997 far, enligt 11 kap. 1 § UtlL (SFS 1996:1379) 

en utlänning som har ansökt om asvl i Sverige avvisas endast om muntlig 
handläggning har ingått vid SIVs handläggning av ärendet. Muntlig handläggning 
skall även annars företas på begäran av utlänningen, om inte en sådan 
handläggning skulle sakna betydelse vid avgörandet asylärendet. 

I ett asylärende vid Utlänningsnämnden skall muntlig handläggning ingå, om detta 
kan antas vara till fördeI för utredningen eller på annat sätt bidra till ett snabbt 

maka eller make och som är beroende av dem för sin försörjning (3 kap. 5 b § UtlF 1994:1698. 
prop. 1996/97:25 s. 107). 

21 Efter Sveriges inträde i EU tillkommer att man skall i ministerrådet fatta beslut om för vilka 
länders medborgare visering krävs for att passera medlemsstaternas yttre gränser Detta medfört 
att Sverige från den 1 januari 1996 infört viseringskrav för medborgare i ytterligare några stater 
Viseringsfrågor regleras av art. 100 c. av Unionsfördraget (första pelaren). Under år 1995 har 
tvä förordningar beslutats i rådet på viseringsområdet, dels en förordning (EG) nr 1683/95 av den 
29 maj 1995 om enhetlig utformning av visumhandlingar (som började användas i september 
1996) och en förordning som fastställer för vilka tredje länders medborgare visering krävs for att 
passera medlemsstaternas yttre gränser. För vidare information se även prop. 1996/97:25 s. 82 ff 
och s. 121 ff. 



avgörande. Muntlig handläggning skall även annars företas på utlänningens 
begäran, om det inte stär klart att en sådan handläggning är obehövlig i 
asylärendet. 

Utlänningsnämnden skalI ha muntlig handläggning i ärenden som rör utvisning 
eller vägran att förnya ett uppehållstillstånd avseende de utlänningar som omfattas 
av avtalet om ett Europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (EES). Även ärenden 
som rör avvisning eller vägran att bevilja uppehållstillstånd skal! handläggas 
muntligen, om det begärs av en utlänning som omfattas av avtalet och som ansökt 
om uppehållstillstånd. I detta fall får dock muntlig handläggning underlåtas, om 
den skulle strida mot den nationella säkerhetens intresse. 

Invandrarverket och Utlänningsnämnden får bestämma att ä\>en andra personer än 
utlänningen skall höras vid handläggningen. Ersättning för inställelsen lämnas i 
sådana fall enligt 6 kap. 15§ andra stycket. 

22 Särskilda bestämmelser om utredning som rör barn finns i 1 a §. 

Enligt 5 kap. UtlL har polisen huvudansvar för tnresekonlrollfrägor 2' Den 

ansvarar även för inre utlänningskontroll, 

22 T o m .  den 31 december 1996 förutsatte 11 kap. 1 § UtlL (1989:529) att muntlig 
handläggning skulle ingå i handläggningen hos SIV om detta skulle vara till fördel för 
utredningen eller om utlänningen begärde det. såvida det inte ansågs som obehövligt för att 
avgöra frågan om uppehållstillstånd. 

23 Under senare å r  har man diskuterat förstärkning av polisens inresekontroll genom s k. 
gatekontroll, d v s. en preliminär kontroll omedelbart vid ankomsten till en transithall. 
Gatekontroll krävs även vid deltagande i Schengensamarbetet (se art. 4, 1990 års konvention om 
tillämpning av 1985 års Schengenavtal som trädde i kraft i sju av medlemsländerna den 26 mars 
1995). Tillämpningskonventionen omfattar drygt 140 artiklar vilka bl.a. motsvarar 
bestämmelserna i den planerade yttre gränskontrollkonventionen och Dublinkonventionen. 
Vidare finns bestämmelser om en gemensam viseringspolitik och om ett gemensamt 
informationssystem (SIS) motsvarande det som eftersträvas inom EU (prop 1996/97:25 s. 83) 

Sverige deltar fr.o.m. den 1 maj  1996 som observatör i Schengensamarbetet. Den 19 december 
1996 undertecknade Sverige, Finland och Danmark avtal om att ansluta sig till 
Schengensamarbetet. Samtidigt undertecknade Norge och Island ett omfattande samarbetsavtal. 
Det operativa deltagandet för dessa länder bedöms kunna inledas tidigast å r  1999 Innan dess 
skall riksdagen ha ratificerat det svenska anslutningsavtalet till Schengensamarbetet. Under 
tiden fram till dess avtalet blir tillämpligt i praktiken skall dessutom bl a. genoinföras 
anpassningar av de tre största flygplatserna ske och förberedelser vidtagas för anslutning till 
Schengensamarbetets datoriserade informationssystem. Avtalet genomförande kräver vidare 
vissa lagstiftningåtgärder. 

Innebörden av de nordiska ländernas inträde i Schengensamarbetet är att personer fritt kan röra 
sig över gränserna till övriga Schengenländer. Kontrollerna görs i stället vid Schengenomrädets 
yttre gränser, d v s. gränser till länder som inte är med i samarbetet. Resor mellan länderna i 
Schengensamarbetet kan därmed ske utan passkontroll. Detta innebär vidare att den fria 
rörligheten och passfriheten mellan de nordiska länderna kan bibehållas. En  annan effekt av 



Sedan den 1 januari 1997 lämnas asylansökan direkt till Invandrarverket oavsett 

om ansökan sker vid gränsen eller inne i landet (prop. 1996/97:25 s 138, S I V s  

'Utlännings- och medborgarskapsärenden' Nr 9/97, s. 3 f ) .  Sedan den 1 oktober 

1997 lämnas alla ansökningar om uppehållstillstånd som görs i Sverige, oavsett 

grunden för ansökan in till SIV (prop. 1996/97:25 s. 134).24 Fr o m. den 1 oktober 

1997 lämnas även ansökningar om svenskt medborgarskap m. fl ärenden enligt 

lagen om svenskt medborgarskap (1950:382 - MedbL) till SIV. Verket svarar 

vidare för att beslut om förvar verkställs, för driften av förvarslokaler samt för 

behandlingen av de förvarstagna. 

Grundutredningen, som görs i direkt anslutning till att asylansökan lämnas, syftar 

bl.a. på att fa fullständiga uppgifter om utlänningens identitet, hans/hennes resväg 

till Sverige, uppgifter om ev. släktingar i Sverige eller i annat transitland 25 Enligt 5 

kap. 5 §26 UtlL far 'Statens invandrarverk eller polismyndigheten .. fotografera en 

utlänning och, om han fyllt 14 år, ta hans fingeravtryck om (1) utlänningen inte 

kan styrka sin identitet vid ankomsten till Sverige, (2) utlänningen ansöker om 

uppehållstillstånd och åberopar skäl som avses i 3 kap 2 eller 3§, eller (3) det 

finns förutsättningar att ta utlänningen i förvar.'27 

inträdet i Schengensamarbetet ä r  att möjligheterna till brottsbekämpning ökar (se regeringens 
skrivelse 1996/97:80 s. 13, SOU 1995:55 s. 9 f. och 72 f „  SOU 1995:75 s. 193 ff.) Mer om 
Schengensamarbetet se till exempel H. Meijers et al., Schengen. Internationalization of centra! 
chapters of the law on aliens, refugees, privacy, security and police, second edition, 
Alblasserdam: HavekaB.V. 

24 T o m  den 31 december 1997 handlag polisen asylfrågorna i deras första skede; den håll ett 
kort muntligt förhör - en grundutredning. Efter att grundutredningen genomfördes var det SIV 
som tog över ärendet. För beskrivning av förutsättningar för och konsekvenser av att flytta över 
vissa verksamhetsuppgifter från polismyndigheterna till Statens invandrarverk (dnr POB-632-
1148/96, SIV 11-96-2619). 

25 Se SIV:s Allmänna Råd. Serien 'Utlännings- och Medborgarskapsärenden', nr 9/97. ss. 2-4, 
se även 'Verksamhetsplan för 1997 för statens invandrarverk,' (GD Nr 75/96), s. 4-5. 

26 Senaste ändringar genom Lag 1996:1379. 

27 För kommentarer se även prop. 1996/97:25 s. 143 f. och s. 187 f f ,  SOU 1995:55 s. 10. 



Enligt 5 kap. 3 § UtlL (SFS 1995:773) får pass och andra identitetshandlingar 

omhändertas av Utlänningsnämnden, Statens invandrarverk eller polismyndigheten 

i avvaktan på att utlänningen får tillstånd att vistas i Sverige eller lämnar landet. 

Samma gäller, enligt 5 kap. 4 § UtlL (SFS 1992:578) SIV:s och polisens rätt att 

omhänderta utlänningens biljett för resan från Sverige; här är villkoren att "(1) 

utlänningen saknar pass, visering, uppehållstillstånd eller arbetstillstånd när detta 

fordras för inresa eller vistelse i Sverige, eller (2) utlänningen kan antas komma 

att ansöka om uppehållstillstånd.' 

Om det är uppenbart att det inte finns skäl för asyl och utlänningen inte heller kan 

få uppehållstillstånd av andra skäl, får SIV förordna att beslut om avvisning ska 

verkställas omedelbart, d.v.s utan hinder av att beslutet inte vunnit laga kraft Ett 

beslut om förordnande av omedelbar verkställighet måste fattas inom tre månader 

från den tidpunkt utlänningen reste in i Sverige (4 kap. 2 § andra stycket UtlL). 

Om det finns synnerliga skäl får ett sådant beslut även meddelas senare än tre 

månader efter ankomsten; t.ex. om utlänningen inte har givit sig till känna förrän 

efter tre månader (8 kap. 8 § andra stycket UtlL; införd g. Lag 1996:1379). 

När det gäller asylprövning av SIV, får den totala handläggningstiden i 

grundärenden normalt inte överstiga 4 månader, om inte särskilda skäl föreligger 

Den totala handläggningstiden hos SIV i överklagandeärenden får normalt inte 

överstiga en vecka.28 

28 Tidigare var målsättningen att SIV skulle handlägga ärenden om uppehållstillstånd inom 
två månader från det att ärendet överlämnats till verket av polisen (prop. 1988/89:105 s. 5 ff. och 
F 1988:429 med instruktion för SIV). I verkligheten är väntetiden betydligt längre: t.ex. under 
senare delen av 1994 var den genomsnittliga handläggningstiden för ett asylärende ca 200 dagar. 
Under budgetåret 1995/96 avgjordes endast 35% av asy lärendena hos Statens invandrarverk inom 
verksamhetsmålets handläggningstid. Under första kvartalet år 1997 var måluppfyllelsen 43 
procent. För att uppnå bättre styrande effekt har regeringen omarbetat målen i Invandrarverkets 
regleringsbrev för budgetåret 1997 (prop. 1997/98:1. Förslag till statsbudgel för år 1998. 
Utgiftsområde 8, s. 9 f ). Detta plus organisatoriska förändringar i SIV.s verksamhet (prop. 
1996/97:25 och prop. 1996/97:147) - eftersom verket den 1 januari 1997 övertog från polisen 
mottagande av asylansökan och grundutredning och f r  o m. den 1 oktober 1997 alla ansökningar 
i ärenden enligt Utlänningslagen (1989:529), ansökningar om svenskt medborgarskap (1950:382 
- MedbL), samt ansvar för verkställighet av beslut om förvar, driften av förvarslokaler och 



SIV: Handläggning av asylärendet: Får normalt inte överstiga 4 månader, av vilka. 

enkla ärenden (10%) 

normala ärenden (60%) 

svåra ärenden (30%) 

14 dagar 

70 dagar 

95 dagar 

SIV: Överklagandeärenden: Får normalt inte överstiga en vecka 

SIV och 

Pntyntl 

Beslut om omedelbar 

verkställighet av awisningsbeslut: 

3 månader från den tidpunkt 

utlänningen reste in i Sverige 

VN: Överprövar ärendet: 4 månader \ 

Sammanlagda tiden 6 månader (målsättning, öppna ärenden den 

31 december 1997) 

Diagram: Den sammanlagda handläggningen av ett asylärende (målsättning enligt SIV GD 

Nr 75/95 s. 4). 

Verkets beslut i frågor om avvisning och utvisning kan överklagas til! UN (se 

nedan) som överprövar ärendet inom fyra månader. Målsättningen29 är att den 

sammanlagda handläggningstiden av ett asylärende, från det ärendet kommer in till 

Invandrarverket och till beslut i Utlänningsnämnden är fattat, inte skall överstiga 

sex månader.30 I proposition 1996/97:25 s. 217, påpekade regeringen att 

behandlingen av de förvarstagna - betydde att i Verksamhetsplan för 1997 SIV:s målsättning för 
handläggning av asylärenden definierades som följer: 'Öppna ärenden får inte vara äldre än 9 
månader den 30 juni 1997 och inte äldre än 6 månader den 31 december 1997, om inte särskilda 
skäl föreligger' (Verksamhetsplan för 1997 för Statens invandrarverk, GD NR 75/96 s. 4 f.. prop 
1997/98:1 s. 9 f ). 

29 I prop. 1996/97:25 påpekade regeringen, att det är viktigt att handläggningen av sådana 
ärenden är rättssäker genom att besluten grundas på ett allsidigt och tillräckligt underlag (prop 
1996/97:25 s. 218). Liksom Asylärendeutredningens betänkande SOU 1988:2, Barn
konventionens bestämmelse om handläggning av ansökningar om familjeåterförening (art 10). 
samt EU:s resolution om minimigarantier vid handläggning av asylansökningar (5585/95 rev. I) 
påpekade resolutionen att även 'kortare väntetider än vad som dä ofta förekom är till fördel ur 
humanitära och ekonomiska aspekter liksom med hänsyn till rättssäkerheten' (prop. 1996/97:25 
s. 218). Se även SOU 1955:55 s. 32. 

30 Det fanns ca 17 300 personer registrerade i Invandrarverkets mottagningssystem den 1 
januari 1997. Bland dem fanns ca 6 100 personer med avslagsbeslut ( Invandrings- och 
flyktingpolitiken 1997,' Utrikesdepartementet, s. 34). 



'omständigheterna i ett utlänningsärende bör klarläggas av myndigheterna genom 

noggrann utredning på ett så tidigt stadium som möjligt' och att 'tillgängliga 

metoder och kontakter bör tas tillvara och utvecklas' (prop. 1966:97:25 s. 217)31  

Vid handläggning av tillståndsärenden (dock ej asylärenden) far den totala 

handläggningstiden normalt inte överstiga 2 månader (SIV GD Nr 75/96 s 7). 

Även om Utlänningsnämndens (UN) beslut inte kan överklagas, kan en ny ansökan 

om uppehållstillstånd lämnas in direkt till UN även efter den tidpunkt då ett 

awisningsbeslut vunnit laga kraft, 'om en utlänning skall avvisas eller utvisas enligt 

ett beslut som har vunnit laga kraft, far en ansökan om uppehållstillstånd från 

honom trots vad som föreskrivs i 5 § första stycket bifallas, om ansökan grundare 

sig på omständigheter som inte har prövats förut i ärendet om hans avvisning eller 

utvisning och om (1) utlänningen har rätt till uppehållstillstånd här enligt 3 kap. 4 

§, eller (2) det annars skulle strida mot humanitetens krav att verkställa beslutet 

om avvisning eller utvisning' (2 kap 5 b § UtlL, införd g. Lag 1995:773, ändr g. 

Lag 1996: 1379). 

Fr.o m 1 jan. 1992 flyttades överprövningen av SIVs beslut i tillstånds- och 

medborgarskapsfrågor från regeringen till den nyinrättade Utlänningsnämnden 2 

Enligt 7 kap. 3 § första stycket UtlL, Statens invandrarverks beslut i fråga om 

avvisning eller utvisning samt om avslag på ansökan om uppehållstillstånd eller om 

återkallelse av ett uppehållstillstånd far av utlänningen överklagas till 

Utlänningsnämnden. Invandrarverkets beslut i fråga om arbetstillstånd eller 

återkallelse av arbetstillstånd far av utlänningen överklagas till nämnden under 

förutsättning att frågan om tillstånd har behandlats i samband med ett beslut 

31 Den totala handläggningstiden i naturalisationsärenden får normalt inte överstiga tre 
månader, om inte särskilda skäl föreligger (SIV GD Nr 75/96 s. 7). 

3" Se även Förordning 1991:1817 med instruktioner för Utlänningsnämnden, ändrad genom F: 
ar 1994: 364 och 1996:431. 



gällande avvisning eller utvisning (införd g. Lag 1991:1573, ändr. g. Lag 

1996:1379). Staten invandrarverkets beslut om flyktingförklaring eller 

resedokument samt återkallelse av flyktingförklaring far av utlänningen överklagas 

till utlänningsnämnden (7 kap. 4 § UtlL, införd genom Lag 1991:1573). SIV får 

med eget yttrande överlämna ett ärende till Utlänningsnämnden för avgörande, om 

ärendet inte avser en ansökan enligt 2 kap. 5 b § och 'om (1) ärendet på grund av 

familjeanknytning eller någon annan liknande orsak har samband med ett ärende 

som enligt ovan nämnda lag prövas av nämnden, (2) ärendet bedöms ha sådan 

betydelse för rikets säkerhet eller annars för allmän säkerhet eller för rikets 

förhållande till främmande makt eller mellanfolklig organisation att regeringen bör 

pröva ärendet, (3) det bedöms vara av särskild vikt för ledning av denna lags 

tillämpning att regeringen avgör ett ärende som kan antas få betydelse för frågan 

om uppehållstillstånd för en grupp av utlänningar som åberopar huvudsakligen 

samma skäl till stöd för sin ansökan om uppehållstillstånd, eller (4) Det i andra fall 

än som anges i punkt 3 bedöms vara av synnerlig vikt för ledning av denna lags 

tillämpning att regeringen prövar ett ärende' (7 kap 11 § första stycket UtlL). 

SIV eller Utlänningsnämnden får med eget yttrande överlämna ett ärende till 

regeringen för avgörande, om ärendet inte avser en ansökan enligt 2 kap. 5 b § och 

om Y1) ärendet på grund av familjeanknytning eller någon annan liknande orsak 

har samband med ett ärende enligt nämnda lag som prövas av regeringen, (2) 

ärendet bedöms ha sådan betydelse för rikets säkerhet eller annars för allmän 

säkerhet eller för rikets förhållande till främmande makt eller mellanfolklig 

organisation att regeringen bör pröva ärendet, (3) det bedöms vara av särskild vikt 

för ledning av denna lags tillämpning att regeringen avgör ett ärende som kan antas 

få betydelse för frågan om uppehållstillstånd för en grupp utlänningar som åberopar 

huvudsakligen samma skäl till stöd för sin ansökan om uppehållstillstånd, eller (4) 

det i andra fall än som anges i punkt 3 bedöms vara av synnerlig vikt för ledning av 



denna lags tillämpning att regeringen prövar ett ärende' (7 kap 11 § andra stycket 

UtlL).33 

Det nu gällande systemet för mottagande av asylsökande och flyktingar i Sverige 

gäller i huvuddrag sedan den 1 januari 1985 (prop. 1983/84:124, Sfli  27, rskr. 

295). Riktlinjerna för mottagande av asylsökande och flyktingar har därefter 

förändrats i vissa avseenden genom riksdagsbeslut om bistånd åt asylsökande m.fl 

(prop. 1987/88:80, bet. 1987/88:SfU17, rskr. 1987/88:160, SFS 1988:153, prop. 

1993/94:94, SFS 1994:137,34 prop. 1996/97:25, bet. 1996/97:SfU5, prop. 

1996/97:147) och om en regionaliserad organisation för SIV (prop 1987/88:158, 

bet. 1987/88:SfU28, rskr. 1987/88:339).35 

Mottagande av asylsökande i Sverige utgörs av en prövning av eventuella asylskäl 

och därmed rätten till uppehållstillstånd i Sverige utifrån gällande lagstiftning 

angående flyktingar och andra skyddsbehövande. Flyktingmottagandet för de 

skyddssökande, som har beviljats uppehållstillstånd och som följaktligen tas emot i 

det svenska samhället genom ett kommunalt mottagande för flyktingar och andra 

skyddsbehövande sker enligt riktlinjer fastställda i prop. 1989/90:105 '6  Även 

anhöriga som under de närmaste åren förenar sig med dessa personer i Sverige 

omfattas av det särskilda kommunala flyktingmottagandet 

Det ekonomiska ansvaret för mottagandet av asylsökande och flyktingar ligger hos 

staten. SIV är f.n. huvudman för verksamheten. Invandrarverket är central 

förvaltningsmyndighet för utlännings-, flykting-, invandrar- och medborgarskaps

33 Senaste ändring genom Lag 1996:1379. Se även prop. 1996/97:25 s. 145 - 180. 

31 Ändrad genom Lagar 19.94:971. 1736; 1995:103, 558. 1728 och Förordning 1994:361 om 
mottagande av asylsökande m.fl. 

35 Se även regeringens proposition 1997/98:16 'Sverige, framtiden och mångfalden - frän 
invandrarpolitik till integrationspolitik.' 

36 Se även dir. 1994:129 s. 5-7, prop. 1997/98:1, Utgiftsområdet 8. s. 16. 



frågor i de fall då ärendet inte behandlas av annan myndighet (1 § Förordningen 

1988:429). Verket inrättades den 1 juli 1969 med uppgift att handlägga ärenden 

enligt utlännings- och medborgarskapsförfattningarna samt för att beakta frågor 

om invandrarnas anpassning i Sverige (prop. 1968:142, prop. 1968:158 och prop. 

1969:53). 

1 och med propositionen 1975:26 om riktlinjer för invandrar- och minoritetspolitik 

m m. förstärktes SIVs ansvar för samordningen av de invandrarpolitiska insatserna 

och för information. Genom prop. 1983/84:124 fick SIV ansvaret för 

omhändertagandet av asylsökande, något som tidigare hade varit ålagt AMS Den 

senaste övergripande omorganisationen av SIV trädde i kraft den 1 juli 1989 (prop. 

1987/88:158, SfU 28, rskr. 339) samtidigt med 1989 års UtlL. 

Den 1 juli 1992, övertog SIV utredningsansvaret från polismyndigheten i 

asylärendena, och våren 1992 regionaliserades SIV:s arbete och dess 

beslutsfunktioner ytterligare. Följaktligen består SIVs struktur av: (a) central 

förvaltning i Norrköping, (b) fem regionala byråer,37 (c) fyra s k. utrednings

slussar för handläggning av asylärenden.'8 

Syftet med SIV:s verksamhet är att värna asylrätten och människors möjlighet att 

röra sig över nationsgränser samt värna om statens intresse av att reglera 

invandringen. Invandrarverket skall gentemot enskilda personer på ett rättssäkert 

sätt tillämpa den lagstiftning, som reglerar (a) rätten att vistas i Sverige och fa 

svenskt medborgarskap, och (b) mottagande av asylsökande och flyktingar samt 

verka för flyktingarnas egenförsörjning genom att följa upp kommunernas 

Fr o m. den 1 oktober 1997; tidigare fyra regioner. 

38 Till dessa fyra utredningsslussar är fyra asylbyråer knutna: Asylbyrå Nord i Carlslund. 
Asylbyrå Öst i Flen, Asylbyrå Väst i Mölndal och Asylbyrä Syd i Malmö. För närvarande 
handläggs i princip alla nya asylärenden vid dessa fyra asylbyråer. 



introduktionsarbete och främja invandrarnas integration i samhället (SIV, GD Nr 

75/96 s. 3). Tillämpningen av lagen 'skall kännetecknas av humanitet och 

snabbhet, och präglas av respekt för individens integritet och förmåga och vilja att 

ta ansvar för sig själv och sin familj. I fall som rör barn skall särskilt beaktas vad 

hänsyn till barnets hälsa och utveckling samt barnets bästa i övrigt kräver. 

Verksamheten skall bedrivas så att goda etniska relationer i samhället främjas' 

(SIV GD Nr 75/96 s. 3). 

De flesta förläggningar drivs i SIVs egen regi, men det förekommer också att 

förläggningar drivs på entreprenad av ideella organisationer, kyrkor eller företag , 9  

Sedan den 1 juli 1994 har en asylsökande rätt att bo och vistas utanför 

utredningssluss/förläggning under utredningstiden och i avvaktan på beslut i 

asylärendet (prop. 1993/94:94, bet. 1993/1994:SfUl 1, rskr. 1993/94:188). 

Sökanden är berättigad till ett ekonomiskt bidrag för boendekostnaderna om 

han/hon ordnar bostad på egen hand. Detta trots att han/hon dock skrivs in vid en 

av Invandrarverkets förläggningar.40 

Utöver beslutanderätten i fråga om uppehålls- och arbetstillstånd har SIV ett 

övergripande ansvar för utlänningskontrollen samt i viseringsärendena (2 kap 7 § 

UtlL). SIV beslutar även om utvisning, när uppehållstillstånd har upphört att gälla, 

samt om avvisning, när utlänningen har vistats i Sverige i mer än tre månader (4 

kap. 4 och 5 §§ UtlL). SIV prövar alla asylärenden i första instans, beslutar om 

flyktingförklaring och resedokument (4 kap 4 § UtlL, 3 kap. 6 och 7 §§ UtlL) 

Verket kan även ge särskilt tillstånd för kort besök i Sverige till den, som avvisats 

3 9  1 början av budgetåret 1997 var antalet registrerade personer i mottagandesystemet 17 302 
varav 5 237 barn under 16 är. Den genomstnittliga vistelsetiden för de ca 14 000 personer som 
var registrerade den 1 juli 1997 var ca två år och fyra månader (prop. 1997/98:1 Utgiftsområde 8, 
s. 12). Se även 'Invandrings- och Flyktingpolitiken 1997,' Utrikesdepartementet, s. 34. 

40 1 januari 1997 bodde 53 % av totalt 17 302 inskrivna i eget boende ('Invandrings- och 
Flyktingpolitiken 1997, s. 34). I september 1997 bodde nära 60 % av de asylsökande i eget 
boende (prop. 1997/98:1, Utgiftsområde 8, s. 12). Förändringen har medfört att avveckling av 
förläggningar väsentligt påskyndats. 



eller utvisats med återreseförbud (4 kap. 15 § UtlL), och är besvärsmyndighet i 

fråga om polismyndighetens awisningsbeslut (7 kap. 2 § UtlL). 1 fall då hinder 

föreligger när det gäller verkställigheten av awisningsbeslut, beslutar SIV (på 

begäran av polismyndigheten) i verkställighetsfrågan eller vidtar lämpliga åtgärder 

(8 kap. 13 § UtlL). Enligt 7 kap. 15 § UtlL, upphävs avlägsningsbeslutet 

(awisnings-/ utvisningsbeslutet) i samband med att SIV vid en omprövning beviljar 

utlänningen uppehållstillstånd. Enligt 7 kap. 11 § UtlF svarar SIV tillsammans med 

andra centrala myndigheter för sådana verkställighetsföreskrifter som avser pass-

och tillståndsärenden. I och med ändringar i utlänningslagen som presenterades i 

regeringens proposition 1996/97:25, skall polismyndigheten enligt 4 kap. 4 § andra 

och tredje stycket i vissa fall pröva frågan om avvisning.41 Anser polismyndigheten 

anser det tveksamt om avvisning bör ske, skall ärendet överlämnas till SIV.42 

Ett beslut om avvisning far förenas med ett förbud (återreseförbud) för utlänningen 

att återvända till Sverige under en viss tid utan SIV:s tillstånd (4 kap 14 § första 

stycket UtlL).43 Ett awisnings-/utvisningsbeslut anses verkställt när utlänningen 

lämnat Sverige. SIV:s beslut om avvisning kan överklagas till UN UN s beslut i 

41 T o m. ändringarna i Utlänningslagen som trädde i kraft som en följd av prop. 1996/97:25 
(s. 140 ff.) och bet. 1996/97: SfU5 (s. 68 ff.) var polisen ansvarig för utredning av ärenden om 
uppehållstillstånd (grundutredningar) samt för förvar av och registrering av fingeravtryck, som 
togs med stöd av utlänningslagen. Samma gäller uppgiften att ta emot och utreda ansökningar 
om svenskt medborgarskap. Ansvar i dessa frågor överläts f r o m  den 1 oktober 1997 till 
Invandrarverket (se prop. 1996/97:25 s. 134 ff.). 

42 E n  utredning tillsattes under år 1997 med uppgift att föreslå en framtida organisation och 
riktlinjer för verkställighet av awisnings- och utvisningsbeslut, speciellt att föreslå hur ansvaret 
för verkställande av beslut om avvisning och utvisning skall kunna överföras från 
polismyndigheterna till Statens invandrarverk. Utredningen skall även föreslå andra åtgärder för 
att främja återvändandet för personer som nekats uppehållstillstånd i Sverige. Likaså utreds 
metoder för den inre utlänningskontrollen Förslagen från utredningen skulle lämnas till 
regeringen senast den 30 september 1997. 

43 En dom eller ett beslut om utvisning pä grund av brott skall innehålla förbud för 
utlänningen att återvända till Sverige med eller utan tidsbegränsning. 1 dom eller beslut skall 
utlänningen upplysas om vilken dag förbudet upphör att gälla och om den påföljd överträdelse av 
förbudet kan medföra enligt 10 kap. 4 § UtlL (SFS 1991:573). 



awisningsärendet får inte överklagas 44 Däremot kan både UN och SIV överlämna 

ett ärende till regeringen för prövning.45 

Beslut som SIV har meddelat får endast överklagas om detta uttryckligen 

medgivits i 7 kap. UtlL. SIVs beslut om avvisning/utvisning, avslag på en ansökan 

om uppehållstillstånd eller om återkallelse av ett uppehållstillstånd (7 kap 3 § UtlL, 

SFS 1996:1379),46 SIV:s beslut om flyktingförklaring eller resedokument samt 

återkallelse av flyktingförklaring (7 kap. 4 § UtlL, SFS 1991:1573) får av 

utlänningen överklagas till Utlänningsnämnden. 

Det är en allmän princip i svensk rätt att det inte går att överklaga skälen för en 

dom eller ett beslut. Följaktligen kan endast 'beslutet' som sådant överklagas 47 

En utlänning som inte bedöms vara flykting enligt 3 kap. 2 § UtlL, men som får 

stanna av t.ex. humanitära skäl, får inte överklaga beslutet. Den asylsökande kan 

dock angripa ställningstagandet i asylfrågan genom att överklaga beslutet att vägra 

honom/henne flyktingförklaring och/eller resedokument (7 kap. 4 § UtlL) 48 

Endast den som är flykting enligt 3 kap. 2 § UtlL kan få flyktingförklaring och 

resedokument (3 kap. 6 § UtlL). 

44 Det är SIV som bär det ekonomiska ansvaret för de avvisades uppehälle också under den lid 
som verkställigheten av awisning/utvisningsbeslut bereds. 

45 En parlamentarisk kommitté tillsates ined uppgift att utreda hur utlännings- och 
medborgarskapsärenden skall prövas i framtiden (dir. XX). Man skulle undersöka om 
prövningen skall göras i en tvåpartsprocess och av domstolar, domstolsliknande organ eller 
renodlade förvaltningsmyndigheter. Frågan om prövningstillstånd för överklagande skall också 
uppmärksammas liksom möjligheterna att avgöra vissa utlänningsärenden i en snabbprocess. 
Kommittén skall även utreda om beslutsordningen för ärenden enligt lagen om särskild 
utlänningskontroll bör ändras. Kommittén skulle dessutom se över strukturen och språket i 
utlänningslagen så att den blir tydligare och mer överskådlig. Kommittén skull vara klar den 30 
april 1998 (se, 'Invandrings-och Flyktingpolitiken 1997', Utrikesdepartementet, s. 32). 

46 Se även prop. 1996/97:25 s. 207 ff„ speciellt s. 215, bet. 1996/97:SfU5 s. 8 0 - 8 1 .  

4 ' Se regeringsproposition 1993/94:94 om Mottagande av asylsökande m.m. soin trädde i kraft 
den 1 juli 1994, och socialförsäkringsutskottets betänkande 1993/94:SfU14 s. 45. 

48 SFS 1991:1573. 



Beslut om förvar som fattas av polismyndighet, av SIV eller av UN överklagas hos 

allmän förvaltningsdomstol (7 kap 7 § första stycket UtlL). Beslut om förvar tar 

överklagas utan samband med ärendet i övrigt och utan begränsning till viss tid 4J  

Som ovan nämnts har staten det övergripande ekonomiska ansvaret för 

mottagandet av asylsökande och flyktingar, och SIV står som statlig huvudman 

och driver förläggningarna (bet. 1993/94:SfU14 s.45, prop. 1993/94:94 s. 28 ff. 

och 69 ff., bet. 1993/94:SfUl 1, rskr. 1993/94:188). I övrigt är ansvaret delat 

mellan stat och kommuner, som får statlig ersättning för flyktingmottagning. SIV 

träffar överenskommelser om mottagande av flyktingar och skyddsbehövande i 

övrigt med kommunerna, som har ansvar för att de som beviljas uppehållstillstånd 

får goda livsbetingelser och en bra introduktion i det svenska samhället511 Fr o m. 

den 1 januari 1991 förutsätts kommunerna göra upp en plan för flyktingarnas 

introduktion i det svenska samhället. Introduktionsplanen skall alltid göras upp i 

samråd med den skyddsbehövande själv och de berörda myndigheterna (prop 

1993/94:94 s. 22 och 70). 

Den asylsökande har rätt att vistas var han/hon vill under väntetiden. Asylsökande 

har samma rätt till dagersättning oavsett om de vistas på en förläggning51 eller i en 

på egen hand ordnad bostad. Den som ordnat bostad på egen hand skall ändå 

registreras på en förläggning och Invandrarverket skall svara för att bistånd och 

19 Vid överklagande till kammarrätten krävs ett prövningstillstånd. Om ett beslut om förvar 
har fattats av det statsråd som har till uppgift att föredra ärendet enligt UtlL. är det 
regeringsrätten som prövar om åtgärden skall bestå (7 kap. 7 § tredje stycket UtlL, SFS 1995:74). 

50  Se även bet. 1992:133 s. 25 - 42. 

51 Syftet med förläggningsboende är att en asylsökande skall finnas tillgänglig under 
utredningen. På en förläggning bor de asylsökande vanligen i möblerade lägenheter och har eget 
hushåll. Familjer bor i regel tillsammans i en lägenhet medan ensamstående placeras flera 
tillsammans i en gemensam lägenhet. Bostaden är kostnadsfri och bidrag utgår för alt täcka 
dagliga behov (prop 1993/94:94 s. 23). 



visst bidrag till bostadskostnad lämnas.52 Om det egna boendet upphör skall 

Invandrarverket erbjuda plats på en förläggning (prop. 1993/94:94 s. 33 ff). 

Genom 1989 års UtlL kunde en s k. ny ansökan inlämnas till SIV, om nya 

omständigheter uppkommit som inte prövats förut SIVs beslut i ett sådant ärende 

kunde inte överklagas.53 1989 års UtlL stadgade även att offentligt biträde kunde 

beviljas i awisnings-/utvisningsärenden till dess att utlänningen antingen fatt 

tillstånd att stanna i Sverige eller avlägsnandebeslut verkställts.54 

Enligt 2 kap 5 b § UtlL55 kan ett lagakraftvunnet avlägsnandebeslut upphävas efter 

att en ny ansökan inlämnats. En förutsättning för att bifalla en sådan ansökan är att 

omständigheter tillkommit, som inte prövats tidigare och att dessa antingen ger rätt 

till uppehållstillstånd enligt 3 kap. 4 § UtlL56 eller att 'det annars skulle strida mot 

humanitetens krav att verkställa beslutet om avvisning eller utvisning.'57 Sedan 

den 1 juli 1994 handläggs ärenden om ny ansökan av Utlänningsnämnden (UN). 

UN som inrättades den 1 januari 1992 är en förvaltningsmyndighet.58 Den är en 

fristående instans för överklagande i utlänningsärenden och dess uppgift är att 

52 En  asylsökande som ordnat eget boende bör därför ha möjlighet att fä viss hyresersättning 
som dock inte är avsedd att täcka den faktiska kostnaden (prop. 1993/94.94 s. 35). 

53 En ny ansökan inlämnas i dag i mycket stor utsträckning vilket inte förutsattes eller avsågs. 

54 Se även prop 1993/94:94 s. 83 ff. 

55 Paragrafen fick sitt nuvarande innehåll den 1 januari 1997 genom Lag 1996:1379 
Bestämmelserna i 5 b § infördes genom Lag 1989:529 (dåvarande 5 § tredje stycket). Paragrafen 
ändrades den 1 juli 1995 genom Lag 1995:773 (Förarbeten: prop 1994/95:179. bet 
1994/95:SfU16, rskr. 1994/1995:401). 

56 Enligt Lag 1996:1369 omfattar detta 'flyktingar' (3 kap. 2 §) och 'skvddsbehövande i 
övrigt' (3 kap. 3 §). 

57 Man antog från början att en ny ansökan endast undantagsvis skulle bifallas. Utvecklingen 
liar dock blivit en annan. Det har snarare blivit regel än undantag att en utlänning med 
awisningsbeslut lämnar in en ny ansökan och om den avslås: ytterligare en o.s v. 

58 Se Förordning 1991:1817 med instruktion för Utlänningsnämnden, ändr. g. F:ar 1994: 364 
och 1996:431. 



pröva SIV:s överklagade beslut enligt utlänningslagen och medborgarskapslagen 

UN handlägger även ärenden som överlämnats dit för avgörande av verket S I V s  

beslut kunde tidigare överklagas direkt till regeringen. Sedan den 1 januari 1992 

agerar regeringen i allt mindre grad som överinstans gentemot SIV. 

Huvudsakligen prövar regeringen ärenden som berör rikets säkerhet eller rikets 

förhållande till främmande makt samt s k. praxisärenden (7 kap. 11 § UtlL).59 

Villkoren för regeringens prövning av ärenden är att det enskilda ärendet 

överlämnats dit från SIV eller Utlänningsnämnden.60 

Eftersom UN är sista instans i uppehållstillståndsfrågor är dess beslut vägledande 

vad beträffar praxisbildningen på området. Sedan den 1 januari I9976' får 

utlänningen överklaga till Utlänningsnämnden Statens invandrarverks beslut i fråga 

om avvisning eller utvisning samt om avslag på en ansökan om uppehållstillstånd 

eller om återkallelse av ett uppehållstillstånd.62 Invandrarverkets beslut i fråga om 

arbetstillstånd eller återkallelse av arbetstillstånd far av utlänningen överklagas till 

nämnden under förutsättning att frågan om tillstånd har behandlats i samband med 

ett beslut i fråga om avvisning eller utvisning (7 kap. 3 § första stycket UtlL) 

Dessutom handlägger UN sedan den 1 juli 1994 ny ansökan om uppehållstillstånd 

(2 kap. 5 b § UtlL). Enligt 7 kap. 4 § UtlL far även SIVs beslut om 

flyktingförklaring och resedokument samt återkallande av flyktingförklaring 

överklagas till UN av ifrågavarande utlänning.64 

59 Senaste ändringen g. Lag 1996:1379 som trädde i kraft den 1 januari 1997. 

6U 1993 överlämnade UN 24 ärenden till regeringen för avgörande (källa SOU 1994:54 s. 61). 

61 Lag 1996:1379. 

62 T o m. den 31 december 1996, fick utlänningen överklaga Invandrarverkets avslag pä en 
ansökan om uppehållstillstånd eller om återkallelse av ett uppehållstillstånd till Utlännings
nämnden endast under förutsättning att frågan oin uppehållstillstånd hade behandlats i samband 
med ett beslut om avvisning eller utvisning (7 kap. 3 § forsla stycket UtlL, SFS 1991:1573). 

63  Införd genom Lag 1991:1573, ändr. g. Lag 1996:1379. 

64 Lag 1991:1573 som trädde i kraft den 1 januari 1992. Förordning 1991:1817 med 
instruktion för Utlänningsnämnden, ändr. g. F:ar 1994:364, 1996:431. 



UN handlägger ärenden i olika sammansättningar.65 Enkla fall samt beslut om 

förvar och inhibition66 av verkställighet av ett avlägsnandebeslut kan handläggas av 

en enda beslutsfattare nämligen (ordförande), en domare med mångårig erfarenhet 

(prop. 1991/92:30 ss. 31-35; 7 § första stycket förordning 1991:1817 med 

instruktion för Utlänningsnämnden) I övriga fall fattas beslut normalt sett av en 

ordförande och två andra ledamöter (5 § första stycket instruktionen). Om det 

uppkommer fråga av principiell betydelse i ett ärende eller en fråga om att ändra 

nämndens praxis skall ärendet avgöras av minst två ordförande och minst fyra 

andra ledamöter (5 § andra stycket instruktionen; se även prop. 1996/97:25 s. 

156).67 Ärendena avgörs efter föredragning och ibland muntlig handläggning. 

Sedan den 1 januari 1997 skall enligt 11 kap. 1 § andra stycket UtlL (SFS 

1996:1379) muntlig handläggning ingå i ett asylärende vid Utlänningsnämnden 'om 

detta kan antas vara till fördel för utredningen eller på annat sätt bidra till ett snabbt 

avgörande. Muntlig handläggning skall även annars företas på utlänningens 

begäran, om det inte står klart att en sådan handläggning är obehövlig i 

asylärendet.' Enligt 11 kap. 1 § tredje stycket UtlL (införd g. Lag 1996:1379), 

'Utlänningsnämnden skall ha muntlig handläggning i ärenden som rör utvisning 

eller vägran att förnya ett uppehållstillstånd avseende de utlänningar som omfattas 

av avtalet om ett Europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (EES). Även ärenden 

som rör avvisning eller vägran att bevilja uppehållstillstånd skall handläggas 

muntligen, om det begärs av en utlänning som omfattas av avtalet och som ansökt 

om uppehållstillstånd. I detta fall får dock muntlig handläggning underlåtas, om 

det skulle strida mot den nationella säkerhetens intresse.' 

6S Regeringen tillsätter UN:s ledamöter. För närvarande (september 1997) består nämnden av 
8 ordinarie ordföranden och 5 ersättare för dessa samt 30 ledamöter Arbetet leds av en 
generaldirektör vilken också är en av nämndens ordinarie ordföranden. 

6I' Inhibition, d.v.s. avbrytande av verkställigheten regleras av 8 kap. 9 - 10 a §§ UtlL. 

67 Se även betänkande av praxisutredningen SOU 1994:54 'Utvärdering av praxis i 
asylärenden,' ss. 60- 62. 



Även kommentarer till förarbeten68 till utlänningslagstiftningen samt, SIV.s och 

UN:s interna instruktioner och föreskrifter påverkar praxis i utlänningsärenden.69 

Ny praxis inom ramen för gällande lagstiftning, med generell giltighet, kan, som 

ovan nämnts, tillkomma genom regeringsbeslut (i enskilda fall) som SIV och UN 

lämnar över. Trots att prejudikat enligt svensk rättsuppfattning inte har bindande 

utan endast vägledande verkan, har de principer regeringen gett uttryck för i 

besluten regelmässigt följts. 

68 Dessa förarbeten inkluderar: 
Lag (1989:529) -Förarb:  prop. 1988/89:86, bet. 1988/89:SfU 19, 1988/89:SfU22, rskr 
1988/89:325; 
Lag (1990:69)-Förarb.:  prop. 1989/90:28, bet. 1989/90:SoU15, rskr 1989/90:112; 
Lag (1990:222)-Förarb.:  prop. 1989/90:54, bet. 1989/90:FöU6, rskr 1989/90:227; 
Lag (1990:523)-Förarb.:  prop. 1988/89:86, bet. 1989/90:SfU19, rskr 1989/90:324; 
Lag (1990:1040) - Förarb.: prop. 1989/90:154, bet. 1990/91 :JuU2, rskr 1990/91:14; 
Lag (1991:573) - Förarb.: prop. 1990/91:118, bet. 1990/9l:JuU29, rskr 1990/91:298; 
Lag  (1991:1573) - Förarb.: prop. 1991/92:30. bet. 1991/92:SfU4, rskr 1991/92:39; 
Lag (1991:1966)-Förarb.:  prop. 1991/92:59, bet. 1991/92:SoU10, rskr 1991/92:83; 
Lag (1992:578) - Förarb.: prop. 1991/92:138. bet. 1991/92:SfUll,  rskr 1991/92:266; 
Lag (1992:646) - Förarb.: prop. 1991/92:93, bet. 1991/92:SkU19, rskr 1991/92:269; 
Lag (1992:1165) - Förarb.: prop. 1991/92:170, bet. 1992/93:EU1, rskr 1992/93:18; 
Lag (1992:1318)-Förarb.:  prop. 1991/92:138. bet. 1992/93:SfU3, rskr 1992/93:68; 
Lag (1993:398)-Förarb.:  prop. 1992/93:159, bet. 1992/93:SoU19, rskr. 1992/93:321; 
Lag (1993:443)-Förarb.:  prop 1992/93:203, bet. 1992/93:UU22, rskr. 1992/93:338: 
Lag(1993:914)-Förarb. :  prop. 1992/93:198. bet. 1992/93:SkU27, rskr, 1992/93:448: 
Lag (1993:1365)-Förarb.:  prop. 1993/94:52, bet. 1993/94:SfU7, rskr. 1993/94:77; 
Lag (1993:1646) - ikrafttr. Av 1992:1165; 
Lag (1994:138)-Förarb.:  prop. 1993/94:94, bet. 1993/94:SfUll,  rskr. 1993/94:188; 
Lag(1994:515)-Förarb. :  prop. 1993/94:159, bet. 1993/94:SfU 17, rskr. 1993/94:338; 
Lag (1994:1642)-Förarb.:  prop. 1994/95:87, bet. 1994/95:KU21, rskr. 1994/95:69; 
Lag (1994:1696)-Förarb.:  prop. 1994/95:83, bet. 1994/95:SfU5, rskr. 1994/95:117; 
Lag (1995:74) - Förarb.: prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6. rskr. 1994/95:165; 
Lag (1995:773)-Förarb.:  prop. 1994/95:179, bet. 1994/95:SfU16. rskr. 1994/95:401; 
Lag (1996:96)-Förarb.:  prop. 1995/96:35, bet. 1995/96:UU12, rskr. 1995/96:168; 
Lag (1996:410) - Förarb.: prop. 1995/96:159, bet. 1995/96:FöU5, rskr. 1995/96:238; 
Lag (1996:1379) - Förarb.: prop. 1996/97:25. bet. 1996/97:SfU5, rskr. 1996/97:80, EGwT56/64 
S85/64; 
Lag (1996:1647) - Förarb : prop. 1996/97:9, bet. 1996/97:JuU3, 1996/97:SfU5, rskr. 1996/97:55. 
1996/97:80. 

69  Se även UäP s. 9. 



Regeringen kan styra rättstillämpningen i utlänningsärenden genom: (a) att 

meddela föreskrifter om prövningen av ansökningar om uppehållstillstånd 

(förordningsmetoden)70 och (b) genom beslut i enskilda (ärendemetoden)71 

I första fallet (förordningsmetoden) kan regeringen enligt Regeringsformen (RF)72 

påverka utlänningslagstiftningen tack vare den s.k. delegationsrätten. Den innebär 

att regeringen, med stöd av ett från riksdagen givet bemyndigande, kan meddela 

föreskrifter om 'utlännings vistelse i riket' (8 kap. 7 § första stycket 2 RF). 

Förordningsmakten avses bl.a. att användas för styrning vad gäller tidsbegränsade 

uppehållstillstånd vid massflykt och förutsättningar för uppehållstillstånd av 

humanitära skäll. Sedan den 1 januari 1997 skall regeringen i större utsträckning 

än tidigare styra rättstillämpning i utlänningsärenden genom förordningar (prop. 

™ För en utförligare kommentar vad beträffar styrning av praxis genom förordningar se prop. 
1996/97:25 s. 159 ff. Se även betänkande av asylprocessutredningen. SOU 1995:46 Effektivare 
styrning och rättssäkerhet i asylprocessen, ss. 75-78, ocli s. 88. 

" För kommentarer angående styrning av praxis genom beslut i enskilda ärenden se prop. 
1996/97:25 s. 170 ff. Se även betänkande av asylprocessutredningen SOU 1995:46 ss. 78-85. 

72 En närmare redogörelse för regeringsformens (RF) bestämmelser om normgivningsmakten 
finns i Asylprocessutredningens betänkande SOU 1995:46 s. 31-37. I regeringsformen (RF) 
fördelas normgivningsmakten mellan riksdagen och regeringen. Rättsregler som beslutas av 
riksdagen ges därvid formen av lagar medan rättsregler beslutade av regeringen kallas 
forordningar. De grundläggande bestämmelserna om normgivningsmakten finns i 8 kap. RF. 
Fördelning av normgivningskompetens mellan riksdagen och regeringen bygger pä principen att 
de centrala delarna av noringivningen skall ligga hos riksdagen. Den principen upprätthålls 
genom föreskrifter i RF med innebörden att vissa förhållanden inte kan regleras pä annat sätt än 
genom lag (se. bl. 8 kap. 2 och 4-6 §§ RF). Detta område av normgivningkompetens brukar 
kallas för primära lagområdet. RF tillåter i vissa avseenden att riksdagen genom delegering 
överlåter sin normgivningskompetens inom det primära lagområdet till regeringen. De viktigaste 
reglerna om delegering finns i 8 kap. 7 § RF, som bl. föreskriver att regeringen kan meddela 
föreskrifter, bl. a., om 'utlännings vistelse i riket.' Delegeringsbestämmelsen i 8 kap. 7 § RF kan 
tillämpas endast när grunden för lagkravet följer av 8 kap. 3 eller 5 § samma lag. Förutom att 
regeringen genom bemyndiganden kan anförtros en normgivningskompetens har den också en 
kompetens som grundas direkt på RF. Föreskrifter i ämnen som inte faller inom det primära 
lagomrädet meddelas nämligen av regeringen (8 kap. 13 § RF). Det området av 
normgivningskompetensen omfattar dels s.k. verkställighetsföreskrifter, dels något som brukar 
kallas restkompetensen. Regeringens rätt att komplettera lagar genom att i förordning besluta 
föreskrifter om verkställighet av lag (verkställighetsföreskrifter) hänför sig till alla lagar alltså 
även lagar inom det obligatoriska lagområdet. För att kompletterande föreskrifter skall kunna 
anses vara verkställighctsföreskrifter. krävs att lagen inte tillförs något väsentligt nytt genom 
föreskrifterna (se vidare betänkande från Asylprocessutredningen SOU 1995:46, ss. 31-33). 



1996/97:25 s. 159). Regeringen påpekade i propositionen 1996/97:25 (s. 161), att 

en av de stora fördelarna med förordningsmetoden ligger i dess förutsägbarhet.71 

Enligt 3 kap. 8 § andra stycket UtlL74 far regeringen meddela föreskrifter om att 

uppehållstillstånd inte far beviljas för skyddsbehövande enligt 3 kap. 3 § första 

stycket 2, om det behövs med hänsyn till uppkomna begränsningar i Sveriges 

möjligheter att ta emot utlänningar. Regeringen skall anmäla dessa föreskrifter till 

riksdagen genom en särskild skrivelse inom tre månader.75 Regeringen har två 

gånger använt möjligheten att skärpa asylkriterierna med hänsyn till Sveriges 

mottagningsförhållanden: år 1976 samt i december 1989, det s k. Luciabeslutet (se 

nedan).76 Fr.o m. den 1 januari 1997 gäller enligt 3 kap. 8 § andra stycket UtlL 

sådan möjlighet av skärpning av regler för uppehållstillstånd vissa 

'skyddsbehövande i övrigt' (3 kap. 3 § första stycket 2), d v s. de personer, som 

'på grund av en yttre eller inre väpnad konflikt behöver skydd eller som på grund 

av en miljökatastrof inte kan återvända till sitt hemland'. Regeringen skall anmäla 

skärpning av regler för uppehållstillstånd till riksdagen genom en särskild skrivelse 

inom tre månader (3 kap. 8 § fjärde stycket UtlL)77 

73 En förordning skall offentliggöras i Svensk författningssamling (SFS) minst en mänad 
innan den träder i kraft. Detta innebär att bl.a. de asylsökande och deras ombud/biträden i god 
tid före ikraftträdandet kan bilda sig en uppfattning om det nya rättsläget och de konsekvenser 
det kan föra med sig (prop. 1996/97:25 s. 161). 

74 Införd genom Lag 1996:1379. 

75 Tills den senaste stora ändringen i utlänningslagen (1989:529) genomfördes genom lag 
(1996:1379) och som trädde i kraft den 1 januari 1997, gällde en sådan skärpning av kriterierna 
för asyl formellt endast de facto-flyktingar och krigsvägrarc, som var de två skyddskategorier som 
tillsammans med konventionsflyktingar hade rätt till asyl i Sverige. Däremot berörde detta inte 
asylrätten för dem som kvalificerades som flyktingar enligt Geneve - konventionen . För 
beskrivning av tidigare användning av regeringen av förordningsmetoden, se t.ex. 
Asylprocessutredningen SOU 1995:46 s. 9-11, s. 75-76, s. 109. 

76 För beskrivning och utvärdering av 'Luciabeslutet' för praxis i asylärenden se, bl.a. prop 
1996/97:25 s. 147, bet. 1889/90:KU30 s. 76, SOU 1993:24 och SOU 1995:46 s. 10 

77 SFS 1996:1379. 



I det andra fallet ('ärendemetoden') kan regeringen påverka praxis genom ett 

beslut i enskilt ärende som överlämnas av SIV eller UN (se prop 1996/97:25 s. 

157, 170-180). Avsikten är att regeringen skall skapa prejudikat för de lägre 

instanserna genom sina avgöranden. Enligt rådande svensk rättsuppfattning har 

prejudikat inte bindande utan endast vägledande verkan. I praktiken följer 

emellertid lägre myndigheter regelmässigt prejudikaten.78 

1 och med ändringar i utlänningslagen, som trädde i kraft den 1 januari 1997, 

minskades regeringens befattning med enskilda ärenden. En begränsad möjlighet 

för myndigheterna att lämna över ärenden till regeringen för avgörande behölls 

dock. De ärenden som fortsättningsvis far lämnas över är huvudsakligen vissa 

säkerhetsärenden, vissa ärenden, som har utrikespolitisk betydelse, och ärenden 

som kan antas ha betydelse för frågan om uppehållstillstånd för en grupp 

asylsökande (prop. 1996/97:25 s. 170).79 

1.1.1. Konventionsstatus 

Det 3 kap. 2 § U11L avser med begreppet (konventions) flykting*" 

För beskrivning av den tidigare situationen se t.ex. betänkande av asylprocessutredmngen 
SOU 1995:46 Effektivare styrning och rättssäkerhet i asylprocessen, s. 10. 

9 Den 1 januari 1997, infördes en ny bestämmelse i utlänningslagen 8 kap. 10 a § UtlL (SFS 
1996:1379), som reglerar situationen där ett internationellt organ som har rätt att pröva klagomål 
från enskilda begär att Sverige skall inhibera ett avlägsnande beslut. Bestämmelsen innebär att 
inhibition skall meddelas om det inte finns synnerliga skäl som talar mot det (prop 1996/97:25 s 
170). 

80  Den svenska definitionen av 'flykting' motsvarar den definition, som finns i artikel 1 A2 i 
1951 års Genévekonvention angående flyktingars rättsliga ställning (och som reviderades genom 
1967 års New York Protokoll). Formellt infördes Genévekonventionens flyktingdefinition i den 
svenska utlänningslagstiftningen först genom 1980 års UtlL (1980:376). Lagen (1980:376) 
baserades pä 1979 års betänkande SOU1979:64 Ny utlänningslag. I betänkandet förklarade man 
införandet av Genévekonventionens flyktingdefinition med ett större behov av ett internationellt 
samarbete i flyktingfrågor, dä man räknade med fortsatt och möjligen ökad flyktinginvandring. 



en utlänning som befinner sig utanför det land, som han är medborgare i, därför 
att han känner välgrundad fruktan för förföljelse pä grund av sin ras, nationalitet, 
tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller pä grund av sin religiösa eller politiska 
uppfattning, och som inte kan eller pä grund av sin fruktan inte vill begagna sig av 
detta lands skydd. Vad som nu sagts gäller oberoende av om förföljelsen utgär 
frän landets myndigheter eller dessa inte kan antas bereda trygghet mot förföljelse 
frän enskilda.8' 

Som flykting skall även anses den som är statslös82 och som av samma skäl befinner 
sig utanför det land där han tidigare har haft sin vanliga vistelseort och som inte 
kan eller pä grund av sin fruktan inte vill återvända dit. 

Asylbegreppet definieras i 3 kap. 1 § UtlL (1989:529, ändr. g. Lag 1996:1379) 

som uppehållstillstånd som beviljas en utlänning därför att han är flykting En 

ansökan om uppehållstillstånd enligt 3 § (d v s. 'skyddsbehövande i övrigt') skall 

handläggas som en asylansökan 83 

Generellt kan man konstatera att det saknas en enhetlig internationell definition av 

begreppet 'asyl'. 1951 års Genéve-konvention saknar explicita formuleringar vad 

beträffar mottagarlandets skyldighet att bevilja asyl (Dacyl 1995 & 1996). Enligt 

Förenta Nationernas 1948 års Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna 

har envar 'rätt att i andra länder söka och åtnjuta fristad mot förföljelse' (art. 14) 

I de fall då en individ saknar fullständig locus standi i internationella tvister 

gentemot ett (här främmande) land, så betyder formuleringen 'åtnjuta fristad' att en 

81 Understruken text infördes genom Lag 1996:1379 som trädde i kraft den 1 januari 1997. 

82 GA Resolutionen 319 (IV) från den 3 dec. 1949, som utstakar de rättsliga ramarna för 
UNHCRs arbete talar om 'refugees and stateless persons.' Dock saknas en exakt precisering av 
begreppet i själva resolutionen. Man har återkommit till frågan om skydd av statslösa personer i 
'Draft Protocol Relating to the Status of Stateless Persons' [GA Res. 629 (VII) frän den 6 nov. 
1952], som förberetts av Ad Hoc Committee on Statelessness and Related Problems som 
inrättades av ECOSOC (Official Records of the Economic and Social Council, Eleventh Session, 
Annex, Agenda item 32, document e/1618 and Corr. 1 annex III, p. 17.). I Conclusions of the 
EXCOM 39th Session, 1988, (GA Doc. No. 12A(A/43712/Add. 1.1) betonas återigen 
skyddsbehovet för statslösa personer och noteras det nära sambandet mellan problematiken vad 
gäller flyktingar och statslösa personer. 

83  Före ändringarna i utlänningslagen genom Lag 1996:1379, definierades asylbegreppet i 
1989 års UtlL 3 kap 1 § (1989:529) som 'uppehållstillstånd som beviljas en utlänning därför att 
1. han är flykting, 2. han är krigsvägrare, eller 3. han, utan att vara flykting, mte vill återvända 
till sitt hemland på grund av de politiska förhållandena där och kan åberopa tungt vägande 
omständigheter till stöd för detta.' 



individ har rätt att enbart söka asyl (apply for asylum) utan att för den delen 

mottagarlandet har juridiskt bindande skyldighet att bevilja asyl. 

Dessutom betyder, enligt folkrätten, asylrätt att ett land kan bevilja asyl, utan att 

detta skall tolkas som en ovänlig handling mot flyktingens hemland. Med andra 

ord saknas det för närvarande internationell positiv rätt till asyl ('right to '  asylum). 

Däremot finns det i folkrätten en 'negativ' rätt till asyl genom att 1951 års Genéve-

konvention innehåller förbud mot återsändande (refoulement) av en skyddssökande 

till en plats där man riskerar förföljelse (för kommentarer se del 1.3 1). 

År 1967 gjorde man ett misslyckat försök att utforma en FN-konvention om asyl 

('territorial asylum'). En viss förstärkning av en internationellt erkänd rätt till asyl 

skedde genom 1979 års EXCOMs Conclusion Nr. GA Doc. 12A (A/34/12 Addl), 

som antogs som FNs generalförsamlings resolution och som vädjar till FNs 

medlemsstater att efter förmåga bevilja åtminstone tillfälligt skydd för flyktingar 

som kommer till gränsen och som bedöms befinna sig i behov av ett sådant 

skydd."4 

När det gäller Sverige är, även om den skyddssökande uppfyller de formella kraven 

för att bli klassificerad som 'flykting,'85 rätten till asyl inte ovillkorlig. En flykting 

kan, enligt 3 kap. 3 § UtlL vägras asyl, om det med hänsyn till vad som är känt om 

utlänningens tidigare verksamhet eller med hänsyn till rikets säkerhet, finns 

synnerliga skäl att inte bevilja uppehållstillstånd (3 kap. 4 § UtlL). 

84 Det bör påpekas att denna rekommendation om 'temporary refuge' kom till stånd för att 
förmå mottagarländer i Sydostasien att ge skydd ät storskaliga strömmar av båtflyktingar. 
Rekommendationen kom således till under speciella omständigheter, nämligen i en region 
(Asien, speciellt Sydostasien) där de flesta länder inte har skrivit under Genéve-konventionen. 
Följaktligen är denna rekommendation egentligen inte utformad för att förtydliga asylrätten i den 
nämnda regionen, utan snarare för att 'etablera' asylrätten i Sydostasien överhuvudtaget 

85 Före ändringarna i UtlL som trädde i kraft den 1 januari 1997 (SFS 1996:1379) gällde asyl 
även för dem som uppfyllde kraven för att klassificeras som kngsvägrare och de facto-flyktiiig. 



Asyl kan även vägras om utlänningen har rest in från Danmark, Finland, Island eller 

Norge och kan sändas åter till något av dessa länder i enlighet med en 

överenskommelse mellan Sverige och det land, såvida det inte är uppenbart att han 

inte kommer att beviljas uppehållstillstånd där (3 kap. 4 § tredje stycket UtIL), och 

om i annat fall före ankomsten till Sverige har uppehållit sig i ett annat land än 

hemlandet och, om han återsänds dit, är skyddad mot förföljelse eller mot att 

sändas till hemlandet och också mot att sändas vidare till ett annat land där han inte 

har motsvarande skydd (3 kap 4 § p r d e  stycket UtIL, den s k  

förstaasyllandsprincipen).86 

Asyl kan även vägras om 'utlänningen har särskild anknytning till ett annat land 

och där är skyddad på det sätt som anges i 3 kap. 4 § fjärde stycket UtIL (SFS 

1996:1369). 

För beskrivning av möjligheterna att vägra asyl för olika kategorier skyddsbehövande före 
den 1 januari 1997 se prop. 1994/95:179, bet. 1994795:SfU16 och rskr. 1994/95:401. För 
tidigare praxis (d.s.v. praxis före ändringar i UtIL genom Lag 1996:1379) se: 

UäP:UN203 s. 324: Första asyllandsprincipen - en route-regeln: En asylsökande familj, som rest 
via Prag och som inte har fortsatt resan till Sverige med första anknytande tågförbindelse - vilken 
avgick tjugotvå minuter efter familjens ankomst till Prag - utan först dagen därpå, har inte ansetts 
göra ett sådant uppehåll i resandet, att hinder för prövning av familjens asylansökan i Sverige har 
förelegat (3 kap. 4 § 2 st. 4 UtIL, prop. 1983/84:144 s. 43, prop. 1988/89:86 s. 157. Wikrén och 
Sandesjö s. 126 f.) Beslut: UN undanröjer det överklagade beslutet och hänvisar ärendet åter till 
SIV. 

UäP:UN244 s. 327: En route-regeln. Det är en förutsättning enligt en route-regeln att den 
skyddssökande inte ändrar resmålet under resans gång (Beslutsgrunder: 3 kap. 4 § andra stycket 
4 UtIL, prop. 1983/84:144 s. 44 f „  och prop. 1988/89:86 s. 157). Beslut: UN avslår 
överklagandet samt erinrar om att avvisning skall verkställas snarast möjligt. 

UäP:UN35 s. 330: Första asyllandsprincipen - anknytning till annat land: En utlänning, som 
vistats en längre tid i annat land än hemlandet och haft uppehållstillstånd där. har vägrats asyl i 
Sverige (3 kap. 4 § andra stycket 4 och 5 UtIL, 7 kap. 1 § UtlF. Beslut: UN avslår överklagandet 
samt erinrar om att avvisning skall verkställas snarast möjligt. 

UäP:Reg. s. 333: Första asyllandsprincipen - överenskommelse med Tyskland: Personer som 
rest via Tyskland till Sverige kan, enligt 1954 års överenskommelse med Tyskland - Ministeriella 
noter med Förbundsrepubliken Tyskland om ömsesidig skyldighet att mottaga vissa personer, 
som avlägsnats från det andra landet (SÖ 1954:80) - återsändas till Tyskland inom sju dagar frän 
inresan till Sverige (3 kap. 4 § andra stycket 4 UtIL). Beslut: Regeringen avslår ansökningarna 



Enligt 3 kap. 4 § UtlL:87 Utlänning som avses i 2 och 3 §§ har rätt till 

uppehållstillstånd. Uppehållstillstånd får dock vägras4" om 

1. det beträffande flyktingar enligt 2§ och skyddsbehövande enligt 3§ första 
stycket 2 och 3 av hänsyn till vad som är känt om utlänningens tidigare 
verksamhet eller med hänsyn till rikets säkerhet finns synnerliga skäl att inte 
bevilja uppehållstillstånd,89 

2. det beträffande en skyddsbehövande som omfattas av 3§ första stycket ,2 pä 
grund av brottslighet eller någon annan omständighet som hänför sig till den 
skyddsbehövande person finns särskilda skäl att inte bevilja asyl, 

3. utlänningen har rest in från Danmark, Finland, Island eller Norge och kan 
sändas åter till något av dessa länder i enlighet med en överenskommelse 
mellan Sverige och det landet, såvida det inte är uppenbart att han inte kommer 
att beviljas uppehållstillstånd där, 

4. utlänningen i annat fall, före ankomsten till Sverige har uppehållit sig i ett 
annat land än hemlandet och, om han återsänds dit, är skyddad mot förföljelse 
eller mot att sändas till hemlandet och också mot att sändas vidare till ett annat 
land dar han inte har motsvarande skydd, eller 

5. utlänningen har särskild anknytning till ett annat land och där är skyddad 
pä det sätt som anges i 4.90 

87 Lag 1996:1379 som gäller sedan den 1 januari 1997. 

88 Tills ändringarna i UtlL trädde i kraft den 1 januari 1997, lydde 3 kap. 4 § 1989 ars UtlL 
(1989:529) som följer: 

En utlänning som avses i 1 par. har rätt till asyl. Asyl far dock vägras om 

1. Det av hänsyn till vad som är känt om utlänningens tidigare verksamhet eller med hänsyn till rikets 
säkerhet finns synnerliga skål att inte bevilja asyl, 

2. Det beträffande en utlänning som omfattas av 1 par. 2 eller 3 på grund av brottslighet eller någon 
annan omständighet finns särskilda skäl att inte bevilja asyl, 
3. Utlänningen har rest in från Danmark, Finland, Island eller Norge och kan sändas åter till något av 
dessa länder i enlighet med en överenskommelse mellan Sverige och det landet, såvida det inte är 
uppenbart att han inte kommer att beviljas uppehållstillstånd där, 
4. Utlänningen i annat fall, före ankomsten till Sverige har uppehållit sig i ett annat land än hemlandet 
och, om han återsänds dit, år skyddad mot förföljelse eller, i forekommande fall, mot att sändas vidare till 
ett annat land där han inte har motsvarande skydd, eller 
5. Utlänningen har särskild anknytning till ett annat land och där är skyddad på det sätt som anges i 4. 

För kommentarer se även 1993/94:SfU14 Socialförsäkringsutskottets betänkande Invandrar- och 
flyktingpolitiken s. 20. 

89 UäP:UN33 s. 322: Särskilda skäl: En  utlänning som verkat för en organisation i hemlandet 
som enligt vad som är känt har gjort sig skyldig till upprepade grova övergrepp har vägrats asyl 
som de facto-flykting med hänvisning till artikel 1 F i 1951 års Genéve-konvention om 
flyktingars rättsliga ställning (3 kap. 4 § andra stycket 2 UtlL, Reg. 2). Beslut: UN avslär 
överklagandet. 



För att en utlänning skall vägras uppehållstillstånd enligt punkt 4 krävs att han fore 

ankomsten till Sverige har uppehållit sig i det andra landet, den s k. första-

asyllandsprincipen91 (3 kap. 4 § andra stycket 4 UtlL).92 Den som endast rest 

genom ett land skall inte anses ha uppehållit sig där.93 Om en utlänning avvisas 

eller utvisas, är han skyldig att betala kostnaden för sin egen resa till den ort, dit 

han sänds eller åläggs att resa genom en myndighets försorg.94 

90 UäP:Reg. 49 s. 335. 576. 693: Flerfaldigt medborgarskap - Bosnien-Hercegovina -
Kroatien: Frågan om uppehållstillstånd för en familj från Bosnien-Hercegovina som under en 
kortare vistelse i Kroatien erhållit hemlandspass i det sistnämnda landet strax före ankomslen till 
Sverige (3 kap. 2 § UtlL, art. 1 A2 sista stycket 1951 års Genéve-konvention angående 
flyktingars rättsliga ställning, Wikrén och Sandesjö s. 115 f ,  Handboken: 106 § och 107 §). 
Beslut: Regeringen avslår ansökningarna. 

UäP:Reg. 51 s. 340: Flerfaldigt medborgarskap - Serbien/Montenegro - Bosnien-Hercegovina: 
Fråga om betydelsen av att en utlänning som har varit permanent bosatt i Förbundsrepubliken 
Jugoslavien (Serbien/Montenegro) innehar ett pass, som efter inresa i Sverige har utfärdats av 
Bosnien-Hercegovinas ambassad i Stockholm (3 kap. 2 § UltL, art. 1 A2 sista stycket 1951 års 
Genéve-konvention angående flyktingars rättsliga ställning; Wikrén och Sandesjö s. 115 f .  
Handboken: 106 § och 107 §). Beslut: överklagandet avslås. 

91 Den s k. första asyllandsprincipen behandlas även i 1990-års 'Konvention för bestämmande 
av vilken stat som är ansvarig for att pröva en asylansökan som gjorts in i någon av 
medlemsstaterna i de europeiska gemenskaperna.' kallad även för Dublinkonventionen eller 
asylkonventionen. I dess art. 3.1 slås bl.a. fast att endast ett medlemstand är ansvarigt för 
prövningen och att denna och att denna prövningen skall ske i enlighet med nationell lagstiftning 
och internationella åtaganden. För att bestämma vilket medlemstand som skall pröva en 
asylansökan ställer konventionen upp ett antal kriterier i artiklarna 4 - 8 Kriterierna för vilket 
medlemsland som i sak skall pröva en asylansökan skall tillämpas i 'rangordning.' En viss 
skillnad mellan lörstaasyllandsprincipen enligt 3 kap. 4 § andra stycket 4 UtlL och 
Dublinkonventionen föreligger i det att utlänningslagen föreskriver att en asylsökande skall 
vistats i det första asyllandet. Någon motsvarighet till detta finns inte särskilt uttalad i 
Dublinkonventionen. Se bl.a. 'Invandrings- och flyktingpolitiken i den europeiska unionen.' 
Fakta Europa, 1994:4; Guild E. and J. Niessen, (1996), The Developing Immigration and Asylum 
Policies of the European Union, Kluwer Law International, ss. 34 och 70 - 161. 

92 SFS 1996:1379, se även bet. 1993/94:SfU14 s. 20. 

93  För kommentarer angående den s.k. en route-regeln se även prop. 1983/84:144 s. 53, SOU 
1994:54 s. 147, Wikrén och Sandesjö 1995 s. 155 ff. 

94 Detsamma gäller när en utlänning som bara får  vistas i en viss del av Sverige, genom 
polismyndighetens försorg förs tillbaka till en plats där han far vistas (9 kap 1 § andra stycket 
UtlL). 



Regeringen far föreskriva undantag från första asyllandsprincipen (d v s. från 3 

kap 4 § andra stycket 4) i de fall då utlänningens anknytning till Sverige är av 

sådan art att han inte bör nekas att fa sin ansökan om asyl prövad i Sverige (3 kap. 

8 § tredje stycket UtlL) 95 

Om en utlänning, som har kommit till Sverige med ett fartyg eller ett luftfartyg, 

avvisas därför att han saknar pass eller de tillstånd, som krävs för att resa in i 

landet eller medel för sin hemresa, är transportören skyldig att ersätta staten för 

kostnaden för utlänningens resa från Sverige samt för resekostnaden från Sverige 

och tillbaka för den bevakningspersonal som behöver följa med (9 kap. 2 § UtlL). 

Denna skyldighet kan transportören helt eller delvis befrias från, om (1) han visar 

att han har haft skälig anledning att bedöma att utlänningen hade rätt att resa in i 

Sverige, eller om (2) det med hänsyn till kostnadens storlek eller av andra skäl 

framstår som uppenbart oskäligt att utkräva kostnaden (9 kap 1 § UtlL s. 336) 

Både före och efter ändringarna den 1 januari 1997, kan (kunde) de som bedöms 

ha ett särskilt starkt behov av skydd fa stanna. Enligt 4 kap. 10 § tredje stycket 

UtlL96 '(d)en som är flykting och har behov av fristad i Sverige får utvisas endast 

om han har begått ett synnerligen grovt brott och att det skall medföra allvarlig 

fara för allmän ordning och säkerhet att låta honom stanna här.' 

95 Innan Lag 1996:1379 trädde i kraft, fanns denna undantagsklausul i 3 kap. 4 § tredje styckel 
UtlL. Dessutom, infördes genom Lag 1996:1379 en mindre ändring av undantagsklausulens 
lydelse från 'Regeringen får föreskriva undantag från'  till 'Regeringen får meddela föreskrifter 
om undantag.' 

96 Ibid. 



1.1.1.1. Historisk tillbakablick 

Som nämnts ovan blev Genévekonventionens flyktingdefinition en del av svensk 

utlänningslag först år 1980. Detta trots att väsentliga delar av 

Genévekonventionens flyktingdefinition införlivats i den svenska utlänningslagen 

tidigare 

Passtvång infördes i Sverige i början av 1800-talet och gällde till år 1860. Mellan 

år 1860 och 1906 hade utlänningar möjlighet att vistas, förvärvsarbeta och röra sig 

fritt i Sverige. Denna möjlighet försämrades år 1906 då en administrativ ordning 

föreskrev en viss anmälningsskyldighet för 'främlingar.' Genom 1914 års Lagen 

angående förbud för vissa utlänningar att här i riket vistas (1914:196)''1 (s k 

'utvisningslagen') reglerades frågor kring avvisning eller utvisning av enskilda 

utlänningar som ej var önskade i landet Lagen 1914:196 införde därmed en 

individuell utlänningskontroll Konsekvensen blev att man på den tiden saknade en 

generell utlänningslagstiftning, och att Sverige därmed fortfarande upprätthöll 

principen om den fria rörligheten. 

En gradvis reglering med en generell utlänningskontroll i Sverige påbörjades först 

några år senare i och med 1917 års passkungörelse (SFS 1917:552 & SFS 

1917:620), samt genom övervakningskungörelser år 1918 (SFS 1918:793), år 

1920 (1920:804) och år 1926 (1926:411); d v s på administrativ väg. Det var tre 

faktorer som föranledde de nya bestämmelserna: (a) minskad tillgång på livsmedel, 

(b) krav från arbetsmarknadsorganisationerna, (c) viseringsfrågor. 

För att skydda arbetsmarknaden infördes viseringstvång för medborgare i en rad 

länder genom 1926 års övervakningskungörelse. Samma kungörelse innehöll 

principen om att en viseringsfri utlänning som ämnade att anställning i Sverige bör 

97 Denna lag föregicks av en längre diskussion som pågick i nästan sju år (sedan 1907) som 
bl.a. ledde till prop. 1913:42 och 1914:55 som dock ej ansågs gå tillräckligt långt. 



ha sitt arbetstillstånd inskrivet i sitt pass redan vid inresan. Gradvis kom det även 

krav på att utlänningskontrollen inklusive bestämmelser om pass, visering, 

uppehålls- och arbetstillstånd och anmälningsskyldighet i stället borde regleras i 

lag. Lagförslaget förelades riksdagen genom prop. 1927:198 och trädde i kraft den 

1 jan. 1928. 1927 års utlänningslag bekräftade de ovan nämnda administrativa 

reglerna vad beträffar inresa, uppehåll och arbete i Sverige och införde två nya 

institut: uppehållstillstånd och förpassning98 

1927 års utlänningslag var tänkt som en övergångslösning. Trots detta, förlängdes 

den successivt och gällde till utgången av år 1937. En djupgående översyn av 

1927 års lag, som syftade till att dels förbättra flyktingarnas rättsliga ställning och 

modifiera besvärsrätten i utlänningsärenden, och dels till att i större omfattning än 

tidigare centralisera handläggningen av utlänningsärenden, presenterades i 

betänkandet SOU 1936:53. 

Den viktigaste förändringen i och med 1937 års UtlL var en förstärkning av 

skyddet för politiska flyktingar. Följaktligen förbjöds polisen att besluta om 

avvisning av en utlänning som påstod sig ha politiska orsaker bakom flykten till 

Sverige, avvisningsärenden underställdes socialstyrelsen, och bestämmelserna om 

politiskt verkställighetshinder utvidgades. Dessutom, med syfte att möjliggöra en 

djupare bedömning av avlägsnandefrågorna och möjliggöra att Kungl. fick pröva 

viktigare ärenden inrättades Utlänningsnämnden." Kungl. Maj:Lt prövade 

viktigare ärenden, om Utlänningsnämnden eller någon ledamot i denna hade en 

avvikande mening i ärendet. 

98 Även om dessa institut kan betraktas som en viss fortsättning pä den tidigare 
uppehällsboken' (uppehållstillstånd) respektive utvisningsinstitutet (förpassning). 

99 Utlänningsnämnden avskaffades den 1 juli 1978 (prop. 1977/78 s. 90 och SOU 1977:28). 



Trots att 1937 års UtlL var tidsbegränsad, gällde den genom en successiv 

förlängning till slutet av andra världskriget. Under åren 1939- 1945 utfärdades 

emellertid en rad administrativa författningar angående utlänningskontrollen En 

av de viktigaste av dessa författningar (SFS 1943:713) befriade år 1943 de 

nordiska medborgarna från skyldigheten att ha arbetstillstånd i Sverige. 

1945 års Utlänningslag (SOU 1945:1) innebar dock enbart mindre modifiering av 

de institut som infördes genom 1937 års UtlL; t.ex bestämmelser om uppehålls-

och arbetstillstånd skulle även gälla viseringsskyldiga utlänningar 

1945 års UtlL efterföljdes av 1954 års Utlänningslag (prop 1954:42) som 

bekräftade en princip om att det endast är svenska medborgare som har ovillkorlig 

rätt att vistas och arbeta i Sverige. Samtidigt förstärkte 1954 års UtlL 

utlänningarnas rättsliga ställning bl. a genom att bekräfta att: 

(a) en utlänning hade rätt att, i den utsträckning och på de villkor lagen 

angav, resa in i och ut ur Sverige samt uppehålla sig och ha anställning här, 

(b) en politisk flykting inte utan synnerliga skäl fick vägras fristad i Sverige 

när han behövde denna; 

(c) innehavaren av s k. bosättningstillstånd hade rätt att utan 

tidsbegränsning vistas och arbeta i Sverige. 

Bestämmelserna om passkyldighet samt krav på tillstånd för inresa, vistelse och 

anställning togs in i en särskild utlänningskungörelse (1954:457).100 1954 års 

Utlänningslag gällde fram till år 1980. Under sin giltighetstid, speciellt under den 

senare delen av 1970-talet, kom den dock att genomgå en rad viktiga förändringar 

Åren 1966 och 1967 infördes en effektivare reglering av arbetskraftsinvandring 

med ett krav om att utomnordiska medborgare måste ha arbete, arbetstillstånd och 

bostad ordnad före inresan till Sverige Dessa nya regler om arbetskraftsinvandring 

100 Den ersattes av 1969 års utlänningskungörelse (1969:136). 



bekräftades i regeringspropositionen 1968:142. Det efterföljande året (1969) 

ersattes den temporära myndigheten Statens Utlänningskommission med en 

permanent myndighet Statens Invandrarverk (SIV), som utöver ansvar för 

medborgarskapsfrågor även fick till uppgift att som komplement till varje 

myndighets eget ansvar verka sektorsövergripande för att främja invandrarnas 

anpassning i Sverige. Sambandet mellan områdena skulle på detta sätt kunna 

beaktas bättre. År 1972 presenterades två betänkanden SOU 1972:84 

Flyktingskap och (Ds 1972:20) Frihetsberövanden enligt IJtlL Efter en 

omfattande debatt ledde dessa betänkanden till 1975 års regeringsproposition 

1975/76:18, som införde regler om skydd för vissa andra kategorier av utlänningar 

vilka ansågs ha särskilt behov av skydd i anslutning till bestämmelser om skydd för 

politiska flyktingar. Dessa utlänningar fick enligt uttryckliga bestämmelser rätt att 

stanna i Sverige, om det inte fanns särskilda skal mot detta Bestämmelserna 

gällde de utlänningar som hade flytt från en krigsskådeplats eller lämnat sitt 

hemland för att undgå förestående krigstjänstgöring (s k. krigsvägrare) och de 

som, utan att vara politiska flyktingar, inte ville återvända till hemlandet på grund 

av de politiska förhållandena där, och som kunde åberopa tungt vägande skäl för 

sin hållning (de facto-flyktingar). 

År 1979 överlämnade Utlänningskommittén betänkandet SOU 1979:64 Ny 

utlänningslag, som efter omfattande diskussioner ledde till prop 1979/80:96 och 

som antogs av Riksdagen (AU 1979/80:27) En ny utlänningslag (Lag 1980:376) 

och en ny utlänningsförordning (UtlF 1980:377) trädde i kraft den 1 juli 1980 

1980 års UtlL innebar en rad förändringar i den svenska utlänningslagstiftningen, 

speciellt då det gällde de bestämmelser som garanterade flyktingarnas skydd 

Dessa förändringar innebar bl.a att 1951 års Genévekonventions flyktingdefinition 

införlivades i den svenska utlänningslagstiftningen. Följaktligen erhöll, den 

asylsökande som fick stanna i Sverige som konventionsflykting, även rätt till ett 

dokument som bevisade hans flyktingstatus. 



Den nya lagen bekräftade även polisens rätt till, att i vissa fall direkt avvisa en 

utlänning, som åberopade politisk förföljelse som skäl till sin asylansökan i Sverige, 

om polisen bedömde den skyddssökandens påståenden som 'uppenbart oriktiga.' 

1980 års UtlL ålade samtidigt polisen skyldighet att direkt anmäla den tänkta 

awisningen till SIV för att verket skulle kunna ta ställning i frågan. 1 de fall då 

SIV bedömde101 asylsökandens berättelser som 'uppenbart oriktiga' skulle SIV 

överta ärendet. 

Nästa översyn av riktlinjerna för flykting- och invandringspolitiken ägde rum år 

1983 i och med Invandrarpolitiska kommitténs betänkande SOU 1983:29 och den 

efterföljande regerings propositionen 1983/84:144. Dessa innebar bl a. ändringar i 

lagstiftningen och i tillståndsprövningen Den 1 juli 1985 fick polisen rätt att under 

vissa förutsättningar omhänderta en asylsökandes returbiljett för att säkra 

betalningen för återresa. Ett år senare, förstärktes asylsökandens rättsskydd 

genom att fr  o m. den 1 juli 1986 ge honom/henne rätt att överklaga 

polismyndighetens beslut att inte överlämna verkställighetsärendet till SIV. 

I januari 1988 presenterades betänkandet SOU 1988:1 Översynen av 

utlänningslagen, som syftade till enhetlighet och därmed förbättring av 

regelsystemet i utlänningslagen, samtidigt som den behöll de hittills existerande 

principerna. Betänkandet SOU 1988:1 och den efterföljande propositionen 

1988/89:86102 utgjorde de juridiska grunder för 1989 års UtlL, som antogs av 

Riksdagen den 6 juni 1989103. Den nya UtlL (1989:529) och UtlF (1989:547) 

trädde i kraft den 1 juli samma år. 

101 I detta syfte infördes vid SIV en särskild jour. 

102 Samt 1988/89 :SfUl 9, 1988/89:SfU22 och rskr. 1988/89:325. 

103 Se även 1988/89:SfU 19 och 22, rskr. 325. 



1989 års UtlL preciserade begreppet 'asyl' samt förtydligade reglerna om avvisning 

och utvisning. Den upphävde de omfattande bestämmelserna angående polisens 

skyldighet att överlämna s k 'verkställighetsärenden' i awisningsfrågor till SIV. I 

stället fick en utlänning i samband med verkställigheten av ett lagakraftvunnet 

avlägsnandebeslut rätt att lämna in en ny ansökan och en större möjlighet till det 

muntliga inslaget i asylärenden. Bestämmelserna om s k. ny ansökan (2 kap. 5 b § 

UtlL)104 innebär att en utlänning kan få ett lagakraftvunnet beslut om avvisning 

eller utvisning upphävt under vissa förutsättningar. En ny ansökan får bifallas 

endast om den grundar sig på omständigheter som inte prövats i ärendet tidigare 

1989 års UtlL ålade samtidigt transportören av en utlänning, som förs till Sverige 

utan giltig visering, skyldighet att ta honom/henne tillbaka till den plats han/hon 

kom ifrån. De s k .  terroristbestämmelserna105 och bestämmelser om 

anställningstillstånd för utländska sjömän på svenska fartyg i utrikestrafik106 togs 

bort. 

Ett par år efter det att 1989 UtlL trädde i kraft, infördes ytterligare förändringar på 

det utlänningsrättsliga området. Bl a övertog den 1 januari 1992 den nyinrättade 

Utlänningsnämnden (UN) ansvaret för överprövning av den övervägande delen av 

de utlänningsärenden, som dittills hade kunnat överklagas till regeringen (SFS 

1991:1573, prop. 1991/92:30, 1991/92:SfU4, rskr. 1991/92 39)107 och SIV 

övertog den 1 juli 1992 utredningsansvaret i asylärenden, som innebar att verket 

fick befogenhet att besluta om vissa kontroll- och tvångsåtgärder enligt 5 kap 

104 Införd genom Lag 1995:773. Senaste ändring genom Lag 1996:1379. 

105 Som infördes år 1973 genom regerings proposition 1973:37. 

106 Bestämmelsen infördes år 1974 genom regeringsproposition 1974:31. 

107 7 kap. 3 - 5, 7, 10, 11 och 16 §§. 



UtlL.108 Dessutom skedde vissa ändringar i bl a. bestämmelserna om 

nöjdförklaring och om hemsändning. Den 1 januari 1993 inskränktes möjligheterna 

att ta barn under sexton109 år i förvar (6 kap. 3 § UtlL)."0 

I samband med att Sverige blev medlem i det Europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet (EES) den 1 januari 1994 infördes ytterligare ändringar i den 

svenska utlänningslagen. Bl.a. avvecklades hinder för den fria rörligheten av 

arbetskraft inom EES-området. Ytterligare, fastän mindre förändringar beträffande 

den fria rörligheten av arbetskraft trädde i kraft i och med att Sverige blev medlem 

av den Europeiska Unionen den 1 januari 1995.111 Är 1994 höjdes straffskalorna 

för människosmuggling och skärptes reglerna om utvisning p.g.a. brott (4 kap 7 -

10 §§ UtlL). Den 1 juli samma år övertog UN ansvaret från SIV för handläggning 

av ärenden om s k ny ansökan om uppehållstillstånd (2 kap. 5 b § UtlL) och 

bestämmelser infördes om tidsbegränsade uppehållstillstånd för utlänningar i behov-

av tillfälligt skydd p.g.a. kriser och konflikter i hemlandet (2 kap. 4 a §)."2  Före 

den 1 juli 1994 prövades ansökan av SIV som enda instans; numera prövas sådana 

ärenden av Utlänningsnämnden vars beslut inte kan överklagas 113 

Fr o m. den 1 januari 1995 gäller 1950 års europeiska konvention angående skydd 

för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna med de ändringar som 

los S F S  J992 578 m c d  följande förarbeten prop. 1991/92:138, bet. 1991/92:SfUll, rskr 
1991/92:266. 

109 Den 1 januari 1997 trädde ändringar i kraft i 6 kap. 2 - 5 §§ som innebar att åldersgränsen 
vid förvar och uppsikt av barn höjdes från 6 till 18 år (SFS 1996:1379. prop. 1996/97:25. bet. 
1996/97:SfU5). 

1 . 0  SFS 1992:1318 med följande förarbeten: prop. 1991/92:138, bet. 1992/93:SfU3, rskr 
1992/93:68. 

1.1 Prop 1994/95:19, SFS 1994:1500, prop. 1994/95:83. 

112 SFS 1994:138 med följande förarbeten: prop. 1993/94:94, bet. 1993/94:SflJ 1X. rskr. 
1993/94: 188. 

113 En  sådan ansökan prövades före den 1 juli 1994 av SIV som enda instans; numera prövas 
sådana ärenden av Utlänningsnämnden, vars beslut inte kan överklagas (SOU 1995:46 s. 40-41). 



gjorts genom tilläggsprotokollen nr 3, 5, 8, 9 i konventionen samt med de tillägg 

som gjorts genom tilläggsprotokollen nr 1, 2, 4, 6 och 7 till konventionen som lag i 

Sverige (prop. 1993/94:117, bet. 1993/94:KU24, rskr. 1993/94:246, SFS 

1994:1219).114 Europakonventionen har inte givits status som grundlag. I stället 

har införts i RF:s 2 kapitel om fri- och rättigheter en ny bestämmelse (2 kap. 23 § 

RF), som anger att lag eller annan föreskrift inte får meddelas i strid mot Sveriges 

åtaganden enligt Europakonventionen. Denna bestämmelse är tänkt som en 

markering av konventionens särskilda betydelse och riktar sig i första hand till 

lagstiftaren, men 'torde även innebära att domstolar och myndigheter med stöd av 

bestämmelsen kan utöva sin lagprövningsrätt' enligt 11 kap. 14 § RF, om nationell 

föreskrift skulle finnas vara oförenlig med konventionen.115 Följaktligen är den 

direkt tillämplig för domstol och myndighet. 

Ett halvår senare, den 1 juli 1995, skärptes betydelsen av bristande vandel i 

tillståndsärenden, samtidigt som det skedde en uppmjukning av det principiella 

kravet på att uppehållstillstånd måste sökas före inresan till Sverige och en 

utvidgning av möjligheterna att efter lagakraftvunnet avlägsnandebeslut få bifall till 

en ny ansökan om uppehållstillstånd. 

Det var alltså först i 1980 års UtlL som Genévekonventionens definition av 

begreppet flykting formellt blev en del av den svenska UtlL (prop. 1979/80:96). 

Den definition av politisk flykting, som fanns i den svenska lagstiftningen mellan 

1954 och 1980, omfattade enbart dem som 'eljest på grund av de politiska 

förhållandena' utsattes för förföljelse. Det fanns även en klausul som lagstadgade 

skydd för flyktingar som riskerade strängt straff på grund av politiskt brott. Man 

framhöll i propositionen, att dessa kategorier av skyddssökande även i 

fortsättningen kan skyddas som (konventions) flyktingar eller av humanitära skäl 

114 Se även prop. 1993/94:117, bet. 1993/94:KU24, skr. 1993/94:246. 

115 Se för kommentarer betänkande av Asylprocessutredningen SOU 1995:46, s. 159 ff. 



och att de som riskerade otillbörligt strängt straff för sitt brott inte fick vägras 

skydd (prop. 1979/80:88 s. 41). 

1937 UtlL: 54 UtlL : 1980 UtlL: 1989 UtlL: 
förstärkning av skydd 
för politiska flyktingar 

Politiska flyktingamas rätt 
till asvl: en politisk 
flykting fick inte utan 
synnerliga skäl vägras 
fristad i Sverige när han 
behövde denna. 

Genévekonventionens 
definition av flykting 
togs in i UtlL (tidigare 
använde man 
begreppet 'politisk 
flykting') 

Asvl begreppet definieras förstärkning av skydd 
för politiska flyktingar 

Politiska flyktingamas rätt 
till asvl: en politisk 
flykting fick inte utan 
synnerliga skäl vägras 
fristad i Sverige när han 
behövde denna. 

Genévekonventionens 
definition av flykting 
togs in i UtlL (tidigare 
använde man 
begreppet 'politisk 
flykting') 

som uppehållstillstånd 
som beviljas en 
utlänning därför att han 
är  flykting, krigsvägrare 
eller s k  d e  facto-
flyktmg. 

1976: 1 juli 1994: 
Skydd för krigsvägrare och 
de facto-flvktingar. 
Preskription av avvisnings, 
förpassnings och 
utvisningsbeslut efter 2 år. 

Tidsbegränsade 
uppehållstillstånd för 
utlänningar som behöver 
tillfälligt skydd p g a 
kriser och konflikter i 
hemlandet. 

1 januari 1995: 

Gäller 1950 års 
europeiska konvention 
angående skydd för de  
mänskliga rättighetenia 

1 januari 1997: 

Begreppen 
' krigsvägrare' och "de 
facto-flykting' tas bort. 
Begreppet 
'skyddsbehövande i 
övrigt' införs istället. 

1.1.2 Krigsvägrare 

Mellan år 1976 och 1996 har de s k. krigsvägrarna skyddats av en särskild paragraf 

i den svenska utlänninglagen, 3 kap. 3 § UtlL som stadgade att: 

Med krigsvägrare avses i denna lag en utlänning som har övergett en 
krigsskådeplats eller som har flytt från sitt hemland eller behöver stanna i Sverige 
för att undgå förestående krigstjänstgöring. 



Denna definition trädde i kraft 1976.116 Genom prop. 1975/1976 lagfästes 

dåvarande praxis att ge skydd åt medborgare i krigförande land, vilka löpte risk att 

sändas till en krigsskådeplats eller riskerade straff för framförallt militära brott och 

som inte hade fatt eller kunde fa fristad i något annat land. Definitionen omfattade 

även de som behövde stanna i Sverige för att undgå förestående krigstjänstgöring. 

Med hemland avsågs i detta avseende dels det land där en utlänning är medborgare, 

dels - om han är statslös - det land där han tidigare har haft sin vanliga vistelseort 

(prop. 1988/89:86 s. 155). 

I ett av sina beslut i asylärenden år 1994 (UäP:reg. 50) har regeringen påpekat att 

för att skyddas som krigsvägrare måste risken för krigstjänstgöring vara 

påtaglig117 Däremot, konstaterade utlänningsnämnden i ett av sina beslut 

(UäP UNl 1) att 3 kap. 3 § UtlL, inte var avsett att användas i inbördeskrig. Icke 

desto mindre har man i praxis emellertid sedan länge även beviljat skydd till dem 

som inte omfattades av det formella krigsvägrarbegreppet. I dessa fall beviljades 

skyddet i form av uppehållstillstånd p.g.a. av humanitära skäl enligt 2 kap 4 a § 2 

UtlL. 2 kap 4 § fastställde emellertid att vid prövning av  en ansökan om 

uppehållstillstånd enligt denna paragraf skall beaktas om utlänningen kan 

förväntas föra en hederlig vandel (se även prop. 1988/89:86 s. 147). 

Begreppen krigsvägrare och värnpliktsvägrare tolkades inte på samma sätt 

Värnpliktsvägrare, kunde i vissa fall ha rätt till asyl som s k. de facto-flyktingar. 

Dessutom, vid själva beslutsfattandet måste ytterligare beaktas tidsaspekter: t.ex 

angående de som deserterat eller flytt sitt land för att undgå förestående 

116 Se prop. 1975/76:18 samt utlänningsutredningens betänkanden (SOU: 1972:84) 
Flyktingskap och (Ds In 1972:20) Frihetsberövanden enligt UtlL. 

1 '7 UäP:Reg. 50 s. 310: Militärtjänst - krigsvägrare - Kroatien: En förutsättning för att 
bestämmelsen i 3 kap. 1 § 2 UtlL skall vara tillämplig är att det i det enskilda fallet föreligger en 
påtaglig risk att sändas till skådeplatsen för en väpnad konflikt. 3 kap. 1 § 2 UtlL, prop. 
1988/89:86 s. 74 f. Beslut: Överklagandet avslås. 



lerigstjänstgöring, men som vid tiden för asylprövningen inte längre riskerar någon 

krigstjänstgöring - t.ex. när krigshandlingar upphört - men i stället riskerade att 

straffas för sin krigsvägran.118 I praxis (se t ex UäP:UN 74 s. 313) har det slagits 

fast att en utlänning inte har rätt till asyl som krigsvägrare när hemlandet inte 

längre för krig och inte heller står i begrepp att inleda krigshandlingar 119 Vidare 

har det, enligt regeringens praxisvägledande beslut (reg. 1983-09-08 IM 2811/82), 

fastlagts att en yrkesmilitär som avvikit från sin tjänst i hemlandets armé och därför 

riskerar synnerligen allvarliga påföljder inte får asyl som krigsvägrare utan far 

stanna av humanitära skäl 

Sedan den 1 juli 1995 kunde asyl nekas en krigsvägrare120 på grund av brottslighet, 

t.ex. om det förelåg allvarliga anmärkningar mot hans/hennes skötsamhet och 

hederlighet (3 kap. 4 § 2 UtlL, Lag 1995:773).121 Enligt prop. 1994/95:179 s. 46 

f., bör det i princip vara fråga om 'lagakraftvunnen dom som avser fängelsestraff 

av inte alltför kort varaktighet för att ett avslag skall övervägas'.122 

I 3 kap. 4 § UtlL stadgades vidare att en krigsvägrare hade rätt till asyl om andra 

omständigheter än brottslighet utgjorde särskilda skäl att inte bevilja asyl (prop 

1994/95:179, bet. 1994/95 :SfUl 6, rskr. 1994/95 401) 123 Vid bedömningen av vad 

1 , 8  Se prop. 1975/76:18 s. 108; 3 kap. 6 § 1980 UtlL (1980:736) sedan år 1989 och till den 31 
december 1996 i 3 kap. 1 § 3 1989 UtlL (Lag 1989:529). 

119 UäP:UN74 s. 313: Krigsvägrare: Angående tillämpning av bestämmelsen oin asyl för 
krigsvägrare när utlänningens hemland inte längre for krig eller står i begrepp att inleda 
krigshandlingar (3 kap. 3 § UtlL, prop. 1975/76:18 s. 107 och s. 109. prop. 1988/89:86 s. 76, 
Wikrén och Sandesjö 1995 s. 119). Beslut: UN upphäver utvisning. UN avslår överklagandet i 
fråga om flyktingförklaring och resedokument. 

120 Denna klausul fanns även i 3 kap. 5 och 5 §§ av 1980 års UtlL (1980:736). Se även för 
förtydligande prop. 1988/89:86 s. 156. 

121 Se även prop. 1994/95:35, bet. 1994/95:SfU 16, rskr. 1994/95:401 

122 Se även 1993/94:SfU14. 

123 Alltså borde skyddsgraden for denna grupp enligt prop 1975/76:18 s. 107 ff. sättas något 
lägre än  för politiska flyktingar, för vilka det krävs synnerliga skal att förvägra dem asyl 



som skall utgöra särskilda skäl skall det vara möjligt att ta nödvändig hänsyn till 

Sveriges möjligheter att ta emot utlänningar vid sidan av den reglerade 

invandringen (se t.ex. prop. 1975/76:18 s.108, prop. 1983/84 s. 36.12 

Dessutom kunde enligt den s k. första asyllandprincipen 3 kap. 4 § 4 UtlL asyl 

dock vägras om den skyddssökande 

utlänningen i annat fall, före ankomsten till Sverige har uppehållit sig i ett annat 
land än hemlandet och, om han återsänds dit, är skyddad mot förföljelse eller, i 
förekommande fall, mot att sändas till en krigsskådeplats eller til! hemlandet och 
också mot att sändas vidare till ett annat land där han inte har motsvarande skydd. 

I praxis har bestämmelsen endast tillämpats vid väpnade konflikter mellan stater, 

inte vid krigshandlingar av typ inbördeskrig eller gerillakrigföring mot en 

ockupationsmakt I december 1989 tillkännagav regeringen det s k. 13 december

beslutet,125 baserat på två prejudicerande fall. Enligt detta beslut skulle endast de 

som uppfyllde kraven för att erhålla status som flyktingar enligt 

Genévekonventionen eller som hade ett särskilt starkt skyddsbehov, komma att 

beviljas asyl Beslutet, som emellertid upphörde att gälla den 19 december 1991, 

skulle innebära att en krigsvägrare kunde vägras asyl om inte särskilda skäl förelåg. 

Till den 1 januari 1997 kunde dessutom asyl nekas en krigsvägrare eller en de 

facto-flykting om det förelåg allvarliga anmärkningar mot dennes skötsamhet och 

hederlighet. För att ett avslag skulle övervägas borde i princip detta innebära en 

lagakraftvunnen dom som avser fängelsestraff av inte alltför kort varaktighet (4 

kap. 7 § andra stycket UtlL). Angående dessa två kategorier, kunde som nämnts 

tidigare hänsyn tas till vilka möjligheter Sverige hade att ta emot utlänningar vid 

sidan av den reglerade invandringen 126 

124 Se även SOU 1995:46. 

125 Det s k. 13 december beslutet upphörde i december 1991. 

126 Skäl för vägran att ge asyl p.g.a. grovt icke-politiskt brott ges i bl.a. regeringsvägledande 
beslut (Reg. 1987-06-18 U 4882/86, Reg. 1987-03-19 IM 660/84, Reg. 1987-06-25 U 4885/86). 



Regeringens proposition 1996/97:25 föreslog att begreppet krigsvägrare bör utgå 

och att i stället flera av de som beviljats asyl som krigsvägrare skulle rymmas i den 

vidare tolkningen av Genévekonventionen eller beviljas uppehållstillstånd på andra 

grunder. I sin argumentation127 hänvisade kommittén till bl a UNHCR:s Handbok, 

som fastställde att en krigsvägrare inte kan betraktas som en flykting om hans enda 

skäl är ovilja att göra militärtjänst eller rädsla för krig (se Handboken: 164 §). 

Däremot kan han bedömas som konventionsflykting om hans krigsvägrarskäl hör 

ihop med andra relevanta skäl för att vistas utanför sitt hemland (Handboken: 165 

§)• 

En krigsvägrare kan även betraktas som konventionsflykting om han skulle utsättas 

för ett oproportionerligt strängt straff för militärbrottet på grund av sin ras, 

religion, nationalitet, tillhörighet till en viss social grupp eller politisk vägran att 

göra militärtjänst på grund av att det strider mot den enskildes politiska, religiösa 

eller moraliska övertygelse (Handboken: 169 §). Enligt handboken är dock inte 

varje övertygelse tillräcklig för att erhålla flyktingstatus (se även Handboken: 167 § 

- 174 §). Då den typ av militär handling med vilken en individ inte önskar bli 

involverad i fördöms av det internationella samfundet som varande i strid mot de 

grundläggande reglerna för mänskligt handlande kan straff för desertering eller 

vapenvägran i sig kunna betraktas som flyktinggrundande förföljelse.128 

Den 1 januari 1997 togs det explicita begreppet krigsvägrare bort från den svenska 

utlänningslagen (SFS 1996:1379, prop. 1996/97:25, bet. 1996/97:SfU5, rskr 

1996/97:80, EGWT56/64 s. 85/64). Lagstiftaren antog att utlänningar som 

tidigare har kunnat skyddas som krigsvägrare, i framtiden skulle kunna åtnjuta 

fristad i Sverige som 'skyddsbehövande i övrigt' enligt den nya 3 kap 3 § UtlL 

(SFS 1996:1379) som lyder som följer: 

127 Se även betänkande från Flyktingpolitiska kommittén SOU 1995:75 Svensk flyktingpolitik i 
globalt perspektiv. 

128 För kommentarer se även SOU 1995:75 s. 146-147. 



Med 'skyddsbehövande i övrigt' avses i denna lag en utlänning som i andra fall än 
som anses i 2 § lämnat det land, som han är medborgare i, därför att han 

1. känner välgrundad fruktan för att straffas med döden eller med kroppsstraff 
eller att utsättas för tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling 
eller bestraffning. 

2. pä grund av en yttre eller inre väpnad konflikt behöver skydd eller på grund av 
en miljökatastrof inte kan återvända till sitt hemland, eller 

3. på grund av sitt kön eller homosexualitet känner välgrundad fruktan förr 
förföljelse. 

Som skyddsbehövande skall även anses den som är statslös och som av samma skäl 
befinner sig utanför det land där han tidigare haft sin vanliga vistelseort och på i 
första stycket angivna grunder inte kan eller på grund av sin fruktan inte vill 
äter\'ända dit. 

1.1.3. De facto-flyktingar 

Fram till den 1 januari 1997 lagstadgades i 3 kap. 1 § tredje stycket UtlL 

(1989:529)129 att asyl kunde beviljas en utlänning därför att 

han, utan att vara flykting, inte vill återvända till sitt hemland på grund av 
de politiska förhållandena där och kan åberopa tungt vägande 
omständigheter till stöd för detta. 

Skyddet för de facto-flyktingar gällde i Sverige mellan den 1 januari 1976 och den 

1 januari 1997. Själva begreppet de facto-flykting förekommer inte i lagtexten 

utan i förarbetena.130 I regeringens proposition 1975/76:18 om ändring i 

utlänningslagen föreslogs ett utökat skydd åt den utlänning som, utan att vara 

129 Tidigare kap. 6 § 1980 års UtlL (1980:736) som garanterade skydd är utlänningar som 
åberopade flyktingliknande skäl. Enligt prop. 1988/89:86 s. 76, har inte avsetts någon ändring i 
fråga om skyddet for denna grupp. Trots att lagstadgande av skyddet för de facto-flyktingar 
innebar enbart kodifiering av dittills existerande praxis, har frågan om avskaffandet av 
bestämmelsen diskuterats under 1980-talet. Till exempel lades i prop. 1990/91:195 fram elt 
förslag om begränsning av skyddet till enbart flyktingar enligt 3 kap. 3 § UtlL och sådana 
utlänningar som har ett 'särskilt starkt skyddsbehov'. Propositionen återkallades dock i samband 
med regeringsskiftet hösten 1991. 

130 Speciellt i prop. 1975/76:18; se även prop. 1988/89:86 s. 75. 



politisk flykting, inte vill återvända till sitt hemland på grund av de politiska 

förhållandena där och som kunde åberopa tungt vägande skäl för det (prop. 

1975/76:18 s. 108). Trots det konstaterades att det inte var möjligt att ge en 

uttömmande beskrivning av de facto-flyktingbegreppet,131 har prop. 1975/76:18 s. 

108f. poängterat, att det krävs att utlänningen kan anföra tungt vägande 

omständigheter till stöd för sin ovilja att återvända till hemlandet.132 Begreppet 

hemlandet betydde i detta sammanhang såväl det land som sökanden var 

medborgare i, som, när medborgarskap saknades, det land där han tidigare haft sin 

vanliga vistelseort. 

Oviljan att återvända till hemlandet som har kunnat legitimera de facto-

flyktingstatus har enligt prop. 1988/89:86 s. 91-92, 1993/94:SfU14 s. 20 och SOU 

1994:54 s. 40-41 kunnat hänvisas till: 

(a) samma skäl som politiska flyktingar åberopade men som inte var 

lika starka;133 

131 Den studie rörande problemen i samband med de facto-flykiingar som har genomförts under 
1973-74, definierar de facto-flykting som en person som är  not recognized as refugees within the 
meaning of article 1 of the Convention Relating to the Status of Refugees of 28 July 1951 as 
amended by the Protocol of 10 January 1967 Relating to the Status of Refugees and who are 
unable and for reasons recognized as valid unwilling to return to their country of nationality or, 
if they have no nationality, to the country of their habitual residence (See. P. Weiss. 'Problems of 
Refugees and Exiles in Europe, vol. II. Legal Report, International University Exchange Fund. 
Geneva 1974, s. 3 ff  ). Europarådets parlamentariska församlings rekommendation 773 (1976) 
erkände rätten att söka skydd för en utökad grupp av flyktingar, men har ännu ej lyckats 
formalisera deras status. 

I 3 :  Begreppet hemlandet' används här därför att det förekom vid tillkomsten av UtlL s 
flyktingdefinition enligt 2 § i 1954 års UtlL. Den definition som finns i flyktingkonventionen 
och som infördes i UtlL år 1980 använder istället termen det land, som han är medborgare i, och 
vad beträffar statslösa det land där han tidigare har haft sin vanliga vistelseort. Det saknas 
motsvarande förändring i de facto-flyktingdefinitionen. Lagmotiven ger emellertid inte någon 
antydan om att flyktingdefinitionens räckvidd avsågs bli en annan än vad som tidigare menades 
av hemlandsbegreppet Inte heller finns det någon antydan om att de facto-flykting 
bestämmelsen skulle upphöra att vara tillämplig på dem som saknad medborgarskap. 

' 3 3  UäP: UN200 s. 268: De facto-flykting - frihetsberövanden - husrannsakningar: Risken för 
kortvariga frihetsberövanden och husrannsakningar har inte ansetts vara myndighetsingripanden 
av sådan svår beskaffenhet som krävs för flyktingskap (3 kap. 1 § 3 UtlL). Beslut: UN upphäver 
awisningen, men avslår överklagandet i den del det avser resedokument och flyktingförklaring 



(b) trakasserier av olika slag,134 som syftade att förhindra eller försvara 

viss yrkesutövning eller utbildning;115 

(c) upprepade polisförhör varvid grundlösa anklagelser om otillåten 

politisk aktivitet framförts;136 

(d) krigsvägrare som inte riskerade att sändas till krigsskådeplats men 

som skulle straffas för sin krigsvägran samt värnpliktsvägrare som 

riskerade oproportionerligt strängt straff; 

(e) påståenden om svår politisk förföljelse, som den handläggande 

myndigheten hade anledning att ställa sig skeptisk till, men där det ändå 

var klarlagt att förföljelse och trakasserier i olika former förekommit.137 

134 Inte sällan från de lokala myndigheternas sida 

135 UäP: UN137 s. 302: De facto-flykting - Kosovo - våldtäkt: En asylsökande kvinna har 
utsatts för allvarliga trakasserier i hemlandet, bl a våldtäkt av myndighetspersoner. 
Trakasserierna har inte bedömts såsom förföljelse i enlighet med 3 kap. 2 § UtlL. Det kunde 
emellertid inte uteslutas att trakasserierna haft samband med att myndigheterna känt till 
sökandens regimkritiska åsikter. Därför beviljas asyl med stöd av 3 kap. 1 § 3 UtlL (3 kap. 1 § 3 
UtlL, prop. 1975/76:18 s. 108 f ). Beslut: UN upphäver awisningen, men avslår överklagandet i 
fråga om resedokument och flyktingförklaring för A, B och C. UN bifaller D:s ansökan om 
uppehållstillstånd. 

136 UäP: UN138 s. 305: De facto-flykting - Kosovo: Det har konstaterats att en asylsökande 
varit politiskt aktiv i många å r  och därför varit föremål for ingripanden och åtgärder från 
myndigheternas sida. Ingripandena mot honom har inte ansetts ha varit av sådan art och 
omfattning att han varit att anse som flykting. Däremot har det inte kunnat uteslutas att han vid 
ev. återkomst till hemlandet skulle komma att utsättas för trakasserier på grund av sin tidigare 
verksamhet. Han har därför beviljats asyl på flyktingliknande skäl (3 kap. 1 § 3 UtlL, prop 
1975/76:18 s. 108 f.). Beslut: UN upphäver awisningen, men avslår överklagandet i fråga om 
resedokument och flyktingforklaring. 

137 UäP: UN134 s. 299: 'De faclo-flyktingskap.' I ett asylärende har UN funnit skäl att i viss 
omfattning inte sätta tilltro till lämnade uppgifter. Emellertid har det inte kunnat uteslutas att 
sökandena alltjämt kan vara utsatta för hemlandsmyndigheternas intresse på grund av 
regimkritisk verksamhet. Asyl har därför beviljats (3 kap. 1 § UtlL, prop. 1975/76:18 s. 108 f). 
Beslut: UN upphäver awisningen, men avslår överklagandet i fråga om flyktingförklaring och 
resedokument 



Följaktligen var gränsdragningen svår mellan de facto-flykting och flykting i 

Genévekonventionens bemärkelse.138 Dessutom diskuterades i mitten av 1980-

talet om ytterligare två grupper av skyddssökande bör erhålla skydd i Sverige som 

de facto-flyktingar: (a) de som riskerade allvarligt straff eller förföljelse p g a kön 

eller homosexualitet; (b) de som hade lämnat sitt land p g a  yttre aggression, 

ockupation eller inbördeskrig. Föredraganden förklarade sig i regerings

propositionen 1983/84:144 s. 37 att man inte var beredd att låta dessa utlänningar 

omfattas av de facto-flyktingbegreppet enligt dåvarande 6 § 1980 års UtlL, utan 

antydde istället att dessa grupper av skyddssökande även i framtiden bör ha en 

möjlighet att stanna av humanitära skäl (2 kap. 4 § 2 UtlL). 

I propositionen 1988/89:86 har man återigen konstaterat beträffande de som flydde 

undan yttre aggression, ockupation eller inbördeskrig, att det inte var lämpligt att 

ytterligare utvidga det starka skydd i Sverige, som asylreglerna avsåg att garantera 

(prop. 1988/89:86 s. 77). Man förespråkade i stället fortsatt beviljande av 

uppehållstillstånd av humanitära skäl enligt 2 kap 4 § första stycket 2 UtlL En de 

facto-flykting skulle beviljas asyl om det inte fanns 'särskilda skäl' som talar emot 

det.139 

Sedan den 1 juli 1995 och till den 1 januari 1997, då de facto-flyktingbegreppet 

togs bort, kunde asyl vägras en de facto-flykting om det förelåg allvarliga 

anmärkningar mot hans/hennes skötsamhet och hederlighet (3 kap. 4 § andra 

138 Vid tillkomsten av 1980 års UtlL underströk föredraganden att flyktingbedömningen skall 
ske i generös anda och att en asylsökande har rätt till the benefit of doubt (prop. 1979/80:96 s. 48 
ocli s. 88). Samma uppfattning upprepades av 1984 års flyktingproposition (prop. 1983/84:14 s. 
36, Handboken: 196 §, 203-204 §§, 219 §. 

139 13 december 1989 beslöt regeringen att särskilda skäl förelåg, vilket innebar att endast de 
som ansågs ha särskilt starkt skyddsbehov skall få stanna som de facto-flyktingar eller 
krigsvägrare. De  särskilda skäl som anfördes av regeringen var att det stora antalet asylsökande 
under den senare delen av 1989 lett till att mottagnings- och utredningssystemet nätt gränsen för 
sin förmåga och att Sveriges förmåga att ta emot asylsökande under den närmaste framtiden var 
begränsad. Antalet asylsökande som fick avslag ökade markant efter detta beslut. Se även SOU 
1991:1 s. 16-17. 



stycket UtlL, SFS 1995:773)140 I princip betydde detta en lagakraft vunnen dom 

som avsåg fängelsestraff av inte alltför kort varaktighet för att ett avslag skulle 
141 o vervagas. 

Trots att de facto-flyktingstatus har kunnat ge juridiska grunder att bevilja skydd 

till mycket stora grupper av skyddssökande, fanns det i förarbetena142 uttryckliga 

uttalanden att den inte var avsedd att ta sikte på personer som tvingats lämna sitt 

land på grund av yttre aggression, ockupation, inbördeskrig eller liknande 

omständigheter.143 

Sedan de facto-flykting begreppet infördes 1976 utvecklades en praxis successivt, 

vari även asylsökande med något starkare skäl än vad som ursprungligen avsågs 

gälla för de /wcto-flyktingar, likväl inte erhållit någon konventionsstatus utan i 

stället beviljats status som de /äcto-flyktingar (1993/94:SfU14 s. 22, SOU 

1994:54). Till exempel konstaterade betänkande av praxisutredningen (SOU 

140 Prop. 1994/95:179 s. 46, bet. 1994/95:SfU16, rskr. 1994/95:401. Se även tidigare prop. 
1988/89:86 s. 156. 

För kommentarer se betankande av praxisutredningen SOU 1994:54 s. 13-15. 

U 2  Se regeringens proposition 1975/76:18. 

Som betänkande från flykting- och immigrationsutredningen SOU 1991:1 understryker, är 
det just denna grupp som är flyktingar enligt OAU-konventionen och som brukar benämnas de 
facto-flyktingar i internationella sammanhang, vilket alltså skiljer sig från svensk definition 
Utredningen konstaterade denna begränsning vara omotiverad ur humanitära synpunkter och 
anser att en gemensam skyddsregel för de båda kategorierna (d.v.s. för de Sverige idag kallar de 
facto-flyktingar och de som enl. internationell språkterminologi benämns de facto-flyktingar) 
borde utformas. Den gemensamma skyddsregeln bör vara mindre långtgående än den nuvarande, 
men skall inte kunna sättas ur spel med hänvisning till att 'speciella skäl' föreligger 
Uppehållstillstånd skall ges om: det med hänsyn till utlänningens behov av skydd eller eljest 
skulle vara uppenbart stridande mot humanitetens krav, om uppehållstillstånd inte beviljades' 
(SOU 1991:1 s. 16 - 17. s. 135 - 136). Man föreslog att de nuvarande skyddsbestämmelserna i 
lagen rörande de facto-flyktingar och krigsvägrare samtidigt skulle utgå. De som åberopar 
politiska skäl utan att vara konventionsflyktingar skulle fä stanna i ungefär samma omfattning 
som enligt 13 decemberpraxisen (SOU 1991:1 s. 19). En del av de som i dag anses vara de facto-
flyktingar skulle komma att betraktas som konventionsflyktingar med cn mera generös 
tillämpning av Genévekonventionen, en del skulle falla inom den nya skyddsregeln och det stora 
flertalet skulle kunna f a  uppehållstillstånd endast inom ramen för en antalsmässig begränsning 
(SOU 1991:1 s. 139 f ). 



1994:54) att det var Utlänningsnämnden som i större utsträckning än regeringen 

beviljade de skyddssökande som överklagade awisnings- eller utvisningsbeslut 

konventionsflyktingstatus. En av förklaringarna till detta var enligt 

praxisutredningen att digniteten av skälen i de ärenden, där regeringen beviljade de 

facto-status, hade stor spännvidd, medan Utlänningsnämnden höll en jämnare nivå 

Nämnden föreföll vara inriktad på att göra en strikt juridisk bedömning där en 

klassificering av de grunder som åberopades prioriterades 144 

På samma sätt som begreppet krigsvägrare togs även möjligheten att bevilja de 

facto-flyktingstatus bort från den svenska utlänningslagen den 1 januari 1997 

genom lag 1996:1376. Följaktligen kan för närvarande utlänningar, som tidigare 

kunde beviljas asyl som de facto-Qyktingar enligt 3 kap. 1 § 3 UtlL (1989:529), 

beviljas uppehållstillstånd som flykting eller som skyddsbehövande i övrigt enligt 3 

kap. 3 § UtlL (Lag 1996:1379). Det bör dock påpekas att inte alla de som tidigare 

omfattades av de facto bestämmelsen längre får skydd (se prop 1996/97:25 s 98-

103). 

1.1.4. Uppehållstillstånd på humanitära grunder 

1989 års UtlL (1989:529) har lagstadgat i 2. kap 4 § andra stycket att: 

Uppehållstillstånd får ges till en utlänning som av humanitära skäl bör få 

bosätta sig i Sverige 

144 Vidare för tillämpning av de facto-flykting status se betänkande av flykting- och 
immigrationsutredningen SOU 1991:1 s. 139 f f ;  betänkande av asylprocessutredningen SOU 
1995:46 s. 38 fif. 



I och med ändring i utlänningslagen (1989:529) som trädde i kraft den 1 januari 

1997, flyttades denna bestämmelse till 2 kap 4 § femte stycket UtlL (SFS 

1996:1379). 

Denna bestämmelse fanns ej i 1980 års UtlL, däremot fanns en liknande 

bestämmelse i 31 § 4 1980 års UtlF, som i sin tur kan hänföras både till prop. 

1968:142 och till prop. 1979/80:96 s. 47. 

När det gäller tillämpning av bestämmelsen fanns det inga explicita regler att följa, 

utöver att det i förarbetena fanns uttalade principer som angav de ramar inom vilka 

beslutsfattarna skulle hålla sig.145 Enligt 1968 års riktlinjer borde invandring av 

andra hjälpsökande än asylfall endast tillåtas i undantagsfall, när synnerliga skäl 

förelåg (prop. 1968:142 s. 114). 

1 mitten av 1980-talet utvärderades praxis vad beträffar uppehållstillstånd på 

humanitära grunder. Utvärderingen, som redovisades i regeringens proposition 

1983/84:144, och som var baserad huvudsakligen på betänkande av 

Invandrarpolitiska kommittén SOU 1983:29, konstaterade ett antal fall då 

skyddssökande åberopade enbart humanitära skäl relaterade till personliga 

förhållanden som grund för sin ansökan om uppehållstillstånd i Sverige Endast i 

några fa av dessa fall beviljades uppehållstillstånd 

De flesta utlänningar som fick uppehållstillstånd på humanitära grunder hade i 

stället åberopat livshotande sjukdom, handikapp eller avsaknad av adekvat vård i 

hemlandet. Detta gällde speciellt personer som tillhörde en diskriminerad etnisk 

grupp Ekonomiska problem med att fa vård i hemlandet hade inte ansetts utgöra 

145 För kommentarer angående tillämpning av bestämmelsen se t.ex. betänkande av 
praxisutredningen Utvärdering av praxis i asylärenden SOU 1994:54 s. 15, prop. 1983/84:144 s. 
82, SOU 1983:29 s. 80. 



tillräckliga skäl för uppehållstillstånd utom tillfälligtvis vid akut sjukdom (prop. 

1983/84:144 s. 80 ff).146 

Enligt specialmotiveringen till 1989 års utlänningslag147 preciserades ramen för de 

humanitära grunderna till att omfatta personer som: (a) på grund av sjukdom eller 

andra personliga förhållanden inte bör nekas uppehållstillstånd; (b) inte omfattas 

av reglerna om asyl i 3 kap., men där förhållandena i det land till vilket utlänningen 

skulle behöva resa är sådana att det ter sig inhumant att tvinga honom eller henne 

att återvända dit, t.ex. ett pågående krig, (c) i och för sig borde avvisas eller 

utvisas men där verkställighet inte kan ske på grund av att det inte finns något land 

där utlänningen kan tas emot (prop. 1988/89:86 s.147; se för kommentarer SOU 

1994:54 s. 15-19, Wikrén och Sandesjö 1995 s. 70 - 90). 

1994 års praxisutredning SOU 1994:54 konstaterade att denna vaga utformning av 

juridiska grunder för uppehållstillstånd på grund av humanitära skäl, innebar att det 

i stället var genom praxis som detaljerna i normens struktur hade utformats (SOU 

1994:54 s. 102-112). Detta betydde till exempel att utöver de fall som specificerats 

i förarbetena till 2 kap. 4 § 2,148 uppehållstillstånd hade beviljats i ärenden där det 

funnits en kombination av anknytningsskäl, och starka, väsentligen till sökandens 

personliga förhållanden knutna, humanitära skäl, vilka var för sig inte hade varit 

tillräckliga. Man har även i ett antal fall beviljat ett tidsbegränsat uppehållstillstånd 

för att genomgå en behandling som inte hade kunnat genomföras i hemlandet. 

Under 1990-talet blev dock lång väntetid, efter det att ansökan om asyl gjorts, den 

vanligaste grunden för att erhålla uppehållstillstånd på humanitära grunder149 

146 Se även UäP: reg. 23. 

147 Prop. 1988/89:86 s. 147. 

148 Se även prop. 1968:142, prop. 1979/80:96, SOU 1983:29 samt prop. 1983/84:144. 

149 För beskrivning se bl.a. prop. 1996/97:25 s. 108 f., SOU 1994:54 s. 53 - 58. Se även dir. 
1994:129 s. 12. 



Denna praxis att bevilja uppehållstillstånd på humanitära grunder har till 

övervägande del grundlagts genom beslut av regeringen i enskilda fall. Dessutom, 

i regeringens proposition 1983/84:144 s. 126 f. anges det att en lång vistelse i 

Sverige bör vägas in vid bedömningen av om en barnfamilj skall fa stanna.150 

På grund av att under den undersökta tiden (juli 1989- februari 1994)151 ett antal 

s k. vistelsetidsförordningar m m. gällt, hade praxisutredningen inte kunnat 

identifiera en exakt väntetid som hade 'legitimerat' erhållande av uppehållstillstånd 

Dessa regler innebar att de som uppfyllde villkoren erhöll i det närmaste 

automatiskt uppehållstillstånd, och att både regeringen och UN följaktligen 

använde mycket schablonartade beslutsmotiveringar: 

(a) Amnestiregeln, 1988-12-28 (PM Nr. 31, Arbetsmarknadsdepartementet);152 

(b) Barnpraxisen, 1989-05-31 (PM Nr. 8, Arbetsmarknadsdepartementet);153 

150 I syfte att bringa utlänningslagstiftningen i full överensstämmelse med barnkonventionen 
och speciellt beakta barnets hälsa, utveckling och allmänna bästa, infördes ändringar i UtlL 
(1989:529) - 1 kap. 1 §, 2 kap. 4 a §, 4 c §, 5 kap. 5 §, 6 kap. 2 - 5 §§, 11 kap. 1 a och 1 b §§ -
som trädde i kraft den 1 januari 1997 (SFS 1996:1379, prop. 1996/97:25, bet. 1996/97:SfU5 s. 
86- 99, se även SOU 1995:75 s. 19). Dessutom, far f r  o m. den 1 januari 1997 tidsbegränsat 
uppehållstillstånd meddelas när det behövs för vård enligt lagen (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård för unga (LVU) eller for genomforande av faderskapsutredning (prop. 
1996/97:25 s. 265 f f ) .  

151 Den senaste förordningen (F 1994:189) med särskilda föreskrifter om hur vistelsetidsfaktorn 
skall beaktas i vissa uppehållstillståndsärenden antogs av regeringen den 14 april 1994. Den 
innebär att utlänningar som före den 1 januari 1993 lämnat in en ansökan om asyl, som ännu inte 
slutgiltigt prövats, får  beviljas uppehållstillstånd, om ansökan avser barn som den 1 januari 1993 
var under 18 år eller gäller familj med barn som vid denna tid var under 18 år En ytterligare 
förutsättning är att särskilda skäl inte talar emot att bevilja uppehållstillstånd Regeringens 
förordning 1994:189 bedömdes i kompletteringspropositionen (prop. 1993/94:150 bil. 11 s. 3-4) 
leda till att drygt 20 000 personer, varav nästan hälften barn, skulle komma att fä permanent 
uppehållstillstånd i Sverige. 

152 Innebörd: den som sökt asyl före den 1 januari 1988 och ännu inte fått slutligt besked av 
regeringen beviljas uppehållstillstånd. Undantag; brottslighet, annan asocialitet eller dä det 
'framstod som orimligt' att personen fick stanna i Sverige. Upphörande: automatiskt. 

153 Innebörd: de familjer med barn under 17 år som sökt uppehållstillstånd och som vistats i 
Sverige mer än ett å r  utan att ha fått slutligt besked av regeringen, far uppehållstillstånd. 
Undantag; brottslighet, säkerhetsskäl, 'att det inte framstod som troligt' eller att personerna 
själva hade medverkat till tidsutdräkt. Modifiering: PM 24 september 1990. Ändring: 
schablonregeln gäller hädanefter om beslut inte fattas av Invandrarverket efter ett år. 
Upphörande: 19 december 1991 (Utbytt till Treterminers regeln, se nedan ). 



(c) Dokumentlöshetpraxis, 1989-11-02 (PM Nr. 20, Arbetsmarknads

departementet);154 

(d) S.k. Luciabeslutet,155 1989-12-13 (Reg. U 6882/89, 3 kap 4 § 2 st. 2);156 

(e) Tidsförordningen, 1992-01-01 (F 1991:1999, PM Nr. 13, Kultur

departementet, 2 kap. 4 § 2st);157 

( f )  Treterminers regel, 1992-01-01 (F 1991:1998, PM Nr. 13, Kultur

departementet, 2 kap. 4 § 2st);158 

(g) Tidsförordning, 1994-04-14 (F 1994:189) 

154 Innebörd: den som medvetet har förstört sina pass- och resehandlingar under färden till 
Sverige skall presumeras ' ha avhänt sig dem med syfte att undanhålla omständigheter av 
väsentlig betydelse för bedömningen av personens rätt att få skydd i Sverige. Detta är ägnat att 
minska tilltron till de uppgifter personen har lämnat till stöd för sin ansökan om 
uppehållstillstånd.' Upphörande: gäller fortfarande. 

155 Här användes en s.k. undantagsklausul enligt 3 kap. 4 § andra stycket 2 UtlL. Klausulen är 
konstruerad så att regeringen kan fatta beslut om att inskränka asylrätten med hänvisning till att 
särskilda skäl finns med hänsyn till mottagningsresurserna, utan riksdagens hörande (prop 
1996/97:25 s. 147). Den är inte utformad som ett noringivningsbemyndigande, och frågan om 
dess tillämpning (såvitt) gäller Sveriges mottagningsresurser, bör prövas av regeringen genom att 
ett ärende överlämnas dit. 

156 Innebörd: endast den som uppfyller kraven enligt FN:s flyktingkonvention eller har ett 
särskilt starkt skyddsbehov, kommer att beviljas asyl. Upphörande: 19 december 1991 som en 
följd av regerings beslut enskilt ärende (reg. U 21218791). 

157 Bestämmelsen innebar att den utlänning som vid förordningens ikraftträdande vistats i 
Sverige mer än 18 månader efter det att ansökan om uppehållstillstånd gjorts, men ännu inte fått 
en slutlig prövning, fick beviljas uppehållstillstånd om inte särskilda skäl talade däremot. 
Detsamma gällde barnfamiljer med barn som var sex år eller äldre och som vistats mer än 1 år i 
landet. Förordningen (F 1991:1999) fastställde i normform den praxis som den förutvarande 
regeringen deklarerat i augusti 1991. För vidare beskrivning se prop. 1996/97:25 s. 152 f., 
betänkande av praxisutredningen SOU 1994.54, s. 58. 

158 Innebörd: om det i en familj vid beslutstillfället finns ett barn som tillbringat minst tre 
terminer i svensk skola, förskola eller liknande sedan ansökningen gjordes, beviljas familjen 
uppehållstillstånd, om inte särskilda skäl talar däremot. Särskilda skäl: ogrundad ansökan, någon 
av sökandena har handlat på ett sätt att det ger anledning ifrågasätta personens beredvillighet att 
iaktta grundläggande normer i samhället, någon sökandes identitet framstår som tveksam på 
grund av personens egna åtgärder, någon av de sökande har själv medverkat till att vistelsetiden 
blivit längre än nödvändigt, andra föräldern eller andra barn finns kvar i hemlandet samt 
slutligen, om det är uppenbart med hänsyn till barnets ålder, faktisk närvaro i skolan eller på 
grund av andra omständigheter, att barnet inte fatt den anknytning till Sverige som förutsätts. 
Upphörande: 8 oktober 1992. 



Slutligen fanns det en del ärenden då utlänningen fått uppehållstillståndet på 

humanitära grunder därför att avlägsnandebeslut inte gått att genomföra; s k. 

verkställighetshinder.159 

För att fysisk sjukdom, skall kunna utgöra grund för att erhålla uppehållstillstånd i 

Sverige på humanitära grunder, bör situationen kännetecknas av två förhållanden: 

antingen att personen lider av en livshotande sjukdom för vilken vård inte kan 

beredas i hemlandet; eller att personen lider av ett handikapp av allvarlig art. 1 

fallet av psykisk sjukdom, åberopas den vanligen då sjukdomen uppstått efter det 

att den asylsökande anlänt till Sverige.160 

Både när det gäller regeringens- och Utlänningsnämndens beslut krävs det starka 

skäl för att få uppehållstillstånd på grund av sjukdom, exempelvis en livshotande 

sjukdom för vilken adekvat vård inte kan beredas i hemlandet eller handikapp av 

synnerligen allvarlig art. Dessutom krävs att vården eller behandlingen är 

livsnödvändig eller kan leda till förbättring av tillståndet (SOU 1983:29, s. 155 f., 

prop 1988/89:86 s. 147, bet. 1996/97:SfU5, s. 54, SOU 1995:75 s. 167 ff). Till 

exempel, i en grupp ärenden, som regeringen avgjorde i februari 1994, i vilka 

medicinska och humanitära skäl åberopats, betonades bl a att det för 

'59 Verkställighetshinder kan uppkomma då det inte finns något land som (ar emot utlänningen 
(set.ex. prop. 1988/89:86). 

160 För vuxna asylsökande kräver UN att personen gjort ett allvarligt menat självmordsförsök 
och att det föreligger fortsatt risk för suicid för att personen skall beviljas uppehållstillstånd på 
grund av psykiska besvär. 

UäP:UN38 s. 142: Lång vistelse i Sverige - psykisk insufficiens. Vistelse i Sverige i mer än fyra 
år har tillsammans med andra omständigheter, framför allt psykisk insufficiens, ansetts grunda 
rätt till uppehållstillstånd på humanitär grund (2 kap. 4 § första stycket 2 UtlL). Beslut: UN 
upphäver awisningen. UN avslår överklagandet i fråga om flyktingförklaring och resedokument 

UäP:UN5 s. 61: Suicidrisk. I visst fall har uppehållstillstånd beviljats på humanitära grunder, 
bl.a. med hänvisning till suicidrisk (2 kap. 4 § första stycket 2 UtlL). Beslut: UN upphäver 
awisningen. UN avslår överklagandet i fråga om flyktingförklaring och resedokument. 



uppehållstillstånd av medicinsk-humanitära skäl skulle krävas att vården eller 

behandlingen antingen var livsnödvändig161 eller kunde leda till en förbättring162 av 

tillståndet.163 

I början på 1990-talet har praxisen utvecklats mot målet att sätta dessa ärenden i 

ett större sammanhang, vari det inför beslut i ärenden av medicinsk och humanitär 

natur görs en samhällsekonomisk bedömning av de resurser som finns till 

förfogande i Sverige samt utlänningens tillgång till vård i hemlandet Dessutom, 

som betänkande av praxisutredningen SOU 1994:54 konstaterade, i majoriteten av 

fall, där uppehållstillstånd beviljades p g a sjukdom eller handikapp,164 har det rört 

sig om barn.'65 

UäP:UN 6 s. 63: Suicidrisk - försvar. I ett fall har suicidrisk inte ansetts utgöra tillräckliga skäl 
för att bevilja uppehållstillstånd. Tillika fråga om försvar (2 kap 4 § första stycket 2 samt 6 kap 
2 § första stycket 3 och andra stycket UtlL). Beslut: UN avslår överklagandet. 

161 UäP:UN16 s. 64: Angående tillämpning av begreppet humanitära skäl enligt 2 kap. 4 § 
första stycket 2 UtlL. (2 kap. 4 § första stycket 2 UtlL. prop. 1968:142 s. 114. prop. 1979/80:96 s. 
47. prop. 1983/84:144 s. 80 ff. och prop. 1988/89:86 s. 147). (I) Livshotande sjukdom (diabetes) 
- adekvat vård i hemlandet: På grund av. bristande tillgång på insulin i hemlandet tillåts 
familjen att stanna av humanitära skäl. (II) Livshotande sjukdomar - adekvat vård i hemlandet: 
Adekvat vård finns inte i hemlandet och sökanden får stanna av humanitära skäl. (IV) Livslängt 
handikapp utan behandling - barn: Tillräcklig kompetens finns inte i hemlandet och sökanden 
får stanna av humanitära skäl. (10 Kortare liv utan behandling - barn: Ovisshet om adekvat 
sjukvård kan erbjudas i hemlandet i dagsläget och vid framtida komplikationer. 

UäP:Ree. 23 s. 99: Specialistvård - sjukdom uppdagad i Sverige - barn: Angående tillämpning 
av begreppet humanitära skäl enligt 2 kap. 4 § första stycket 2 UtlL (prop. 1968:142 s. 114, Prop 
1979/80:96 s. 47, prop. 1983/84:144 s. 80 f f „  prop. 1988/89:86 s. 147 samt SOU 1983:29 s. 155 
f ). Beslut: Ansökningarna om uppehålls- och arbetstillstånd bifalls, men ansökningarna i fråga 
om flyktingförklaring och resedokument avslås. 

162 UåP: Reg. 22 s. 47: Barn - operation - vårdbehov - tidsbegränsat uppehållstillstånd. 
Operation av hjärtfel - som på ett livsavgörande sätt påverkar ett barns utveckling - har utgjort 
grund för att bevilja ett tidsbegränsat uppehållstillstånd av humanitära skäl (2 kap. 4 § första 
stycket 2 UtlL, prop. 1968:142 s. 114, prop. 1979/80:96 s. 47. prop. 1983/84:144 s. 80 ff.. prop. 
1988/89:86 s. 147 samt SOU 1983:29 s. 155 f.; UäP: Reg. 21. Reg. 23, och Reg. 44). Beslut: 
tidsbegränsat uppehållstillstånd- och arbetstillstånd ges. Ansökningarna om flyktingförklaring, 
resedokument och främlingspass återvisas till SIV. 

163 För kommentar se även SOU 1994:54 s. 16 f. 
164 I prop. 1988/89:144 s. 126 f. framfördes att långa perioder av osäkerhet för familjen ofta i 
betydande grad återverkar på barnens situation, inte minst i psykiskt hänseende. Skyndsam 
handläggning är därför av stor vikt i utlänningsärenden i vilka barn förekommer. 



Kriterium personliga förhållanden166 vid beviljande av uppehållstillstånd på 

humanitära grunder är mycket skiftande och avvägs mot utlänningens förmåga att 

hantera sin livssituation.167 De omständigheter som främst karaktäriserar dessa 

ärenden är att personen hamnat i en socialt utsatt situation på grund av förlust av 

exempelvis bostaden, arbetet, make/maka och barn samt de stora svårigheter detta 

medför på grund av speciella sociala168 eller kulturella förhållanden i hemlandet. 

165 UäP:UN10 s. 109: Särskilt vårdbehov - barn. Tvåårigt barn som fötts i Sverige och här 
genomgått operation för njurtumör med efterföljande cytostatikabehandling, har tillåtits att 
stanna i Sverige av humanitära skäl, då det forelogg behov av eftervård i minst fem år för att 
undvika riks för livshotande infektioner (2 kap. 4 § första stycket 2 och 5 § andra stycket 3 UtlL. 
prop. 1968:142 s. 114, prop. 1979/80:96 s. 47, prop. 1983/84:144 s. 80 ff och prop. 1988/89:86 
s. 147.) Beslut: UN upphäver awisningsbeslutet. UN avslår överklagandet i fråga om 
flyktingförklaring och resedokument. 

UäP:UN13s. 112: Psykisk sjukdom - barn. Ett fjortonårigt barns depressiva sjukdom har ansetts 
utgöra tillräckliga humanitära skäl för att f a  uppehållstillstånd i Sverige (2 kap. 4 § första stycket 
2 UtlL. prop. 1968:142 s. 114, prop. 1979/80:96 s. 47, prop. 1983/84:144 s. 80 ff. och prop. 
1988/89:86 s. 147). Beslut: UN upphäver awisningsbeslutet rörande B och utvisningsbeslutet 
rörande C och barnen. 

UäP:UN15 s. 113: Psykisk sjukdom - barn - adekvat vård i hemlandet - preskription. 
Minderåriga barn har som en direkt följd av pressande psykiska förhållanden utanför sitt 
hemland under fyra å r  blivit i stort behov av barnpsykiatrisk vård. Barnen har av humanitära skäl 
tillåtits stanna här tillsammans med sina föräldrar trots att familjen har hållit sig undan 
lagakraftvunna beslut om utvisning (2 kap. 4 § första stycket 2 och 8 kap. 15 § UtlL samt punkt 2 
övergångsbestämmelserna till UtlL, prop. 1968:142 s. 114, prop. 1979/80:96 s. 47, prop 
1983/84:144 s. 80 ff. och prop. 1988/89:86 s. 147). Beslut: ansökan bifalls. Permanent 
uppehållstillstånd beviljas. 

166 Kriterium personliga förhållanden nämns i regeringens proposition 1988/89:86 s. 147 som 
grund för att bevilja uppehållstillstånd på humanitära grunder. 

167 UäP:Reg.8 s. 151: Personliga förhållanden - humanitära skal - utlämning. 
Omständigheterna som medför att det är uppenbart oförenligt med humanitetens krav att utlämna 
en person enligt lagen (1957:668) om utlämning för brott har även ansetts utgöra sådana skäl för 
uppehållstillstånd på  humanitär grund som avses i 2 kap. 4 § första stycket 2 UtlL. Beslut: 
Permanent uppehållstillstånd beviljas. Ansökan om flyktingförklaring och resedokument avslås 

UäP:Reg.9 s. 168: Familjens enhet - synnerliga humanitära skäl. En grundprincip inom 
utlänningsrätten är att hålla samman kärnfamiljen. Vilka som skall anses ingå i en kärnfamilj 
kan dock inte avgöras enbart på grund av om ett äktenskap består eller inte. Om det t.ex. visar 
sig att sammanlevnaden mellan makarna har upphört bör familjen inte betraktas som en enhet (2 
kap. 5 § tredje stycket UtlL. förordningen (1994:189) om uppehållstillstånd i vissa 
utlänningsärenden, samt regeringens förordningsmotiv; j f r  även Reg.42 och UN100. Beslut: 
permanent uppehållstillstånd beviljas. 



Uppehållstillstånd p.g a. inhumana förhållanden beviljades även då en 

skyddssökande saknade asylgrundande skäl, men då det skulle vara inhumant att 

tvinga utlänningen att återvända till hemlandet. Till exempel när krigstillstånd 

råder i hemlandet,169 då ofta även element av politisk förföljelse. I mars 1994 

fattade regeringen beslut om uppehållstillstånd på humanitära grunder i sju enskilda 

ärenden angående somalier som överlämnats av SIV. Situationen i södra Somalia 

ansågs unik då de normala samhällsfunktionerna knappast fungerade (SOU 

1995:46 s. 62). Dock, i tre fall där identiteten ansågs oklar meddelades 

tidsbegränsade uppehållstillstånd 

Praxisutredningen SOU 1994:54 s. 18 f. konstaterade en nedgående trend vad 

gäller beviljandet av uppehållstillstånd på humanitära grunder, som inleddes i och 

med det sk 13 december beslutet år 1989.170 Bifallen sjönk från 40% dessförinnan. 

168 UäP:UN3 s. 56: Underårie - verkställighetshinder - vårdnadsöverflyttning. Grund för 
permanent uppehållstillstånd saknas för 15-årig iransk pojke. Eftersom vårdnadshavarna i 
hemlandet inte har kunnat påträffas och en avvisning av barnet därför inte har kunnat ske har 
vårdnadsöverflyttning beviljats. Tillika fråga om betydelsen av vårdnadsöverflyttning i visst fall 
(2 kap. 2 § och 4 kap. 12 § första stycket UtlL) Beslut: UN upphäver utvisning. UN avslår 
överklagandet i fråga om flyktingförklaring och resedokument. 

UäP:Reg.26 s. 58: Humanitära skäl - inhumana förhållanden - verkställighetshinder - oklar 
identitet - tidsbegränsat uppehållstillstånd. Situationen i södra Somalien har ansetts utgöra 
hinder mot verkställighet av utvisning dit. Oklar identitet har emellertid latt till följd att 
uppehållstillstånd har tidsbegränsats (2 kap. 4 § första stycket 2 och 4 kap. 12 § första stycket 
UtlL, prop. 1988/89:86 s. 146 ff.. Wikrén och Sandesjö s. 75 ff. samt s. 69; jfr.  Reg 25 Beslut: 
Tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd medges. Ansökningarna om flyktingförklaring och 
resedokument avslås. 

169 Som 1991 års betänkande av flykting- och immigrationsutredningen SOU 1991:1 s. 95 
Flykting- och Immigrationspolitiken, påpekade, var det ofta skyddssökande som skulle kunna 
klassificeras som flyktingar enligt (Art 12 )  OAUs (Afrikanska enhetsorganisationen) 
flyktingdefinition (UNTS. 14, 691, trädde i kraft 20 juni 1974). Enligt denna konvention 
definieras i den Afrikanska kontexten som "flyktingar' både de som flyr undan individuellt 

förtryck på grund av ras, religion, etnicitet, politisk åsikt eller medlemskap i en enskild grupp 
(flyktingar enligt Genévekonventionen), och de som 'på grund av utländsk aggression, 
ockupation, utländsk dominans eller händelser som på ett allvarligt sätt stör den allmänna 
ordningen i den del eller i hela landet av flyendens ursprung eller medborgarskap, tvingas att 
lämna sin vanliga bostadsort för att söka sin tillflykt till en annan plats utanför sagda land. ' 

170 För en analys av praxis vad beträffar uppehållstillstånd på humanitära grunder se SOU 
1994:54 s. 102-111. 



till 10% under år 1990. 1994 låg bifallsprocenten på ca. 3%. Den minskade 

andelen bifall, kunde bl.a. relateras till det faktum att denna procentsats inte 

inkluderade uppehållstillstånd för 42 000 personer från Bosnien-Hercegovina vilka 

som en följd av regeringens beslut i två enskilda ärenden den 21 juni 1993 fick 

uppehållstillstånd på humanitära grunder (prop. 1993/94:51 s. 6 ff);171 här var 

bifalls-procentsatsen relativ hög, c:a 45% (SOU 1994:54 s. 19). 

Inför ändringar i den svenska Utlänningslagen i januari 1997, har betänkande från 

flyktingpolitiska kommittén SOU 1995:75 pläderat att tillståndsgrunden starka 

humanitära skäl bör förbehållas personer som på grund av synnerligen allvarlig 

sjukdom, allvarliga handikapp eller andra ömmande skäl av udda natur bör tillåtas 

vara bosatta i Sverige (SOU 1995:75 s. 165). Regeringens proposition 1996/97:25 

bedömde att 'det finns inte skäl att ändra regler eller praxis när det gäller 

invandring av ... utlänningar som beviljas uppehållstillstånd på grund av starka 

humanitära skäl' (prop 1996/97:25 s. 115, se även rskr. 1996/97:80).172 

Regeringen konstaterade dock, att, eftersom personer som enligt gällande praxis 

beviljas tillstånd av politisk-humanitära skäl och som lämnat sitt land på grund av 

krig eller inbördeskrig skall hänföras till en särskild skyddsgrupp 

('skyddsbehövande i övrigt'), det innebär att stadgandet i 2 kap. 4 § UtlL om att 

tillstånd får beviljas en utlänning som av humanitära skäl bör få bosätta sig här i 

fortsättningen främst kommer att avse personer med renodlat humanitära skäl. 

Den praxis som utvecklats när det gäller tillstånd av sådana skäl bör ligga fast. 

Införandet av en portalparagraf i 1 kap. 1 § om att det alltid skall beaktas vad 

171 Regeringens proposition 1993/94:51 Överföring och mottagande av flyktingar från f.d. 
Jugoslavien m m. I beslutet gjordes en bedömning av situationen i Bosnien-Hercegovina (BH) 
och av konfliktens varaktighet, varvid man konstaterade att någon snar lösning inte var i sikte. 
Detta uteslöt inte möjligheten att bedöma en asylsökande från BH som konventionsflykting eller 
de facto-flykting. Se även SOU 1995:46 s. 61. 

172 Genom Lag 1996:1379 som trädde i kraft den 1 januari 1997, ändrades följaktligen endast 
normens nuvarande numrering i UtlL: från 2 kap. 4 § första stycket 2 UtlL till 2 kap. 4 § första 
stycket 5 UtlL. Normens lydelse - 'Uppehållstillstånd får ges till en utlänning som av humanitära 
skäl bör fa bosätta sig i Sverige' - behålls dock i existerande form. 



hänsynen till barnets hälsa, utveckling och allmänna bästa kräver, innebär att barns 

utsatta situation far särskild betydelse när de humanitära skälen bedöms (prop 

1996/97:25 s. 116). 

Som tidigare finns det i 2 kap. 4 a § UtlL möjlighet att bevilja tidsbegränsat 

uppehållstillstånd till en viss grupp utlänningar som söker uppehållstillstånd med 

stöd av 3 kap. UtlL (tidigare 'Asyl' fr  o m. 1 januari 1997 'Skyddsbehövande'). 

Detta diskuteras i del. 3.2. 

1.1.4.1. Uppehållstillstånd på andra grunder: Flyktingkvot 

Förutom flyktingar och andra skyddsbehövande, som själva lyckas ta sig till 

Sverige, har Sverige sedan år 1950 haft en organiserad överföring av flyktingar och 

andra skyddsbehövande genom s.k. flyktingkvot Kvotens storlek och riktlinjer 

för dess användning bestäms årligen av regeringen efter riksdagens godkännande 

(prop. 1996/97:25 s. 103 f„ bet. 1996/97:SfU5 s. 23 f.).'73 

Sedan 1973 har kvoten varit generell, d v s. varken nationalitetsbestämd eller 

inriktad på någon speciell grupp av skyddsbehövande, även om i de årliga besluten 

har dock inriktningen angivits för SIV (se prop. 1996/97:25 s. 36). Vad beträffar 

personer som kunde föras över till Sverige genom flyktingkvoten, rörde det sig 

både om skyddssökande som formellt klassificeras som konventionsflyktingar, samt 

om personer som behöver skydd men som ännu inte kunnat lämna sitt land 174 

173 För tidigare diskussion se även, regeringens proposition 1990/91:195 om Aktiv flykting- och 
migrationspolitik m m (s. 4) och betänkande av flykting- och immigrationsutredningen SOU 
1991:1 Flykting- och migrationspolitiken (s. 18 och s. 142). Prop. 1990/91:195 återkallades av 
regeringen och blev därför inte föremål för riksdagsbeslut. 

Även Flyktingpolitiska kommittén skulle enligt sina direktiv (dir. 1994:129) lägga fram förslag 
till planeringsramar. Kommittén fann dock inte anledning att föreslå en sådan ordning. 



Även anhöriga, d v s. maka/make och ogifta barn under 20 år räknas in i 

flyktingkvoten om de kommer i nära anslutning till den överförda flyktingen (bet. 

1996/97:SfU5 s. 23 f.).173 

Sverige samarbetar mycket nära med de andra nordiska länderna i den nordiska 

samrådsgruppen på hög nivå i flyktingfrågor (NSHF). Det direkta ansvaret för 

urval av personer för överföring till Sverige inom ramen för flyktingkvoten ligger 

hos SIV och sker i samarbete med UNHCR. Vad beträffar de tekniska aspekterna 

av överföring till Sverige, speciellt gällande transport, samarbetar man nära med 

IOM (International Organisation for Migration). 

Kvotens storlek som är beroende av de aktuella skyddsbehoven och Sveriges 

möjligheter att ta emot flyktingar samt riktlinjer för kvotens användningssätt 

bestäms av regeringen budgetårsvis efter samråd med riksdagen (se t.ex. skr 

1996/97:24, prop. 1996/97:25 s. 103 f., bet. 1996/97:SfU5 s. 23 f ). 

1 slutet på 1980- och början på 1990-talet uppgick kvotens storlek till 1250 

personer. I och med de växande skyddskraven i samband med den jugoslaviska 

flyktingkrisen beslöt regeringen den 1 juli 1993 att utöka flyktingkvoten176 år 

1993/94,177 1994/95,178 och 1995/96. Under budgetåret 1993/94179 utökades 

174 Se även dir. 1994:129 s. 5, SOU1995:75 s. 148-150 och 153. 

175 För anhöriga som kommer hit i nära familje anslutning kan Invandrarverket ge ett 
behovsprövat bidrag om det rör sig om familjer till konventionsflyktingar. Bidrag kan även 
lämnas till andra anhöriga om synnerliga skäl föreligger När beslut om bidrag fattats ordnas 
resorna hit på samma sätt som för kvotflyktingar. 

176 Trots denna ökning har både regeringens proposition 1990/91:195 om Aktiv flykting- och 
migrationspolitik m. m. (s. 4) och betänkande av flykting- och immigrationsutredningen SOU 
1991:1 Flykting- och migrationspolitiken (s. 18 och s. 142) pläderat för att kvoten skulle ökas till 
minst det dubbla. Propositionen återkallades dock av regeringen och blev därför inte föremål för 
riksdagsbeslut. 

177 Utöver den siffra som regeringen beslutade den 1 juli 1993, har man anslagit ytterligare ca. 
6000 platser för organiserad överföring av skyddsbehövande från det forna lugoslavien och ca. 
500 frän andra områden i världen som i första hand FN:s flyktingkommissarie bedömer behöva 



flyktingkvoten till sammanlagt 7 800 personer varav 6 800 personer skulle föras 

över från f.d. Jugoslavien (bet. 1993/94:6, rskr 1993/94:76, prop 1993/94:100 s 

177) i8° F ö r  budgetåret 1994/95 var kvoten bestämd till 1840 personer. För det 

förlängda budgetåret 1995/96 (18 mån) beslutade riksdagen att anslå medel 

motsvarande kostnader för överföring av 2760 personer.181 Det som skiljer detta 

budgetår från tidigare är att riksdagen har erbjudit sig att antingen anslå kostnader 

för en kvot på 2760 personer eller att bidra med motsvarande summa pengar för 

lösningar utanför Sverige, vilket uppskattades till 364 miljoner kronor 182 Från 

denna summa avräknades 5 milj. kr. för projekt i Sverige för att förbereda 

medborgare i Bosnien-Hercegovina att återvända hem samt ytterligare 5 milj kr 

för extra kostnader för överföring till Sverige för tillfällig vistelse för medicinsk 

vård (SOU 1995:75 s. 148 fF.).183 

skydd i ett tredje land (prop. 1993/94:51 s. 1). Budgetåret 1993/94 var 11% av de som beviljades 
uppehållstillstånd kvotflyktingar. 

178 60% utgjordes av personer från f.d. Jugoslavien. 

179 Bet.t992/93:SfU7, rskr,1992/93:261, prop. 1993/94:100 s. 177. 

180 I budgetpropositionen 1993 (prop. 1993/94:100) angav regeringen emellertid att Sverige bör 
överväga att avstå från att precisera storleken pä flyktingkvoten, och att i stället avvägningen 
skulle göras mot andra angelägna insatser; t.ex. de som skulle initieras av bl.a. UNHCR. Mol 
denna bakgrund föreslog regeringen att de resurser som fanns avsatta för överföring och 
mottagande av kvotflyktingar, således även de ersättningar som kommunerna får för mottagande 
av kvotflyktingar, borde läggas samman och disponeras på ett flexibelt sätt. Även 
flyktingpolitiska kommittén har i sitt betänkande SOU 1995:75 pläderat för att de medel som 
anslås i förväg för att överföra flyktingar till Sverige skall kunna användas på ett mer elastiskt 
sätt även för insatser utanför Sveriges gränser, och att därmed ett särskilt anslag bör finnas för 
flexibel användning beroende på det aktuella behovet av sådan överföring jämfört med behov av 
insatser utanför Sverige (SOU 1995:75 s. 17). 

181 Prop. 1994/95:100 bil. 11, bet. 1994/95:SfU13, rskr.1994/95:309. 

182 Inom UNHCR pågår diskussioner om hur organisationen skall ställa sig till erbjudandet om 
ett ekonomiskt bidrag i stället för kvotplatser. 

183 Som en följd av detta beslut uppdrog regeringen den 7 mars 1996 åt Invandrarverket att i 
samråd med UNHCR utreda förutsättningar för att bidra till lösningar av flyktingsituationer 
utanför Sverige, i första hand genom att stödja andra länders flyktingmottagande. 1 
utredningsuppdraget ingick också att belysa hur en sådan verksamhet - inom ramen för anvisade 
medel - kunde organiseras och hur samarbete med UNHCR, särskilt ur fmansieringssynpunkt 
skulle utformas (skr. 1996/97:24 s. 37 f ). SIV föreslog flera alternativa möjligheter att använda 
medel som man formellt anslår för organiserad överföring till Sverige De mest framträdande 



År 1997 anslogs medel motsvarande kostnader för överföring av 1840 personer 

inom ramen för flyktingkvoten. Under första halvåret 1997 har 1174 

kvotflyktingar överförts till Sverige. Inom ramen för anslagsmedlen har fem 

miljoner kronor avsatts till medicinska insatser och fem miljoner kronor till 

projektmedel för förberedelser i Sverige inför framtida återvandring till Bosnien-

Hercegovina samt Somalia och övriga områden på Afrikas Horn. Budget 

propositionen 1997/98:1 angav att medel motsvarande kostnader för överföring av 

1840 flyktingar bör anslås för år 1998 (prop 1997/98:1, Utgiftsområde 8 s. 13). 

1.2. Skyddets varaktighet 

1.2.1. Tidsbegränsat/ tidsobegränsat uppehållstillstånd 

Flyktingar (3 kap. 2 § UtlL) och 'skyddsbehövande i övrigt' (3 kap. 3 § UtlL, SFS 

1996:1379) - gällande mellan 1976 och 1 januari 1997 även krigsvägrare (3 kap 3 

§ 1989 års UtlL), och de facto-flyktingar (3 kap 1 § 3 1989 års UtlL) - har enligt 3 

kap. 4 § första stycket UtlL184 rätt till uppehållstillstånd i Sverige. En ansökan om 

uppehållstillstånd enligt 3 kap. 3 § (d v s. 'skyddsbehövande i övrigt') skall 

handläggas som en asylansökan (3 kap. 1 § andra stycket UtlL). Den speciella 

kategori av uppehållstillstånd som kallas 'asyl', beviljas dock endast utlänning som 

är flykting (3 kap. 1 § UtlL, SFS 1996:1379). Generellt betyder institutet 

förslagen gäller användning av medel i närområdet, samt ekonomiskt bistånd (i nära samarbete 
med de nordiska länderna Norge, Danmark och Finland) till en Trust Fund' som disponeras av 
UNHCR för insatser som främst syftar till att vidga möjligheterna till bosättning i tredje land 
genom att få fler länder att medverka i sädana lösningar. 6,5 miljoner kronor har Sverige avsatt 
ull fonden som startade år 1997. Ett annat alternativ för medel som anslås lör kvotöverföring har 
varit resebidrag (totalt 25 milj. kr) till de flyktingar som önskar återvända till Bosnien-
Hercegovina, som förbereder att återvända dit och dessförinnan önskar besöka landet (prop 
1995/96:159, bet. 1995/96:FiU10. rskr. 1995/96:304. prop. 1996/97:25 s. 271). Resebidrag för 
rekognoseringsresor beviljades till diygt 8 000 personer under budgetåret 1995/96. Se även 
Invandrings- och Flyktingpolitiken 1997,' Utrikesdepartementet, s. 23. 



'uppehållstillstånd' enligt 2 kap. 2 § UtlL ett tillstånd att resa in och vistas i Sverige 

under viss tid (tidsbegränsat uppehållstillstånd) eller utan begränsning (permanent 

uppehållstillstånd). 

Vanligen beviljades de som erhöll asyl och uppehållstillstånd p.g a humanitära skäl 

direkt ett permanent uppehållstillstånd.185 Institutet permanent uppehållstillstånd 

introducerades år 1976 (prop. 1975/76:18 s. 143) och ersatte det tidigare s k. 

'bosättningstillståndet'. Mellan år 1976 och år 1985 beviljades uppehållstillstånd 

endast för ett år, först därefter kunde permanent uppehållstillstånd beviljas efter 

särskild ansökan därom. Från 1985 gäller att den som beviljas tillstånd för 

bosättning i Sverige vanligen beviljas permanent uppehållstillstånd från början 

(prop. 1983/84:144 s. 86 fif., SfU 30).186 Icke desto mindre bör enligt förarbetena 

SIV alltid ha frihet att välja att utfärda ett tidsbegränsat uppehållstillstånd även till 

utlänning som avser att bosätta sig i Sverige (prop. 1983/84:144 s. 88).187 

Den 1 juli 1994 infördes188 i 2 kap. 4 a § UtlL (SFS 1994:138)189 en ny paragraf i 

det andra kapitlet, 4 a § som lagstadgade att 

184 Med senaste ändringar genom Lag 1996:1379. 

185 Betänkande av flykting- och immigrationsutredningen SOU 1991:1 Flykting- och 
migrationspolitiken. poängterade dock att de utlänningar som accepteras skall fa permanent 
uppehållstillstånd från början. Intressant nog konstaterade utredningen att om temporära 
uppehållstillstånd skulle förekomma i stor omfattning, skulle detta innebära en systemförändring 
när det gäller den svenska flyktingpolitiken (SOU 1991:1 s. 22 f.). 

186 Se även prop. 1988/89:86, SOU 1991:1 s. 22 f. och s. 162 f „  Wikrén och Sandejö 1995 s. 
68f. 

187 För kommentarer se även Ds  1997:42, Utlänningar i en massflyktsituation - sociala 
rättigheter m m, s. 33. 

188 I propositionen 1993/94:94 Mottagande av asylsökande m.m. föreslog regeringen att 
skyddssökande utlänningar skall, om deras skyddsbehov kan bedömas vara av begränsad 
varaktighet, kunna meddelas tidsbegränsade i stället för permanenta uppehållstillstånd s k. 
vistelsetillstånd (prop. 1993/94 s. 2 och s. 77). 

189 För motiveringen se prop. 1993/94:94, bet. 1993/94:SfUl 1, rskr. 1993/94:188. 
dir. 1994:129 s. 7. 



Om en utlänning som söker uppehållstillstånd med stöd av 2 kap. 4 § första stycket 
2 eller 3 kap.'90 bedöms ha ett tillfälligt behov av skydd här i landet får ett 
tidsbegränsat uppehållstillstånd ges. Om ett tidsbegränsat uppehållstillstånd har 
getts någon med stöd av första stycket får ett tidsbegränsat uppehållstillstånd ges 
också til! en utlänning som är make eller maka eller barn under 20 år till den 
person som först beviljats tillstånd. Detsamma gäller föräldrar till barn under 20 
år som meddelats tillstånd enligt första stycket. 

Enligt förarbetena (prop. 1993/94:94, bet. 1993/94:SfUll, rskr. 1993/94:188) till 

den nya lagen avsågs denna typ av tillstånd vara tänkt att komma till användning 

för personer som inte har rätt till asyl i Sverige enligt 3 kap 1 §191 och vars 

skyddsbehov är av kort varaktighet.'92 När det gäller den exakta varaktigheten av 

skyddet har socialförsäkringsutskottet konstaterat att i den mån skyddsbehovet 

kvarstår för betydligt längre tid än ett år bör permanent uppehållstillstånd 

beviljas.19. Socialförsäkringsutskottet konstaterade dock att i den mån regeringens 

vägledning angående praxis erfordras, bör handläggande myndighet överlämna ett 

enskilt ärende till regeringen enligt 7 kap. 11 § (bet. 1993/94:SfUl 1 s 40 f.) 

Utskottet poängterade samtidigt, att den nya paragrafen bör användas främst då 

skyddssökande flyr undan konflikter och kriser, som kan bedömas ha en kortare 

varaktighet; t.ex. natur- eller ekologiska katastrofer. 

190 Före den 1 januari 1997 betydde det utlänningar som av humanitära skäl bör fa bosätta sig i 
Sverige samt krigsvägrare och de facto-flyktingar 

191 Prop. 1993/94:94 s. 80 ff. poängterade att 'för den som har rätt till asyl torde skyddsbehovet 
regelmässigt inte vara av så kort varaktighet som förutsätts för ett tidsbegränsa! 
uppehållstillstånd'. 

192 Medborgare i Kroatien har exempelvis meddelats tidsbegränsat uppehållstillstånd i avvaktan 
på att förhållandena i hemlandet skall förändras. Den 5 maj 1995 har regeringen i ett enskilt 
ärende (95/3519) beslutat om beviljandet av sex månaders uppehållstillstånd för kroatiska 
inedborgare p g a situationen i hemlandet (SOU 1995:46) 

193 1 SOU 1995:75 föreslogs att man vid massflykt bör kunna ge tidsbegränsat 
uppehållstillstånd för i princip högst två år, vilket kan förlängas med sex månader åt gängen om 
ett ätervändoprogram har inletts. Avsikten var att de skyddsbehövande skulle kunna stanna under 
den tid som skyddsbehovet förelåg. Bedömningen om en massflykt föreligger och för hur länge 
skyddet skall beviljas bör göras i internationell samverkan. Om förhållandena i hemlandet inte 
förbättrats så att den skyddssökande kan återvända, bör det prövas om permanent 
uppehållstillstånd skall meddelas (SOU 1995:75 s. 17 och s. 182).193 



Innehållet i 2 kap. 4 a § UtlL ändrades i och med ikraftträdande av Lag 1996:1379 

den 1 januari 1997.194 Denna ändring kommenteras i bokens del II. 

Enligt 2 kap. 4 § andra stycket UtlL (SFS 1996:1379)195 skall vid prövningen av en 

ansökan om uppehållstillstånd enligt denna paragraf49'' beaktas om utlänningen kan 

förväntas föra en hederlig vandel.197 Den tillkom för att tidsbegränsat 

uppehållstillstånd i större utsträckning än hittills skall kunna meddelas under en 

prövotid'9Ä när det råder tveksamhet om en sökandes skötsamhet och hederlighet 

'Om det med hänsyn till utlänningens förväntade levnadssätt råder tveksamhet om 

194 Regeringen får i fråga om en viss grupp av utlänningar meddela föreskrifter om att 
den som söker uppehållstillstånd med stöd av 3 kap. och som bedöms ha ett tillfälligt 
behov av skydd här i landet får ges ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. 

Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd får beviljas för en sammanlagd tid av högst två år. 
Om ett program för att förbereda återvändandet har inletts innan dess, får 
uppehållstillståndet förlängas med högst två månader. 

Om ett tidsbegränsat uppehållstillstånd har getts någon med stöd av första stycket får ett 
tidsbegränsat tullstånd ges också till en utlänning som är make eller maka eller barn 
under 18 år till den person som först beviljats tillstånd. Detsamma gäller förälder till barn 
under 18 är som meddelats tillstånd enligt första stycket.' 

195 Paragrafen infördes genom Lag 1995:773 och mellan den 1 juli 1995 och 1 januari 1997 
hade numrering 2 kap. 4 § tredje stycket UtlL. För motivering se prop. 1994/95:179, bet. 
1994/96:SfU16, rskr. 1994/95:401. 

196 D.v.s. anhöriga, personer som beviljas uppehållstillstånd pä humanitära grunder, 
utlänningar som har arbetstillstånd eller som har sin försöijning ordnad på något annat sätt. 

151 I och med ändringar i den svenska UtlL den 1 januari 1997 flyttades detta stycke till 2 kap. 
4 § andra stycket UtlL (SFS 1996:1379). 

198 Betänkande av asylprocessutredningen SOU 1995:46 poängterade att prövningen av ett 
asylärende inte bör f å  skjutas upp allt för länge. Den erkände att myndigheterna behöver en viss 
tid på sig för att skaffa ett tillförlitligt material, men inte att man skjuter upp ett ärende tills 
situationen i ett land har klarnat. Detta till skillnad mot hittills existerande praxis angående 
vilandeförklaring/beslutsstopp. Utredningen föredrar att de asylsökande tilldelas tidsbegränsade 
uppehållstillstånd om en situation en längre tid är oklar, d v s. under väntetiden (SOU 1995:46 s 
14, s. 152 och s. 199-202). 



uppehållstillstånd bör beviljas, får ett tidsbegränsat uppehållstillstånd ges' (2 kap. 4 

b § UtlL, SFS 1995:773).'" 

Införandet av dessa två paragrafer den 1 juli 1995 (SFS 1995:773) innebar både 

utvidgning av möjligheterna att meddela ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i stället 

för ett permanent, och betydde denna bestämmelse speciellt när det gäller 2 kap 4 

b §, att i huvudsak endast tidigare praxis reglerats i lag (Ds 1997:42 s. 34). 

Andra fall då tidsbegränsat uppehållstillstånd meddelas är då s k uppskjuten 

invandringsprövning tillämpas; detta gäller främst fall då tillstånd beviljas på grund 

av anknytning som bestått endast en kortare tid I dessa fall beviljas tidsbegränsade 

uppehållstillstånd för sex månader åt gången och permanent tillstånd kan beviljas 

efter två år om anknytningen då fortfarande består200 

Sedan den 1 januari 1997 får, enligt 2 kap. 4 c § första och andra stycket UtlL 

(SFS 1996:1379), 'ett tidsbegränsat uppehållstillstånd ges till ett barn under 18 år 

som behöver vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av 

unga. Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd far vidare ges ett barn under 18 år eller 

till en man om det behövs för att genomföra en faderskapsutredning' (se även SOU 

1995:75 s 19). 'Om ett tidsbegränsat uppehållstillstånd getts ett barn enligt första 

eller andra stycket, får ett tidsbegränsat uppehållstillstånd ges också till barnets 

vårdnadshavare' (SFS 1996:13). 

Slutligen, far 'en ansökan om uppehållstillstånd som avser förlängning av en 

pågående vistelse för besök eller annan tidsbegränsad vistelse bifallas trots vad som 

199 I några vägledande beslut i april 1994 beviljade regeringen tidsbegränsade 
uppehållstillstånd i stället för permanent uppehållstillstånd för personer som gjort sig skyldiga till 
brott och dömts till strängare påföljd än böter eller dömts för upprepad brottslighet. Det rörde sig 
om personer ifrån Bosnien-Hercegovina och Somalien. 

200 Se även Ds 1997:42 s. 34. 



föreskrivs i 5 § första stycket, om utlänningen kan åberopa vägande skäl för 

förlängningen' (2 kap. 5 a § UtlL, SFS 1995:773). 

1.2.2. Upphörande av flyktingskap 

Utlänningslagen definierar fem grunder på vilka utlänningens flyktingstatus i 

Sverige upphör. Enligt 3 kap. 5 § UtlL:201 upphör en flykting 'att vara flykting om 

han (I) av fri vilja på nytt använder sig av det lands skydd där han är medborgare, 

(2) efter att ha förlorat sitt medborgarskap av fri vilja förvärvar det på nytt, (3) 

förvärvar medborgarskap i ett nytt land och far det landets skydd, (4) av fri vilja 

återvänder för att bosätta sig i det land, som avses i 2 §, eller (5) inte längre 

befinner sig i en sådan situation att han kan anses som flykting enligt 2 § och därför 

inte kan fortsätta att vägra använda sig av det landets skydd, där han är 

medborgare eller där han som statslös tidigare hade sin vistelseort.' 

Man kan konstatera att medan de första fyra grunderna är relaterade till flyktingens 

aktiva agerande, är den femte relaterad till de politiska förändringarna i hemlandet 

Följaktligen kan innehav av hemlandspass och resan dit tolkas som om att 

flyktingen erkänner att han har skydd i det land där han är medborgare.202 I de fall 

då flyktingen återvänder till sitt ursprungsland för att bosätta sig där, tolkas detta 

som att han/hon inte fruktar förföljelse. Korta, tillfälliga besök i akuta 

familjeangelägenheter och som görs med hjälp av ett internationellt resedokument 

behöver inte innebära automatiskt att personen förlorar sin flyktingstatus Här 

spelar det en avgörande roll om återkomsten sker öppet, hur ofta och om 

myndigheterna känner till detta faktum. 

201 Infördes genom 1980 års UtlL (1980:736). Se även prop. 1979/1980:96 s. 45 och 89 f. 

202 Se även reg. 1990-04-25 U 6179/90, reg. 1991-08-29 U 15577/91 och reg. 1991-04-25 U 
456/91. 



Punkt 5 står för djupa, strukturella förändringar i ursprungslandet i demokratisk 

riktning som kan betraktas som om de undanröjer grunderna för flyktingens 

förföljelse (Handbok: 135 §; reg. 1991-06-06 U 8802/91 ang. Rumänien och reg. 

1991-02-21 U 336/89 ang. Polen). Detta betyder att nya asylsökande från samma 

land inte längre kan betraktas som flyktingar. Även under sådana omständigheter 

kan situationer förekomma då det saknas förutsättningar för att flyktingskapet 

skulle upphöra; orsakerna till detta är bl. a. att en utlänning blir en flykting i det 

ögonblick då han lämnar sitt hemland och att asylprövningen skall ske mot 

bakgrund av de dåvarande förhållandena, om inte en bestående ändring inträtt 

(Handbok: 135 §). 

Flyktingstatus kan inte upphöra på någon annan grund än enligt ovanstående, och 

dessa grunder som infördes med 1980 års UtlL motsvarar bestämmelserna i 

Genévekonventionens Artikel 1 C. Enligt motiven till 1980 års lag bör man pröva 

om en utlänning (fortfarande) är flykting endast om det finns anledning till detta. 

Enligt 1951 års Genévekonvention art 28, kan eventuella statusförändringar ske i 

de fall då personen ansöker om resedokument, eller om frågan om utvisning 

uppkommer i samband med brott. Om det dessutom visar sig att utlänningen erhöll 

flyktingstatus därför att han lämnade felaktiga uppgifter, var han aldrig flykting, 

och därför skall hans flyktingförklaring återkallas (för kommentarer se del 1.2.3) 

Däremot tas frågan om personen fortfarande är flykting inte upp då han lämnar in 

ansökan om förlängning av uppehållstillstånd eller om permanent uppehållstillstånd 

(prop. 1979/80:96 s. 117). 



1.2.3. Villkoren för återkallande av uppehållstillstånd 

Villkoren för återkallelse av uppehållstillstånd definieras i 2 kap. 9 - 12 §§ UtlL,2"' 

medan 13 § och 14 § 2 i samma kapitel definierar ansvarsfördelning mellan olika 

berörda myndigheter i återkallelseärenden. 

De tre första paragraferna - 2 kap. 9-11 §§ - definierar tre typer av omständigheter 

som med varierande styrka kan sätta igång återkallelseprocessen Dessa paragrafer 

definierar även klausuler då återkallelsen inte kan förverkligas under de angivna 

omständigheterna. 

Under förutsättning att andra särskilda skäl204 talar mot detta är (medvetet eller 

omedvetet)205 inlämnandet av sådana oriktiga uppgifter om identitet som kunde 

inverka på tillståndsgivning (2 kap. 9 §)206 den starkaste orsaken till återkallelse av 

uppehållstillstånd: den är i princip obligatorisk (den skall återkallas). Någon 

tidsgräns finns inte angiven, inte heller när det gäller barn.207 Paragrafen infördes 

genom 1989 års UtlL (Lag 1989:529, prop. 1988/89:86)208 i samband med att allt 

203 För kommentarer se prop. 1996/97:25 s. 230-231. 

204 Till exempel starka humanitära skäl (UäP: UN 51). 

205 För kommentar angående vikten av avsiktlighet vid lämnande! av falska uppgifter om 
identitet för återkallelse av uppehållstillstånd se prop. 1975/75 s. 64 samt UäP:UN 98. 

2°6 gpg 1989:529, för kommentarer se även 1988/89 s. 152 och prop. 1975/76 s. 64. 

207 UäP:UN55 s. 398: Återkallelse av uppehållstillstånd - anpassning till Sverige - minderårig. 
Anpassning till svenska förhållanden har inte ansetts tillräcklig för att underlåta återkallelse av 
permanent uppehållstillstånd som erhållits genom avsiktligt vilseledande av svenska myndigheter 
(2 kap. 10 § UtlL, prop.l975/76:18 s. 140, Reg. 1990-10-18 U 6550/90 och Reg. 1989-07-27 U 
3395/89). Beslut: UN avslår överklagandet. 

UäP:UN53 s. 396: Återkallelse av uppehållstillståndet - minderårig. Trots att en minderårig 
åberopat humanitära skäl (av viss tyngd) har permanent uppehållstillstånd återkallats, eftersom 
tillstånd beviljats på grund av oriktiga uppgifter (2 kap. 10 § UtlL, prop. 1975/76:18 s. 140, Reg. 
1990-10-18 U 6550/90 och 1989-07-27 U 3395/89). Beslut: UN avslår överklagandet. 

208 För kommentarer se prop. 1988/89 s. 152. 



fler utlänningar sökte asyl i Sverige utan giltiga identitetshandlingar Genom 

skärpning av regler om återkallande önskade den svenska riksdagen markera hur 

allvarligt man såg på det tilltagande bruket att göra sig av med 

identitetshandlingar.209 Icke desto mindre, har återkallelse av uppehållstillstånd på 

grund av ovan nämnda skäl skett även tidigare.'10 

Till skillnad från 2 kap. 10 § UtlL krävs inte här något medvetet bedrägeri, och 

därför får visering, uppehållstillstånd eller arbetstillstånd inte återkallas om de 

oriktiga uppgifterna inte påverkade bedömningen av skyddsbehovet. Eftersom 

skillnader mellan § 9 och § 10 inte kommenteras djupgående i motiven till 1989 års 

UtlL, är det som Wikrén och Sandesjö (1995 s. 116 f.) riktigt påpekar, inte klart 

om osvikligt förtigande även kan tolkas med hjälp av 9 §, eller 10 § (se även prop. 

1975/76:18 s. 140, kommentarer i anslutning till 10 §). Om de oriktiga uppgifterna 

är av sådan art att de annars inte skulle påverka tillståndsgivningen, och dessutom 

om det finns andra skäl (t ex. starka humanitära hänsyn) äger återkallelse inte 

rum.211 

Återkallelse av uppehållstillstånd före inresan på grund av andra oriktiga uppgifter 

än identitet kan ske fakultativt (får äga rum) om utlänningen medvetet lämnat 

dessa uppgifter (2 kap. 10 §).212 Samma intentionalitet måste förekomma för att 

förtigande av omständigheter som varit av betydelse för tillståndsgivning skulle 

209 För nuvarande praxis se även SOU 1997:67. 

2 , 0  Se föredragandens uttalande i prop. 1975/76:18 s. 140, i anslutning till 10 §. 

211 UäP:UN51 s. 388: Återkallelse av uppehållstillstånd - oriktiga uppgifter om identiteten. 
Regeln att uppehållstillstånd skall återkallas när oriktiga uppgifter om identiteten har lämnats 
har ansetts tillämplig även i fall då utlänningen har haft stark anknytning till Sverige (2 kap. 9 § 
UtlL, prop. 1988/89:86 s. 64 och 152.) Beslut: UN avslår överklagandet. 

UäP:UN98 s. 390: Återkallelse av uppehållstillstånd - oriktiga uppgifter om identiteten. Vid 
återkallelse av uppehållstillstånd med stöd av 2 kap. 9 § UtlL saknar det betydelse om sökanden 
förstått att hans oriktiga uppgifter om sin identitet har haft betydelse för erhållande av tillstånd (2 
kap. 9 § UtlL, prop. 1988/ 89:86 s. 64). Beslut: UN avslår överklagandet 

212 För kommentarer se även prop. 1975/76:18 s. 140. 



utgöra grunden för återkallelse av uppehållstillstånd Före inresan kan återkallande 

av uppehållstillstånd ske213 även om det finns andra särskilda skäl (2 kap 10 §)214  

Denna paragraf infördes 1976 (prop. 1975/76:18) och den bör tolkas så att enbart 

avsiktligt agerande av utlänningen vad beträffar oriktiga uppgifter om dennes 

identitet (d v s. inte om andra omständigheter) kan inverka på återkallelsen. 

Dessutom måste man även anta att detta faktum skulle haft inverkan på 

beslutsfattandet i tillståndsfrågan (se reg. 1990-10-18U6550/90 och 1989-07-27 U 

3395/89). 

Om de oriktiga omständigheterna var kända för SIV då man beviljade tillståndet, 

upphävs återkallelsen; detta har slagits fast av regeringen i ett principbeslut som 

fattades i mitten av 1980-talet (reg. 1986-10-31 U 5762/85). Även familjeskäl, 

samt det faktum att lång tid har passerat sedan uppehållstillståndet beviljades, kan 

betyda att återkallelsen upphävs.215 Enligt 10 kap. 2 § UtlL, kan, i de grövsta 

213 Betänkande av Asylprocessutredningen (SOU 1995:46) Effektivare styrning och 
rättssäkerhet i asylprocessen föreslog att även ansökningar om uppehållstillstånd som gjorts före 
inresan skulle kunna överklagas till Utlänningsnämnden. Detsamma bör gälla beslut om 
återkallande av uppehållstillstånd som meddelas medan utlänningen är i ett annat land än 
Sverige (SOU 1995:46 s. 197). 

214 I fall av visering, kan återkallelse även ske vid gränsen då det visar sig att personen i fråga 
saknar medel för sitt uppehälle under vistelsen i Sverige (prop. 1979/80:96 s. 91) 

215 UäP:Reg. 39 s. 402: Återkallelse av uppehållstillstånd - svikligt förtigande. Undantag fran 
huvudregeln i 2 kap. 10 § UtlL att uppehållstillstånd skall återkallas om de formella 
förutsättningarna föreligger har i vissa fall ansetts kunna göras med hänvisning till de 
sammantagna omständigheterna i ärendet, bl.a. den tid utlänningen haft uppehållstillstånd och 
varit etablerad på arbetsmarknaden samt hans anknytning i övrigt till landet (2 kap 10 § UtlL, 
prop. 1975/76:18 s. 140 ff., Wikrén och Sandesjö s. 99 ff.). Beslut: Regeringen upphäver 
utvisningsbeslutet samt beslutet att återkalla det permanenta uppehållstillståndet. 

UäP:Reg. 28 s. 436: Återkallelse av uppehållstillstånd - förlängt återreseförbud. Oriktiga 
uppgifter om levnadsförhållanden har diskvalificerat fortsatt tidsbegränsat uppehållstillstånd, 
trots lång tid i Sverige. Det svikliga förfarandet har även föranlett ett förlängt återreseförbud (2 
kap. 10 § och 4 kap. § UtlL, prop. 1975/76:18 s. 140 ff., Wikrén och Sandesjö 99 ff. och s. 186). 
Beslut: Regeringen avslår ansökningar om uppehålls- och arbetstillstånd. 

UäP:UN 54 s. 403: Återkallelse av uppehållstillstånd - barnfamilj - anpassning till Sverige. 
Med hänsyn till omständigheterna har permanent uppehållstillstånd inte återkallats för 



fallen, utlänningen straffas för att han lämnade de oriktiga uppgifterna, eller att han 

förtigit väsentliga fakta. 

2 kap. 11 § UtlL216 (med senaste ändringar genom SFS 1996:1379)217: lagstadgar 

att återkallelse av uppehållstillstånd får ske under tre års tid efter det att 

utlänningen fått uppehållstillstånd i Sverige '(1) om han bedriver sådan 

verksamhet som kräver arbetstillstånd utan att ha sådant tillstånd, (2) om han 

handlat på ett sådant sätt att det finns allvarliga anmärkningar mot hans levnadssätt, 

eller (3) om det med hänsyn till hans tidigare verksamhet eller i övrigt kan antas 

att han kommer att bedriva sabotage, spioneri eller olovlig underrättelseverksamhet 

i Sverige eller i något annat nordiskt land.' 

Följaktligen kan tillståndet återkallas för en person som visat sig vara allvarligt 

misskötsam, även utan att det därför föreligger ett av domstol meddelat 

barnfamilj, trots att formell grund förelegat (2 kap. 10 § UtlL, Reg. 1991-06-06 U 5337/91). 
Beslut: UN upphäver utvisningen. 

UaP:UN 57 s. 406: Återkallelse av uppehållstillstånd - barnfamilj - anpassning till - Sverige -
ställföreträdare. Trots att formella forutsättningar för att återkalla permanent uppehållstillstånd 
för barnfamilj har förelegat har med hänsyn till vistelsetiden och barnens skolgång skäl ansetts 
föreligga att inte återkalla uppehållstillstånd. Samma gäller betydelsen av ställföreträdarskap (2 
kap. 10 § UtlL, Reg. 1991-06-06 U 5537/91). 

Som prop. 1996/97:25 s. 231 påminner, har Utlänningsnämnden sålunda i ett vägledande beslut i 
juni 1996 konstaterat, att det visserligen principiellt var allmänt stötande mot allmän rättskänsla 
att ej återkalla en familjs tillstånd, men att barnen fått en mycket stark anknytning till Sverige 
främst genom skolgång här och att hänsynen till barnens bästa måste väga över (UN 95/12421). 

2 , 6  Se även prop. 1996/97:25 och bet. 1996/97:SfU5, SOU 1995:75 s. 174 och SOU 1997:67. 

21 ' Genom Lag 1996/97:1379 flyttades 2 kap. 11 § tredje stycket UtlL (Regeringen får 
föreskriva att uppehållstillstånd får återkallas för de utlänningar som omfattas av avtalet om ett 
europeiskt samarbetsområde (EES) även i andra fall än de som anges i första stycket) till 2 kap. 
14 § tredje stycket som för närvarande lyder som följer: 'Regeringen får också meddela 

föreskrifter om att en ansökan om uppehållstillstånd får bifallas om det följs av en 
överenskommelse med främmande stat. samt att uppehållstillstånd får återkallas för de 
utlänningar som omfattas av avtal om ett Europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (EES) även i 
andra fall än de som anges i 11§ första stycket. ' Hittills hade medborgare i EES-Iänderna 
möjlighet att f ä  ett 5-årigt uppehållstillstånd. För kommentarer se vidare Wikrén ÄSandesjö 
1995 s. 121. 



utvisningsbeslut (prop. 1994/95 s. 51). De orsaker som generellt utgör grunden 

för återkallelse av uppehållstillståndet enligt 11 §, återspeglar inte förutsättningarna 

för tillståndet. För att återkalla redan beviljat uppehållstillstånd behövs betydligt 

allvarligare anmärkningar än för att det första uppehållstillståndet skulle vägras, till 

exempel i fall med långvarigt fängelsestraff eller 'otvetydigt konstaterade 

anmärkningar' angående utlänningens levnadssätt (prop. 1994/95:179 s. 51). 

Den 3-åriga perioden under vilken återkallelse kan ske, gäller både när SIV har 

tagit upp ärendet ex officio eller har anhängiggjorts genom en ingiven handling 

(prop. 1988/89:86 s. 65). 

Villkoren för återkallelse av uppehållstillstånd enligt 2 kap 11 § första stycket 

gäller sedan 1 juli 1995 (SFS 1995:773) både tidsbegränsade och permanenta 

uppehållstillstånd (prop. 1994/95:179, bet. 1994/95. SfUlö, rskr. 1994/95 401) 

Mellan 1985, då denna ordning infördes i den svenska utlänningslagen, och 1 juli 

1995, då lag 1995:773 trädde i kraft, gällde bestämmelsen enbart permanenta 

uppehållstillstånd. 2 kap. 14 § andra stycket gäller medborgare i EES-länder. Om 

'EES-medborgare' kort efter det att han beviljades uppehållstillstånd lämnade 

Sverige utan att söka något nytt arbete, finns det enligt prop. 1991/91:170 (bil 10 

s. 18) anledning att återkalla uppehållstillståndet. Denna återkallelse kan även ha 

konsekvenser för andra personer, som var anställda av 'EES-medborgaren', och 

som inte nödvändigtvis var EES medborgare utan tredjelandsmedborgare 

Sedan 1980 års UtlL (1980:376) skall ett permanent uppehållstillstånd återkallas 

om utlänningens bosättning i Sverige upphör (2. kap. 12 §).218 Detta betyder inte 

att SIV aktivt och systematiskt skulle leta efter personer som möjligen har flyttat 

från Sverige. Denna policy bekräftades bl. a. av regeringens beslut i ett enskilt 

: l 8  Denna paragraf infördes 1980 genom propositionen. 1979/80:96. Se även prop. 1983/84:144 
och Wikrén & Sandesjö 1995 s. 122. 



ärende219, där regeringen deklarerade att s k. generell återkallelse, åstadkommen 

genom samköming av vissa dataregister hos Riksskatteverket och SIV, inte kan 

anses ha medfört att den enskilda utlänningens permanenta uppehållstillstånd blivit 

återkallat. I stället sker vanligen återkallelse när man av en slump får kännedom 

om ett aktuellt fall. 

Enligt 2 kap. 13 § UtlL beslutas 'återkallelse av uppehållstillstånd och 

arbetstillstånd . . . a v  Statens invandrarverk. Återkallelse av visering beslutas av 

den myndighet som har meddelat visering eller av Invandrarverket 

Uppehållstillstånd eller visering som har beviljats av Utrikesdepartementet får 

återkallas endast av departementet.' Utrikesdepartementet beviljar visering med 

stöd av 7 kap. 5, 11, 16 och 17 §§ UtlL, för utlänningar som inte är diplomater 

men som ändå har anknytning till departementets verksamhetsområde Beviljandet 

av visering av Utrikesdepartementet förefaller för närvarande sällan vara relaterat 

till skyddsfrågor, även om så var fallet på 1970-talet då skyddssökande från 

Latinamerika beviljades asyl i Sverige. 

1.2.4. Avlägsnande 

En avvisning betyder avlägsnande, när en utlänning inte uppfyller de formella (4 

kap. 1 § UtlL) eller materiella (2 kap. 2 § UtlL) kraven beträffande inresa och 

vistelse i Sverige eller om det antas att han/hon kommer att begå brott av viss 

svårighetsgrad eller utgöra en fara för rikets säkerhet. Utvisning innebär 

avlägsnandet av utlänningar som blir kvar i Sverige sedan deras uppehållstillstånd 

har löpt ut eller återkallat (2 kap. 3 § UtlL).220 Alltså gäller utvisning personer som 

219 Reg. 1988-07-14 U 6048/87. 

:2" För kommentarer se t.ex. SOU 1994:54 s. 48 f. 



haft rätten att stanna i Sverige, d v s  någon form av UT; jfr  avvisning där personen 

inte anses ha befunnit sig i riket. Enligt huvudregeln skall den som fått ett 

awisnings- eller utvisningsbeslut lämna landet inom två respektive fyra veckor. 

Enligt diskussionsunderlag till de nu existerande reglerna (SOU 1988:1, UtIL 

1989:529), skulle avvisning få ske utan tidsgräns om utlänningen inte uppfyllde de 

formella krav som gällde för in- och utresa i Sverige. Avvisning skulle vidare 

tillämpas på de materiella grunder som berörde medellöshet eller risk för brottslig 

verksamhet, dock med tremånadersgränsen kvar. 

Enligt 4 kap. 6 § UtIL221 skall, om en ansökan om uppehållstillstånd avslås eller ett 

uppehållstillstånd återkallas, medan utlänningen befinner sig i Sverige, beslut 

samtidigt meddelas av SIV om avvisning eller utvisning, om inte särskilda skäl 

talar emot detta.222 Särskilda skäl förekommer om det t.ex. framstår som uppenbart 

att utlänningen frivilligt kommer att lämna landet om hans ansökan om 

uppehållstillstånd avslås (prop. 1994/95:179, bet. 1994/95:SfU16, rskr. 

1994/95:401). 

SIV:s beslut som avser avvisning med förordnande om 'omedelbar verkställighet' 

(dvs. även om det inte vunnit laga kraft) skall enligt 8 kap. 8 § UtIL223 i regel 

verkställas omgående. Ofta har utlänningen i sådana situationer tagits i förvar 

enligt 6 kap UtIL. Beslut om omedelbar verkställighet fattas då det är uppenbart, 

att det inte finns grund för asyl och att uppehållstillstånd inte heller skall beviljas på 

någon annan grund; till exempel på humanitära grunder eller på grund av 

221 SFS 1995:773, prop. 1994/95:179, bet. 1994/95:SfU16, rskr. 1994/95:401. 

222 Före den 1 juli 1995 då 4 kap. 6 § UtIL ändrades, kunde avvisning eller utvisning underlåtas 
endast om det förelåg synnerliga skäl. För beskrivning av tidigare förhållanden se prop 
1977/78:90 s. 71 och prop. 1988/89:86 s. 164 och s. 368. Ändringen betyder att myndigheterna 
fick större frihet att besluta så som förefaller lämpligast i det enskilda fallet. 

223 Senaste ändring genom SFS 1996:1379. 



anknytning (8 kap. 8 § första stycket UtlL, prop. 1988/89:86 s. 198). Beslutet om 

omedelbar verkställighet bör fattas inom tre månader efter den första ansökan om 

uppehållstillstånd efter utlänningens ankomst till Sverige; enbart om det finns 

synnerliga skäl får beslut om omedelbar verkställighet fattas senare; t.ex. om 

utlänningen avsiktligt underlåtit att söka uppehållstillstånd under de första tre 

månaderna för att inte riskera att ett awisningsbeslut verkställs omedelbart (8 kap 

8 § andra stycket UtlL;224 se även prop. 1996/97:25 s. 121) 

Enligt 8 kap. 11 § UtlL är det i regel polismyndigheten som skall verkställa ett 

beslut om utvisning/avvisning (se även SOU 1995:55 s. 35, s. 91-96).225 

Polismyndighetens226 beslut i fråga om sättet för verkställighet kan inte överklagas 

(7 kap. UtlL).227 Enligt gällande lag skall utlänningen få möjlighet att lämna 

Sverige på egen hand efter det att han/hon mottagit awisnings- eller 

utvisningsbeslut.228 

Enligt skr 1996/97:24 s. 27 f., skall enligt huvudregeln den som fått ett awisnings-

eller utvisningsbeslut lämna landet inom två respektive fyra veckor Tidsfristen 

224 Senaste ändring genom SFS 1996:1379, prop. 1996/97:25 s. 130 ff. 

225 Antalet icke verkställda avlägsnandebeslut har kraftigt ökat. T.ex. under tiden juli 1994-
december 1995, har det totala antalet verkställighetsärenden legat mellan 12 008 (sept 1994) och 
15 926 (april 1995). Antalet efterlysta har som lägst uppgått till 7219 (augusti 1995) och som 
högst till 7991 (november 1994); se SOU 1991:1 s. 165, SOU 1995:55, skr. 1996/97:24 s. 29 ff 

226 Prop. 1988/89:86 s. 69 ff; SOU 1994:54, SOU 1988:1 s. 138. Se även reg. 1984-11-29 U 
4333/84. 

:"7 Delbetänkande Ett samlat verksamhetsansvar för asylärenden (SOU 1995:55 s. 94) föreslog 
att såväl verksamhetsansvaret som kostnadsansvaret bör övergå från polismyndigheten till 
Invandrarverket (se även skr. 1996/97:24 s. 28 f). 

228 Skr 1996/97:24 s. 27 f.,- anser det vara viktigt att återsändandet sker under värdiga former 
För att detta skall kunna fungera föreslår utredningen att utlänningen lär någon fördel av att resa 
ut frivilligt, och någon form av begränsat bidrag föresläs till dem som återvänder frivilligt (SOU 
1991:1 s. 23). Regeringsproposition 1996/97:25 (s. 136) pläderade för att 'Invandrarverket och 
Utlänningsnämnden bör i förhållande till asylsökande och andra som söker uppehållstillstånd i 
Sverige visa respekt för individen och dennes förmåga att ta ansvar för sig själv och sin familj ' 
(prop. 1996/97:25 s. 136). Se även budgetpropositionen för är 1997 (1996/97:1) där regeringen 
fastställer att ärenden skall handläggas rättssäkert och snabbt. 



börjar löpa i och med att beslutet vinner laga kraft. Om utlänningen inte frivilligt 

lämnar Sverige inom den föreskrivna tiden skall polismyndigheten på den ort som 

är utlänningens vistelseort verkställa beslutet. Enligt 6 kap. 2 § första stycket 3 far 

en utlänning som har fyllt 18 år229 tas i förvar om det är sannolikt att han kommer 

att avvisas eller utvisas enligt 4 kap. 1, 2 eller 3 § eller fråga uppkommer om 

verkställighet av ett beslut om avvisning eller utvisning. Beslutet om förvar enligt 

första stycket 3 får meddelas endast om det med hänsyn till utlänningens personliga 

förhållanden eller övriga omständigheter finns anledning att anta att han annars 

kommer att hålla sig undan eller bedriva brottslig verksamhet i Sverige. 

I ärenden som innebär att en utlänning avlägsnas från Sverige (genom avvisning, 

utvisning eller hemsändning) enligt UtlL eller avvisning enligt lagen (1991 572) om 

särskild utlänningskontroll, kan förordnas ett offentligt biträde enligt 41 § p 5-10 

rättshjälpslagen (1972:429, RHL). Enligt 42 § RHL skall dock offentligt biträde i 

dessa ärenden beviljas under förutsättning att 'det ej måste antagas att behov av 

biträde saknas.'230 Rättshjälpen upphör när ett lagakraftvunnet beslut föreligger, 

varför en ny ansökan inte omfattas av den i grundärendet beviljade rättshjälpen 2 ,1  

Enligt 11 kap. 8 § första stycket 1 UtlL (Lag 1996:1647 som träder i kraft 1997-

12-01,)232 skall offentligt biträde förordnas för en utlänning, som, enligt 6 kap 3 § 

hållits i förvar hos polisen p.g.a. i mer än tre dagar i ett awisningsärende Lag 

1996:1647 stadgar vidare att: 'Offentligt biträde skall alltid förordnas för barn 

under 18 år som hålls i förvar enligt 6 kap. 3 §, om barnet saknar vårdnadshavare 

här i landet.' 

229 Sista ändringen genom Lag 1989:529 då åldersgränsen höjdes från 16 till 18 år. 

230 Denna presumptionsregel infördes den 1 juli 1978 (se prop. 1977/78:90 s. 67). 

231 Till den 1 juli 1994 gällde rättshjälpen även vid en ny ansökan. För kommentarer se även 
prop. 1996/97:25 s. 183-184. 

232 Se även SOU 1995:75 s. 18. 



Enligt 11 kap 1 § UtlL233 får en utlänning som har ansökt om asyl i Sverige avvisas 

endast om muntlig handläggning har ingått vid Statens invandrarverks 

handläggning av ärendet.234 Muntlig handläggning skall även företas på begäran av 

utlänning, om inte en sådan handläggning skulle sakna betydelse för att avgöra 

asylärendet.2'5 

Ett avlägsnandebeslut från Invandrarverket kan inom 3 veckor från delgivning 

överklagas till Utlänningsnämnden. Både SIV och UN har möjlighet att överlämna 

ett ärende till regeringen för avgörande. Normalt föreligger därmed ett 

lagakraftvunnet beslut först om UN avslår ett överklagande eller i vissa fall när 

regeringen meddelar avslag (7 kap. 3 §236 och l l  § UtlL).237 Huvudprincipen från 

233 En  särskild bestämmelse om muntlig handläggning av asylärenden vid Invandrarverket 
infördes i och med 1989 års UtlL (11 kap. 1 §, SFS 1989:529. se även prop. 1988/89:86 s. 85 f. 
och 209 f ). Genom en lagändring, som trädde i kraft den 1 januari 1992 (SFS 1991:1573), gäller 
bestämmelsen också när Utlänningsnämnden handlägger ett asylärende. Senaste ändringen 
genom SFS 1996:1379. Ett utökat inslag med muntlig handläggning i asylärenden föreslogs i 
regeringspropositionen 1996/97:25 s. 190-203; se även SOU 1995:46 s. 141 och s. 169 samt i 
SOU 1995:75 s. 18. 

234 För beskrivning av praxis se även Asylprocessutredningens betänkande SOU 1995:46 s. 140 
- 145. 

235 Enligt 11 kap 1 § tredje stycket UtlL skall Utlänningsnämnden 'ha muntlig handläggning i 
ärenden som rör utvisning eller vägran att förnya ett uppehållstillstånd avseende de utlänningar 
som omfattas av avtalet om ett Europeiskt ekonomiskt samarbetsomräde (EES).Även ärenden 
som rör avvisning eller vägran att bevilja uppehållstillstånd skall handläggas muntligen, om det 
begärs av en utlänning som omfattas av avtalet och som ansökt om uppehållstillstånd. I detta fall 
lär dock muntlig handläggning underlåtas, om den skulle strida mot den nationella säkerhetens 
intresse.' Se även prop 1996/97:25 s. 190. 

236 'Statens invandrarverks beslut i fråga om avvisning eller utvisning samt om avslag pä en 
ansökan om uppehållstillstånd eller om återkallelse av ett uppehållstillstånd far av utlänningen 
överklagas till Utlänningsnämnden. Invandrarverkets beslut i fråga om arbetstillstånd eller 
återkallelse av arbetstillstånd får av utlänningen överklagas till nämnden under forutsättning att 
frågan om tillstånd har behandlats i samband med ett beslut i fråga om avvisning eller utvisning' 
(7 kap. 3 § UtlL, SFS 1996:1379). 

237 Se även Wikrén & Sandesjö 1995 s. 280. 



1989 års UtlL är dock att utlänningen skall ha möjlighet att frivilligt lämna 

landet.238 

Om en utlänning skall avvisas eller utvisas enligt ett beslut som har vunnit laga 

kraft, får en ansökan om uppehållstillstånd från honom trots vad som föreskrivs i 2 

kap. 5 § första stycket bifallas, om ansökan grundar sig på omständigheter som inte 

har prövats förut i ärendet om hans avvisning eller utvisning och om (1) 

utlänningen har rätt till uppehållstillstånd i Sverige enligt 3 kap. 4 § eller (2) det 

annars skulle strida mot humanitetens krav att verkställa beslutet om avvisning eller 

utvisning (2 kap. 5 b § UtlL).239 

När en domstol överväger om en utlänning bör utvisas på grund av brott enligt 4 

kap. 7 §240 skall den ta hänsyn till utlänningens anknytning till det svenska 

samhället. Därvid skall domstolen särskilt beakta utlänningens levnads

omständigheter och familjeförhållanden samt hur länge utlänningen har vistats i 

Sverige. En utlänning som vistats i Sverige med permanent uppehållstillstånd i 

minst fyra år när åtalet väcktes, eller som då var bosatt i Sverige sedan minst fem 

år, får utvisas endast om det finns synnerliga skäl (4 kap 7 § UtlL) Detsamma 

gäller för en medborgare i ett annat nordiskt land som vid den angivna tidpunkten 

varit bosatt i Sverige minst två år. 

Om den åtalade är flykting och har behov av fristad i Sverige får han utvisas endast 

om han har begått ett synnerligen grovt brott (se ovan 8 kap. 4 § UtlL). Om en 

utlänning har en flyktingförklaring skall han anses som flykting med behov av 

fristad i Sverige, om det inte är uppenbart att han inte längre är flykting med ett 

238 För kommentarer se till exempel SOU 1991:1 s. 166. 

239 Senaste ändring genom SFS 1996:1379. 

240 Infördes i 1989 års UtlL (1989:529) utan större ändringar direkt från 1980 års UtlL 
(1980:376). Senaste ändring f r  o m den l j u l i  1994 (SFS 1994: 515). 



sådant behov. En utlänning som kom till Sverige innan han fyllde femton år och 

som när åtal väcktes hade vistats här minst fem år far inte utvisas (4 kap. 7 § UtlL). 

1.3. Rättigheter enligt allmänna regler 

1.3.1. Skydd mot refoulement/återsindande 

Det internationella skyddet för flyktingar såsom det stipuleras i 1951 års 

Genévekonvention innebär inte att en flykting har rättighet att erhålla asyl utan 

endast rätten att söka asyl. Detta betyder att det egentligen saknas en juridiskt 

bindande mekanism för att tvinga mottagarländerna att faktiskt bevilja skydd 241 

Icke desto mindre finns det begränsningar vad beträffar hur långt mottagarländerna 

kan gå angående vägran att bevilja skydd för flyktingar. Dessa begränsningar är 

först och främst relaterade till förbud mot refoulement, d v s. förbud mot utvisning 

och avvisning som regleras i Genévekonventionens art. 33. Artikel 33 stadgar att 

Y1) Fördragsslutande stat må icke, på vilket sätt det vara må, utvisa eller avvisa 

flykting till gränsen mot område varest hans liv eller frihet skulle hotas på grund av 

hans ras, religion, nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp eller politiska 

åskådning. (2) Denna bestämmelse må likväl icke åberopas av flykting, vilken det 

föreligger skälig anledning att betrakta som en fara för det lands säkerhet i vilken 

han uppehåller sig eller vilken, med hänsyn till att han genom lagakraftägande dom 

har dömts för synnerligen grovt brott, utgör en samhällsfara i sagda land.' 

Trots att även art. 33 saknar implementeringsprocedurer, utgör den det starkaste 

elementet i hela den internationella flyktingregimen. Förbudet mot att skicka 

241 I detta sammanhang bör noteras att 'positiv rätt' till asyl stipuleras i art. 14 av 1948 års 
Universal Declaration of Human Rights, men att deklarationens svaga implementations-
procedurer gör att den fortfarande ligger på en deklaratorisk nivå (Dacyl JRS 1996). 



tillbaka en skyddssökande till det land där hon/han riskerar förföljelse är till 

yttermera visso en del av den internationella sedvanerätten, och utgör även en 

del av ius cogens, d.v.s. de regler som enskilda stater aldrig får bryta mot. 

1 svensk lagstiftning konstrueras skyddet för flyktingar (enligt 3 kap. 2 UtlL)242 

både av bestämmelser om asyl i 3 kap. 4 § UtlL243 (i anknytning till 3 kap. 1 § 

första stycket)244 och av bestämmelser om sk. politiskt verkställighetshinder enligt 

8 kap. 2 § UtlL.245 Bestämmelsen om politiskt verkställighetshinder i 8 kap 2§ 

UtlL utgör en central del i det regelsystem som syftar till att garantera skydd mot 

förföljelse genom att lagstadga i första stycket att vid verkställande av 

avlägsnandeärenden 

får utlänningen inte sändas till ett land där han riskerar att utsättas för förföljelse 
och inte heller till ett land där han inte är skyddad mot att sändas vidare till ett 
land där han löper risk för förföljelse. 

Den svenska utlänningslagen ger skydd mot återsändande inte enbart för flyktingar: 

då den anger att 'ingen utlänning far sändas till land -hemland eller något annat land 

- där utlänning riskerar förföljelse. Vad som menas av förföljelse framgår av 3 kap 

2 §246 samt av 3 kap. 3 § första stycket 3 UtlL 247 

242 Senaste ändring genom Lag 1996:1379. 

243 Senaste ändring genom Lag 1996:1379. 

244 Senaste ändring genom Lag 1996:1379. 

245 Infördes genom Lag 1980:376 (se även bet. SOU 1979:64 samt prop. 1979/80:96). 
Bestämmelsen har i sak med oförändrat innehåll förts över till 1989 års UtlL. 

246 Senaste ändring den 1 januari 1997 genom Lag 1996:1379, då utvidgades innebörden i 
begreppet agent of persecution. I 3 kap. 2 § första stycket lades följande formulering till 'Vad 
som nu har sagts gäller oberoende av om förföljelsen utgår från landets myndigheter eller dessa 
inte kan antas bereda trygghet mot förföljelse från enskilda.' 

247 Senaste ändring den 1 januari 1997 genom Lag 1996:1379. Ändringen lagstadgade att 
Med skyddsbehövande i övrigt' avses i denna lag utlänning som i andra fall än som avses i 2 § 

lämnat det land som han ä r  medborgare i, därför att han på  grund av sitt kön eller homosexualitet 
känner välgrundad fruktan för förföljelse.' 



Artikel 14.1 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna248 deklarerar 

att envar ha rätt att i andra länder söka och åtnjuta fristad från förföljelse.249 Denna 

skyddsregel är inte begränsad till sådan politisk eller liknande förföljelse mot vilken 

Genévekonventionen bereder skydd, utan är generellt tillämplig. Det är just mot 

denna bakgrund som det under de senaste åren lagts fram förslag250 om att non-

refoulement principen bör kompletteras251 när det gäller skydd mot en annan 

otillbörlig förföljelse än sådan som avses i Genévekonventionen. 

Skyddet mot återsändande såsom det definieras i 8 kap 2 § första stycket är 

substantiellt bredare än det som finns i art. 33 i Genévekonventionen Medan art. 

33 i Genévekonventionen utgör ett förbud mot att skicka tillbaka en flykting till ett 

land där han riskerar förföljelse, finns det i den svenska utlänningslagen även en 

bestämmelse om skydd för utlänningen mot att sändas vidare till ett land där han 

inte är skyddad mot att sändas vidare till ett land där han löper risk för politisk 

förföljelse. 

Det finns dock undantag från förbud mot återsändandet252 i 8 kap. 2 § andra 

stycket genom att ' ( e ) n  utlänning far dock sändas till ett land som avses i första 

stycket, om det inte går att sända honom till något annat land när utlänningen 

248 Antagen den 10 december 1948, GA Res.217 (III). 

249 Art. 14.1. Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from 
persecution. 

250 Dessa idéer framfördes bl a i regeringens proposition 1990/91:195 Aktiv flykting och 
migrationspolitik m m. s. 53; samt i betänkande av flykting- och immigrationsutredningen SOU 
1991:1 Flykting och migrationspolitiken s. 18 och s. 137 

251 Lag 1996:1379 utvidgande gick i denna riktning och lagstadgade i 3 kap. 3 § först stycket 3 
UtlL att med skyddsbehövande i övrigt avses i denna lag en utlänning som i andra fall än som 
anses i 2 § lämnat det land, som han är medborgare i därför att han på grund av sitl kön eller 
homosexualitet känner välgrundad fruktan för förföljelse. 

252 Även Genévekonventionen tillåter i sin artikel IF  att personen inte är skyddad av 
refoulement, när det finns allvarliga skäl att anta att han är en krigsförbrytare eller har begått ett 
grovt icke-politiskt brott utanför tillflyktslandet innan han togs emot där som flykting (reg. 86-
06-18 U 4882/86, 97-03-19 IM 660/84 och 97-06-25 U 4835/86). 



genom ett synnerligen grovt253 brott har visat att det skulle vara förenat med 

allvarlig fara för allmän ordning och säkerhet att låta honom stanna i Sverige 

Detta gäller dock inte om den förföljelse som hotar honom i det andra landet 

innebär fara för hans liv eller annars är av särskilt svår beskaffenhet. Dessutom 

enligt 8 kap. 2 § tredje stycket 'far utlänningen sändas till ett land som avses i 

första stycket, om han har bedrivit verksamhet som har inneburit fara för Sveriges 

säkerhet och det finns anledning att anta att han skulle fortsätta sådan verksamhet 

här och han inte kan sändas till något annat land.'254 

Som en följd av dessa ändringar och att det den 1 januari 1997 infördes en ny 

skyddskategori 'skyddsbehövande i övrigt', ändrades även lydelsen för 8 kap. 4 §: 

'en utlänning som avses i 3 kap. 3 § första stycket 2 får inte sändas till sitt hemland 

eller till ett land, där han riskerar att sändas vidare till hemlandet, om han har 

synnerliga skäl mot detta.' 

Slutligen bör tilläggas att 8 kap., som ägnas åt Verkställighet, inleds med en 

paragraf, 1 §, 'Risk för dödsstraff, kroppsstrafFeller tortyr' som lagstadgar att: 'En 

avvisning eller en utvisning far aldrig verkställas till ett land om det finns skälig 

253 Vad beträffar andra och tredje styckena i 8 kap. 2 § har det skapats en praxis att 
'synnerligen grovt brott' betyder ett brott där utlänningen har dömts till fem-sex års fängelse. 
Detta fall gäller t.ex. utvisning för grovt narkotikabrott, grov misshandel och grovt rån (se bl.a. 
reg. 1981-04-09 IM 1634/80, reg. 1982-02-04 IM 1818/81 och reg. 1982-02-04 IM 4052/79). 

254 Före den 1 januari 1997 fanns det i 8 kap 3 § UtlL lagstadgat skydd mot återsändande vad 
beträffar krigsvägrare som lagstadgade att: En krigsvägrare får inte, om det inte finns särskilda 
skäl, sändas till ett land där han riskerar att sändas till en krigsskådeplats. Samma hinder gäller 
i fråga om länder i vilka han inte är skyddad mot att sändas vidare till ett tand, där han löper 
denna risk. Som en följd av att begreppet krigsvägrare (3 kap. 3 § UtlL) utgick i och med 
ändringar i utlänningslagen genom Lag 1996:1379, tog man även bort skydd mot återsändande 
vad beträffar krigsvägrare. 

Före den 1 januari 1997 fanns även i den svenska utlänningslagens 8 kap. 4 § (Lag 1989:529) 
bestämmelser relaterade till förbud mot återsändande av de facto-flyktingar. En utlänning som 
avses i 3 kap. 1 § 3 får inte sändas till sitt hemland eller till ett land, där han riskerar att sändas 
vidare till hemlandet, om han har synnerliga skäl mot detta (se även prop. 1975/76:18 s. 109, 80 
§ i 1980 UtlL, prop. 1988/89:86 s. 155). Bestämmelsen togs bort genom lag 1996:1379 som en 
konsekvens av att de facto-flykting begreppet försvann ur lagen. 



anledning255 att tro att utlänningen där skulle vara i fara att straffas med döden eller 

med kroppsstraff eller att utsättas för tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande 

behandling eller bestraffning och inte heller till ett land där han inte är skyddad mot 

att sändas vidare till ett land där han skulle vara i sådan fara '256 Som 

regeringsproposition 1996/97:25 s. 93 fastslog 'den regeln är absolut, den gäller 

oavsett på vilken grund utlänningen löper sådan risk, således även om det är fråga 

om bestraffning för ett icke-politiskt brott i det andra landet i enlighet med det 

landets lagar.' 

1.3.2. Sysselsättning 

En utlänning som har permanent uppehållstillstånd i Sverige behöver inte särskilt 

arbetstillstånd, ej heller medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge eller 

EES-medborgare. Arbetstillstånd krävs därför i princip endast vid en uppskjuten 

invandrarprövning för medborgare i andra länder (1 kap. 1 §, 5 § UtlL) och andra 

tidsbegränsade uppehållstillstånd.257 En utlänning som har beviljats permanent 

uppehållstillstånd på grund av att han är flykting (enl. 3 kap. 2 §) eller 

'skyddsbehövande i övrigt' (3 kap. 3 §) 258 behöver inte ett särskilt arbetstillstånd. 

255 Före ändringar den 1 januari 1997: grundad anledning. 

256 8 kap. 1 § UtlL ändrades den 1 januari 1997 genom Lag 1996:1379, som anpassade 
paragrafens lydelse till innehållet i den europeiska konventionen. Artikel 3 i den europeiska 
konventionen innehåller ett förbud mot tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller 
bestraffning. Före den 1 januari 1997 gällde skyddet enligt 8 kap. 1 § UtlL skyddet mot tortyr 
men däremot inte skyddet mot annan omänsklig eller förnedrande behandling. För kommentarer 
se även prop. 1996/97:25 s. 93 och bet. 1991:1 s. 137 f. 

257 Till skillnad från tidigare har det i 1989 års UtlL for första gången angivits kraven pä 
arbetstillstånd på ett explicit sätt (se t. ex. prop. 1968:142, prop. 1983/84:144). Före är 1989 
återfanns bestämmelserna om arbetstillstånd i 46 § i dåvarande UtlF. 

258 Före den 1 januari 1997 gällde detta även krigsvägrare, de facto-fiyktingar samt de som 
kunde stanna på grund av humanitära skäl. 



Sedan den 1 juli 1992259 gäller enligt 4 kap. 3 a § utlänningsförordningen, 

(1989:547)260 att den som här i landet sökt uppehållstillstånd och därvid åberopat 

asylskäl enligt 3 kap. 2 eller 3 §§ UtlL (1989:529)261 (asylsökande) är undantagen 

från skyldigheten att ha arbetstillstånd i de fall Statens Invandrarverk bedömer att 

dess beslut i ärendet inte kommer att kunna fattas inom fyra månader från det att 

ansökan lämnades in.262 Undantaget gäller fram till dess att lagakraftvunnet beslut 

föreligger i ärendet.263 En asylsökande får i sådana fall ett särskilt bevis om detta 

som utfärdas av SIV (4 kap. 3 a § andra stycket UtlF)264 och omfattas av den 

vanliga arbetsrättsliga lagstiftningen vad beträffar anställningsförhållanden och 

arbetet.265 Lagstiftaren underströk dock, att arbetstillfällen som finns på den öppna 

marknaden även i fortsättningen i första hand bör tillförsäkras de som har fatt rätt 

att stanna i Sverige. Detta är för att bl.a. inte ge upphov till en oreglerad 

invandring av arbetssökande (prop. 1993/94:94 s. 37 f ) .  

259 Förordning 1992:581. Se även betänkande av utredningen om mottagandet av asylsökande 
och flyktingar SOU 1992:133 s. 41f. 

260 Se även prop. 1993/94:94 s. 36-37. 

261 Senaste lydelse 1996:1379. 

262 I september 1991 tillkallades en särskild utredare för att pröva under vilka förutsättningar 
och på vilka villkor asylsökande borde f a  arbeta medan de väntar på beslut om uppehållstillstånd 
(dir. 1991:186). Utredaren arbetade under namnet Utredningen (A 1991:04) om arbete för 
asylsökande och har avgivit betänkandet Meningsfull vistelse på asylförläggning SOU 1992:69. 
där han föreslog bl.a. särskild lag om arbete för asylsökande m.fl., som innebar att asylsökande 
som utför arbete enligt denna lag inte skulle anses som arbetstagare Våren 1992 beslöt 
regeringen, i avvaktan på utredningens förslag, att införa möjligheter för asylsökande att arbeta 
under väntetiden. Dessa personer skulle enligt regeringen omfattas av hela den vanliga 
arbetsrättsliga lagstiftningen för anställningsförhållandet och arbetet (se även prop 1993/94:94 s. 
19 samt s. 36-37). 

263 De ovan nämnda bestämmelserna angående arbete för asylsökande gäller även de som 
beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 2 kap. 4 a § UtlL. 

264 Förordning 1992:581. 

265 Övergångsbestämmelser till 4 kap. 3 a § UtlF 1989:547, införd genom förordning 1992:581 
För kommentarer se även prop. 1993/94:94 s. 19. 



Förutom den ovan nämnda möjligheten att få arbeta på den öppna marknaden,266 

skall den asylsökande som fyllt 16 år delta i organiserad verksamhet (4 § SFS 

1994:137 om mottagande av asylsökande, LMA).267 1 regeringens proposition 

1993/94:94 s. 3 9268 om Mottagande av asylsökande m. m., föreslog regeringen att, 

'för att så många asylsökande som möjligt skall beredas meningsfull sysselsättning 

skall de ges möjlighet att i viss utsträckning arbeta utan att anses som arbetstagare 

i arbetsrättsligt hänseende ' Detta innebär att en asylsökande inte kan åberopa 

arbetet som grund för bosättning. Svenskundervisning och skötsel av förläggning 

är former av sysselsättning under väntetiden vilka inte kan jämställas med arbete (4 

§ och 5 § första stycket LMA).269 Arbetsmiljölagen (1977:1160)270 och 

266 Enligt regeringens proposition 1993/94:94 s. 41, bör en asylsökande som deltar i olika 
verksamheter inom och utanför förläggningarna undantas från den arbetsrättsliga lagstiftningen 
genom en uttrycklig bestämmelse i lag. 

267 Lag 1994:137 (LMA) trädde i kraft den 1 juli 1994, då lagen (1988:153) om bistånd åt 
asylsökande m.fl. upphörde att gälla. Se även prop. 1993/94:94, bet. 1993/94:SfUl 1, rskr 
1993/94:188. LMA (Lag 1994:137) ändrades genom Lagar 1994:971, 1736; 1995:103, 558, 
1728. Se även Förordning 1994:361 om mottagande av asylsökande m.fl. och Statens 
invandrarverks foreskrifter (SIVFS 1994:11) om mottagande av asylsökande m. fl., ändrad 
genom SIVFS 1997:2. 

268 Se även 5 § LMA (SFS 1994:137). 

269 Dir. 1994:130 s.8 konstaterar att den stigande arbetslösheten dock har drabbat invandrare 
betydligt hårdare än svenskar. Den relativa arbetslösheten for utländska medborgare var under 
första halvåret 1994 nästan tre gånger så stor som för svenska medborgare. Även 
långtidsarbetslösheten ä r  betydligt högre för invandrare än för totalbefolkningen. Arbeten inom 
industrin och lediga arbeten utan krav på utbildning eller erfarenhet har minskat kraftigt och 
kraven på kunskaper i svenska och specifik kompetens har ökat. Personliga kontakter spelar en 
allt större roll för rekryteringsprocessen. I många fall har utredningsprocessen för en asylsökande 
tagit alltför lång tid tills tillstånden meddelats, flyttning till kommun skett och 
utbildningsprogram genomförts. Detta kan medföra risk för att yrkeskunskaper förloras och att 
flyktingarna därmed passiviseras. Dir. 1993:1 s. 11 f., påminner om att de invandrare som 
anlände under 1980-talet har en mycket låg inkomstnivå och en påfallande svag 
arbetsmarknadsanknytning trots en ofta god utbildning och den mycket starka högkonjunkturen 
som rådde när de kom till Sverige. Olikheter vad gäller utbildning, hälsa och större arbetslöshet 
har rapporterats hos unga invandrare som vuxit upp i Sverige jämfört med andra ungdomar. 

2 , 0  5 § i Lag 1994:137 lagstadgade att '(d)e skall dock likställas med arbetstagare vid 
tillämpning av 2 kap. 1-9 § §, 3 kap. 1-4 och 7-13 § §, 4 kap. 1-4 och 8-10 § §, 5 kap. 1-3 § § 
samt 7-9 kap. Arbetsmiljölagen (1977:160). 



skadeståndslagen (1972:207) bör dock delvis tillämpas även på de arbetsuppgifter 

som de asylsökande utför (5 § andra stycket LMA). 

Den uttalade målsättningen med regeringens förslag var 'att alla skall arbeta eller 

delta i någon form av organiserad verksamhet under en tid som motsvarar normal 

arbetstid, d v s. 40 timmar per vecka' (prop 1993/94:94 s. 39).271 Meningsfull 

sysselsättning bör också beredas ungdomar mellan 16 och 18 år. För de ungdomar 

som inte kan beredas plats i gymnasieskolan bör motsvarande utbildning anordnas i 

annan form (ibid., se även 4 § SIVS 1997:2). 

1.3.3. Utbildning 

Enligt 4 § LMA (1994:137)272 om mottagande av asylsökande m.fl., skall SIV 'i 

lämplig omfattning' ge asylsökande (d v s. flyktingar 3 kap. 2 § UtlL) och 

'skyddsbehövande i övrigt' (3 kap. 2 § UtlL) och utlänningar som har beviljats 

tidsbegränsat uppehållstillstånd med stöd av bestämmelserna i 2 kap 4 a § 

utlänningslagen, sysselsättning genom att de far tillfälle att bl a. delta i 

svenskundervisning.'273 Förläggningarna förutsätts erbjuda viss verksamhet i 

organiserad form: undervisning i svenska, barn- och fritidsverksamhet, studiecirklar 

eller kurser kring olika ämnen (prop. 1990/91:195 s. 106, se även 1993/94:SfUl 1). 

271 'Verksamhetsplan för 1997 för statens invandrarverk' (SIV GD Nr. 75/96) anger att 
'personer f r  o m 16 år som omfattas av LMA deltar i organiserad verksamhet - om det ej är 
olämpligt med hänsyn till den enskilde personens förutsättningar - under minst 25 timmar per 
vecka (s. 5). 

272 Senaste ändring genom Lag 1996:1384. 

273 Se även prop. 1993/94:94 s. 7 och 61 ff., samt bet. 1993/94:SfUll. bil l .  s. 59. 



Kunskaper och färdigheter spelar en central roll för invandrarnas integration i 

Sverige. Att vuxna och barn lär sig svenska har, som dir 1993:1 s. 5, påpekar 

setts som en av samhällets viktigaste uppgifter.214 Svenskundervisning för 

nyanlända invandrare (sfi)275 regleras i 13 kap. av Skollagen (1985:1100). Enligt 6 

§ har bl.a. (vuxna) asylsökande som inte vistas på statlig förläggning för 

asylsökande rätt att delta i sfi efter minst tre månader (se prop. 1993/94 s. 61)2 7 6  

På motsvarande sätt har asylsökande rätt att delta i viss kommunal och statlig 

vuxenutbildning (se t.ex. prop. 1993/94:94 s. 61). Dock skall, enligt 5 kap 

förordningen (1992:403) om kommunal vuxenutbildning277 endast nordiska 

sökande i fråga om gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning likställas 

med sökande från den kommun där den sökta utbildningen anordnas. 

Från den 1 juli 1994 är asylsökande undantagna från kommunernas skyldighet att 

erbjuda sfi Asylsökande erbjuds i stället svenskundervisning i annan form genom 

Invandrarverkets försorg (se prop. 1993/94:94 s. 61; se även SOU 1996:55 s. 

192ft).' '' Är 1994 framställde regeringen en ny kursplan för sfi. 

274 Se även dir. 1993:130 s. 9. 

275 De juridiska ramar för Sfi som gällde från den 1 juli 1986 utformades i följande dokument: 
prop. 1983/84:199, Ubu 1984/85:6, rskr 77, prop. 1985/86:67, UbU 10, rskr 143). Enligt dessa 
förslag skulle sfi bedrivas i två etapper: "grund-sfi" och påbyggnads-sfi". Kommunerna var 
ansvariga för anordning av grund-sfi'. *Påbyggnads-sfi ordnades både av AMU och av 
studieförbund. Sfi reformerades 1994 (se Dir 1994:130 s. 11). Från den 1 juli 1994 är rätten till 
sfi inte tidsbegränsad, i den bemärkelsen att det inte bara är nyanlända invandrare utan alla 
invandrare som har rätt till sfi. 

2 . 6  Tidigare enligt beslut av Riksdagen (UbU 1984/85:6; rskr 1984/85:77) fick asylsökande rätt 
att delta i sfi om väntetiden, avsevärt översteg fyra veckor. Utbildningsutskottet uttalade sig 
följande å r  och konstaterade att de utgår från att de som väntade pä uppehållstillstånd och 
behövde undervisning bl.a. i svenska skulle fa det inom 'rimlig tid'. 

2 .7 D v s  utbildning för kommuninvånare som är 20 år eller äldre (11 kap. 10 § skollagen). 

278 Kommunerna hade skyldighet att ge svenskundervisning upp till en viss kunskapsnivå till 
de som hade tillstånd och kommunplacering. 



Barn yngre än 16 år har rätt att gå i grundskolan enligt särskilda regler (förordning 

SKOLFS 1993:21)279 om grundskoleundervisning av asylsökande som meddelades 

av regeringen den 24 juni 1993.280 Barn som är bosatta, d v s. som är 

folkbokförda, eller som rätteligen borde ha varit folkbokförda i Sverige, har 

skolplikt här enligt 3 kap 1 § skollagen (1985:1100) Detta innebär att dessa barn 

har rätt att få utbildning inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom 

Barn som vistas i Sverige i avvaktan på beslut i ett ärende om uppehållstillstånd 

eller under liknande omständigheter, och som skulle fullgöra sin skolplikt i 

grundskolan, om de var bosatta i Sverige, skall tas emot i grundskolan i den 

kommun där de vistas 6 kap. 2 § grundskoleförordningen (1994:1194). 

Allt fler barn till asylsökande föräldrar har kommit att vistas i kommunerna utan 

direkt anknytning till en viss förläggning. De skall mottas i kommunens grundskola 

så snart skolgång är lämplig för dem med hänsyn till deras förhållanden. 1 princip 

är det kommuner som under Skolverkets tillsyn, anordnar undervisning 

Undervisningen kan även läggas på SIV som svarar för en del av undervisningen 

inom ramen för förläggningsverksamheten. Prop. 1993/94:94 s. 63 fastställde att 

'Grundskoleundervisning för asylsökande barn som vistas i utredningslussar och på 

mottagningsförläggningar bör fortsätta i den nuvarande formen. Motsvarande 

undervisningsform och motsvarande schablonberäknade ersättning bör införas för 

undervisning av asylsökande barn som vistas i en kommun.' 

Det finns vissa mindre skillnader beträffande asylsökande barns möjligheter att 

delta i undervisning i olika typer av skolor i Sverige. Enligt 3 kap. 1 och 2 §§ 

föreligger det ett krav att elever i den obligatoriska särskolan och specialskolan har 

bosättning i Sverige. 'Asylsökande' barn (d v s. barn som betraktas som bosatta i 

utlandet i juridisk mening) har dock enligt 6 kap. 8 § Särskoleförordningen 

219 I SKOLFS 1993:21 anges de ämnen och veckotimmar denna undervisning minsl skall 
omfatta. 

280 Förordningen gäller från höstterminens böljan 1993. 



(1995:206) rätt till skolgång i särskolan på samma sätt som barn bosatta i Sverige 

om minst en av vårdnadshavarna är svensk medborgare och om denna 

vårdnadshavare skriftligen begär detta. Angående specialskolor krävs det enligt 7 

kap. 2 § specialskoleförordningen (1995:401) medgivande från styrelsen för 

skolenheten. 

'Asylsökande' barn kan även fullgöra sin skolplikt i speciella skolor, som enligt 9 

kap. 6 § av skollagen, får bidrag från elevernas hemkommuner. Speciella skolor 

får dock ingen ersättning för elever som icke är folkbokförda i Sverige och som 

därmed saknar hemkommun). 

I alla åtgärder angående utbildningsfrågor, gäller enligt art 3 och art. 28 i 

konventionen om barnets rättigheter bl a att barnets bästa skall komma i främsta 

rummet och att barnen (d v s. varje människa under 18 år enligt konventionen) har 

rätt till utbildning, och därmed att grundutbildning är obligatorisk och kostnadsfritt 

tillgänglig för alla. Mot den bakgrunden att Sverige skrev under 

barnkonventionen, kan förmodligen ifrågasättas om icke bokförda barn saknar rätt 

att tas emot i grundskolan.281 

Gymnasieskolgång regleras i 5 kap. 1 § skolagen som gäller endast ungdomar som 

är folkbokförda i Sverige. Eftersom gymnasieutbildning inte är obligatorisk i 

Sverige, saknar ungdomar i den berörda åldern möjlighet att kräva en 

gymnasieplats. Icke desto mindre, och under vissa förutsättningar som stipuleras 

av 5 kap. 5 och 13 §§ skollagen har kommuner en viss skyldighet att erbjuda 

utbildning i gymnasieskolan till alla ungdomar eftersom de kan betraktas som barn 

enligt barnkonventionen. 

281 I och med att lag 1996:1379 trädde i kraft den 1 januari 1997, infördes i den svenska 
utlänningslagens 1 kap. 1 § andra stycket följande lydelse: Lagen skal! tillämpas så, alt 
utlänningars frihet inte begränsas mer än vad som är nöd\>ändigt i varje enskilt fall. I fall som 
rör ett barn skall särskilt beaktas vad hänsynen till barnets hälsa och utveckling samt barnets 
bästa i övrigt kräver. 



Regler för antagande i gymnasieskolan av elever som icke är folkbokförda i 

Sverige regleras i 11 kap. gymnasieskoleförordningen (1992:394). Denna 

elevgrupp delas i tre kategorier bestående av: ungdomar bosatta hos en svensk 

vårdnadshavare, ungdomar från ett annat nordiskt land och övriga ungdomar 

Asylsökande ungdomar i gymnasieåldern bereds i mån av plats möjlighet att delta i 

gymnasieskolan. Eftersom ungdomarna inte räknas som bosatta i Sverige ingår de 

inte i underlaget för det kommunala utjämningsbidraget.282 Ersättning från 

Invandrarverket för gymnasieundervisning lämnas i regel till kommunerna med 

samma belopp som för grundskoleundervisning.28' 

För de asylsökande ungdomar som inte kan beredas plats i gymnasieskolan finns 

det möjlighet till sk. gymnasieersättande studier (prop. 1993/94:94 s. 63-65; bet 

1993/94:SfUl l).284 På samma sätt som vuxna asylsökande erbjuds de möjlighet att 

delta i den organiserade verksamheten vid förläggningarna, där 

svenskundervisning, fritidsverksamhet och idrott är viktiga inslag (4 § LM A)2 8 5  

282 Även när det gäller skolgång i gymnasiesärskolan, finns det enligt 6 kap 7 § skollagen ett 
krav att eleven är folkbokford i Sverige och därmed har en hemkommun. Även kommunall 
bidrag till gymnasieskolan lämnas enbart om eleven är folkbokförd i Sverige. 

283 Vid ingången av hösten 1993 fanns i förläggningssystemet uppskattningsvis sammanlagl ca 
4 200 ungdomar i åldern 16-18 år. 

284 Regeringens proposition 1993/94:94 s. 63, underströk att det är angeläget alt särskilt 
anpassad studieverksamhet anordnas för ungdomar i företrädesvis åldern 16-18 år inom ramen 
för den organiserade verksamheten.' 

285 Enligt SIV:s beslut skulle regionerna f r  o m. oktober 1993 se till att särskilda insatser görs 
på förläggningarna för de bosniska asylsökande samt för bosnier som fatt eller får 
uppehållstillstånd (prop. 1993/94:51 s. 10, och rskr 1996/97:24 s. 44). 



1.3.4. Boende 

Statens invandrarverk är huvudman för mottagandet av asylsökande och för att se 

till att det finns förläggningar där asylsökande som inte väljer eget boende kan 

erbjudas plats (2 § LMA, prop. 1993/94:94 s. 28 f., bet 1993/94:SfU 11, rskr. 

1993/94:188).286 Enligt 5 § Statens invandrarverks föreskrifter (SIVFS 1997:2) 

om mottagande av asylsökande m.fl., har asylsökande och de utlänningar som 

beviljats tidsbegränsade uppehållstillstånd med stöd av 2 kap. 4 a § Utlännings

lagen utan särskild ansökan rätt till en plats vid en förläggning 'Mottagandet av 

asylsökande och flyktingar skall präglas av respekt för individens integritet och 

dennes vilja och förmåga att ta ansvar för sig själv och sin familj' (SIV GD Nr. 

75/96). 

Driften för alla förläggningar är öppen för entreprenad. SIV har skyldighet att 

aktivt arbeta för att öka inslaget av entreprenad och med utgångspunkt i de 

övergripande målen och riktlinjerna för mottagandet av asylsökande fastställa vad 

entreprenaden skall omfatta (2 och 3 §§ LMA). 

När en utlänning vid inresan vill ansöka om asyl, bör polismyndigheten 

omedelbart287 ringa till SIV för besked om verkets handläggning av asylärendet 

Om det inte föreligger grund för avvisning med omedelbar verkställighet, skickas 

286 Huvuddragen i det existerande systemet för mottagande av asylsökande och flyktingar gäller 
sedan den 1 januari 1985 (prop. 1983/84, bet. SfU 1983/84:27, rskr. 1983/84:295). Härvid 
fastställdes att staten har ett övergripande ekonomiskt ansvar för flyktingmottagandet, medan 
ansvaret i andra avseende delas mellan stat och kommun. Mellan 1985 och 1991 fick 
kommunerna ersättning för bl.a. de faktiska kostnaderna för socialbidrag som lämnats till 

flyktingar och deras anhöriga. Ersättning utgick under det är uppehållstillstånd beviljades samt 
för ytterligare tre år. Fr.o.m. den 1 januari 1991 (F 1990:927, prop. 1989/90:105, bet. 
1989/90:SfU21, rskr. 1989/90:281) far kommunerna en schabloniserad engångsersättning som 
räknas upp årligen med hänsyn, bl.a. till kostnadsutvecklingen. 

287 Det är viktigt bl.a. för att inte omöjliggöra awisningar med omedelbar verkställighet (SIV, 
'Utlännings- och medborgarskapsärenden, ' Nr. 9/97, s. 2. 



den asylsökande efter en kort utredning som görs av SIVs288 representant till en av 

de fem utredningslussarna för ytterligare utredning.289 Därefter vistas de 

asylsökande som inte har nära släktingar i landet på en förläggning i avvaktan på 

beslut i asylärendet.290 

En asylsökande har i och för sig rätt att vistas var han vill under väntetiden. Om 

utlänningen ordnar bostad på egen hand har han rätt till bidrag till bostadskostnad; 

s k .  bostadsersättning (16 § LM A).291 Rätten till bidrag är knuten till att den 

asylsökande är registrerad vid en förläggning. (3 § LMA, prop. 1993/94:94). Om 

det egna boendet upphör, skall SIV erbjuda en plats på en förläggning. 

Regeringens ståndpunkt är dock att mottagandet skall organiseras så, att det så 

långt som möjligt främjar de asylsökande att i första hand bo utanför 

förläggningssystemet292 och att ta ansvar för sitt eget liv (prop 1993/94 s 1, s 7, 

s. 34; SIVFS 1997:2, SIV GD Nr 75/96 s. 5). 

På förläggningen bor de asylsökande vanligen i möblerade lägenheter och har eget 

hushåll. Familjer bor i regel tillsammans i en lägenhet medan ensamstående 

288 T.o.m. den 30 september 1997 gjordes en grundutredning av polismyndigheten. För 
ansvarsfördelning mellan SIV och polismyndigheterna i utlänningsärenden m.m., se SIV 
Utlännings- och medborarskapsärenden,' Nr. 9/97. 

289 Sedan den 1 juli 1992 ansvarar SIV för den asylutredning som görs vid utredningsslussen 
Tidigare gjordes denna utredning av polisen. 

290 Huvudsyftet med detta är att den asylsökande skall finnas tillgänglig under utredningen. 

291 Enligt 3 § SIVFS 1997:2, 'en utlänning skall registreras vid den förläggning där han 
anvisas plats. Vill han inte utnyttja anvisad plats skall han registreras vid den förläggning som 
ligger närmast den ort han bor eller vid den förläggning som bäst kan tillgodose hans rättigheter 
och skyldigheter enligt Lagen om mottagande av asylsökande in.fl.' 

292 Många asylsökande och flyktingar med uppehållstillstånd väljer att på eget initiativ bosätta 
sig i en kommun där det redan finns ett stort antal invandrare (Dir 1994:130 s.10). Ofta har de 
inte någon direkt anknytning till bosättningskommunen mer än att det bor landsmän där. Det 
förekommer i ökande omfattning att invandrare, som tas emot inom ramen för det kommunala 
flyktingmottagandet, flyttar till en annan kommun, ofta en storstadskommun, redan efter kort tid. 
I många fall har dessa kommuner av olika skäl, t.ex. dålig arbetsmarknad eller redan stark 
koncentration av invandrare, sämre möjligheter att inom rimlig tid ge invandrarna den 
introduktion de behöver för att kunna bli delaktiga i det svenska samhället och självförsörjande 



placeras flera tillsammans i en gemensam lägenhet. För de asylsökande som saknar 

medel är bostaden kostnadsfri (14 § LMA). Därutöver lämnas en dagersättning för 

att täcka behovet av mat, kläder och annat nödvändigt (17 § LMA, S I W S  1997:2 

6 §). För en ensamstående vuxen asylsökande ges 71 kr. per dag i dagersättning293 

(prop. 1993/94:94 s. 23, ). Propositionen gav möjlighet till hyresersättning till 

asylsökande som själv ordnar sin bostad,294 s k 'bostadsersättning' (16 § LMA); 

500 kr per månad för ensamstående och 1000 kr för familj295 

Som följd av dessa regler, som trädde i kraft den 1 juli 1994 (bet. 1993/94, S f U l l ,  

rskr. 1993/94:188) hade nära en tredjedel av de asylsökande 1995 eget boende,296 

varannan i storstadsområdena Stockholm, Malmö och Göteborg. I september 

1997 hade nära 60% av de asylsökande eget boende (prop. 1997/98:1, 

Utgiftsområde 8, s. 12). 

För de som bor i eget boende, utgår bostadsersättning vid behov (4 § F 1994:361, 

8 § SIVFS 1997:2). Ersättning skall ej utgå eller utgå endast delvis om 

utlänningen eller dennes make/maka eller sambo har inkomst av förvärvsarbete. 

293 För asylsökande som är  inkvarterade vid ett asylcenter där bl.a. mat och logi ingår lämnas 
en reducerad dagersättning med 24 kr. per dag. Dagsbidraget för ensamstående asylsökande 
uppgår för närvarande till 71 k r  för den som har egen mathållning och 24 kr för annan. För 
sammanboende (och annan hemmavarande vuxen) är beloppen 61 resp. 19 kr. Beloppen för barn 
är betydligt lägre och dessutom halverade för barn utöver de två första (1993/94 S f U l l  s. 23, 
S I W S  1997:2 s. 8). Dagersättningen sätts ned för en asylsökande som fyllt 18 år och som utan 
giltigt skäl vägrar att delta i någon form av sysselsättning. 

Nivån för bistånd till asylsökande ligger något lägre än den som tillämpas för bistånd enligt 
socialtjänstlagen. Motiven för detta är att de asylsökande vistas här under en begränsad lid och att 
de dä inte har samma utgifter som de som är permanent bosatta i Sverige. Ca 10% sänkning av 
dagsbidragen genomfördes den 1 dec. 1992 (prop. 1993/94:94 s. 1, s. 45 ff) 

294 För beskrivning av konsekvenserna av möjligheten att ordna bostad på egen hand se även 
SOU 1992:133. 

295 Enligt ändringar i LMA som trädde i kraft den 1 juli 1995, har SIV ansvar för bistånd till 
utlänningar som har sökt asyl och som har eget boende en månad efter det att uppehållstillstånd 
har beviljats. 

296 I december 1995 hade 9 501 av totalt 18 923 asylsökande eget boende (skr 1996/97:24 s. 
42). 



annan inkomst eller egna tillgångar. Bostadsersättningen ska lämnas med 500 

kronor per månad för ensamstående och med 1000 kronor per månad sammanlagt 

för en familj. 

Enligt den första undersökning av omfattningen av och de effekter som det egna 

boendet far i olika avseenden, som genomfördes av Statens Invandrarverk på 

regeringens uppdrag, och som presenterades den 31 januari 1995, leder dock den 

nuvarande möjligheten för asylsökande att omedelbart efter inresa välja eget 

boende till vissa effektivitetsförluster i asylprövningen. Därför föreslog SIV att alla 

sökande skall hänvisas till ett förläggningsboende under en begränsad tid, 

förslagsvis två veckor. Under dessa två veckor förutsätts sökanden stå till 

förfogande för att bistå med uppgifter och lämna upplysningar som är viktiga för 

asylprocessen. Efter denna tid skall den asylsökande ha rätt att välja eget boende 

och först då få bistånd för boendet enligt LMA (Lag 1994:137). En förutsättning 

för detta bör dock vara att den sökandes identitet är klarlagd.297 

Utöver logi (eller bostadsersättning) och dagersättning har utlänningen rätt till 

bistånd för särskilda behov (särskilt bidrag) (18 § LMA; prop. 1993/94:94 s. 100; 5 

§, 7 § och 8 § av FMA (1994:361); 9 § och 10 § S IWS;  ). 

Den 1 juli 1995 trädde en ändring i lagen om mottagande av asylsökande m.fl 

(LMA; SFS 1994:137) i kraft Den innebar att den tid under vilken Statens 

invandrarverk har ansvar för bistånd till utlänningar som sökt asyl och har eget 

boende har sträckts ut till att gälla även en månad efter det att uppehållstillståndet 

har beviljats 298 Ändringen innebar även att LMA inte skall omfatta barn under 18 

291 Delbetänkandet av utredningen om verkställighet av beslut om avvisning och utvisning 
SOU 1995:5 Ett samlat verksamhetsansvar för asylärenden (s. 85 fl) samt betänkande från 
flyktingpolitiska kommittén (SOU 1995:75 s. 186). 

298 Tidigare övergick ansvaret till vistelsekommunen samma dag som uppehållstillstånd 
beviljades vilket medförde svårigheter för den mottagande kommunen. 



år som saknar uppehållstillstånd och bor hos en vårdnadshavare som har 

uppehållstillstånd - såvida de inte bor i en förläggning 299 

1.3.5. Sociala förmåner 

Hälso- och sjukvården för asylsökande skall, enligt skr 1996/97:24 s. 46, så långt 

som möjligt organiseras på samma sätt som för befolkningen i övrigt. Asylsökande 

har dock endast rätt till akut sjukvård och tandvård samt sådan vård som inte kan 

anstå.300 Asylsökande barn har rätt till samma hälso- och sjukvård samt tandvård 

som i Sverige bosatta barn. Asylsökande erbjuds också hälsoundersökningar. 

Ansvaret för de asylsökandes sjukvård ligger sedan den 1 januari 1997 hos 

landstinget oavsett om den asylsökande vistas på en förläggning eller har eget 

boende i en kommun (prop. 1993/94:94). Enligt hälso- och sjukvårdslagen 

(1982:763, HSL,301 prop. 1981/82:97 s. 33 och 115, SoU51)302 skall landstinget i 

princip erbjuda hälso- och sjukvård för personer som är bosatta i landstinget, d v s. 

299 Efter att beviljats uppehållstillstånd i Sverige har flyktingar och andra utlänningar möjlighet 
att fä ett lån enligt förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa 
andra utlänningar inom ramen för det kommunala flyktingmottagandet. För dem som har egna 
mindre kapitaltillgångar finns begränsningar i lånemöjligheterna. Maximala lånebelopp för 
olika hushållsstorlekar fastställs i procent av basbeloppet och med utgångspunkt frän 
Socialstyrelsens rekommenderade norm för socialbidrag för hemutrustning för resp. 
hushållsstorlek. De maximala lånenivåerna uppgick 1994 till 20 400 k r  för enpersonshushåll. 33 
100 kr för fyrapersonershushåll och 52 800 kr för hushåll med fler än sju personer. 
Amorteringstidens längd bestäms med utgångspunkt från lånesummans storlek till mellan ett och 
femton år (1993/94:SfU14 s. 63 ff.). 

3"" Andra utlänningar än asylsökande som sökt uppehållstillstånd i Sverige och har rätt att 
vistas här under den tid ansökan prövas bör endast erbjudas omedelbar vård enligt en strikt 
tillämpning av begreppet akutvård i hälso- och sjukvårdslagen. Statlig ersättning skall inte 
lämnas för sjukvård åt sådana utlänningar (prop. 1993/94:94 s. 53). Akutvårdsbegreppet bör 
tillämpas även för tortyrskadade och psykiskt sjuka (ibid. s. 54). 

101 Med ändringar g. Lag 1992:567. 

302 Socialstyrelsens Allmänna råd 1995:4 Hälso- och sjukvård för asylsökande och flyktingar 
s .12 .  



personer som betraktas som bosatta i landstinget enligt folkbokföringslagen (7-13 

§§ Lag 1991:481).303 Staten kompenserar landstingen för vård som ges till 

asylsökande m.fl. med en schabloniserad ersättning per asylsökande (Förordning 

1996:1357 om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande; se även 

prop. 1993/94:100 bil. 12 s. 193f 2 ff., skr 1996/97:24 s. 46).304 För att 'dämpa 

efterfrågan och ge en mer realistisk bild av vad det kostar att leva i Sverige' (prop 

1993/94:94 s. 59-60) far asylsökande betala för besök hos läkare och tandläkare 

(50 kronor) eller för sjukvårdande behandling (25 kronor) samt medicin (50 

kronor).305 Asylsökande som har ett mer omfattande behov av akut vård eller 

medicin kan beviljas särskilt bidrag (18 § LMA; prop. 1993/94:94 s. 2; 10 § SIVFS 

1997:2; 5, 7, 9 och 19 §§ Förordningen 1994:362 om vårdavgifter m m. för vissa 

utlänningar). 

Asylsökande barn har i princip tillgång till samma hälso- och sjukvård samt 

tandvård som de barn som är bosatta i Sverige (prop. 1993/94:94 s 53-57 ff) På 

samma sätt som när det gäller andra aspekter av flyktingmottagning, även när det 

gäller hälso- och sjukvården skall man ta hänsyn till Barnkonventionens 

portalartikel (art. 3) som skrevs in i den svenska Utlänningslagen (1 kap 1 § andra 

stycket UtlL, skr 1996/97:24 s. 24 ff.)306 och som stipulerar att ' I  fall som rör ett 

barn skall särskilt beaktas vad hänsyn till barnens hälsa och utveckling samt 

barnens bästa i övrigt kräver.' Om det inte är säkert att barnet ska stanna i 

Sverige, bör man dock överväga om man skall påbörja en lång, men inte akut 

303 Nuvarande folkbokföringslag 1991:481, 7-13 §§. Tidigare 12-17 §§ folkbokföringslag 
(1967:198). 

304 Enligt förordning 1990:927 om statlig ersättning för flyktingmottagande mm. liar 
landstingen rätt till ersättning av staten för bl.a. akut- och förlossningsvård till asylsökande. Se 
även prop. 1993/94:94 och Förordningen /1994:3629 om vårdavgifter m.m. för vissa utlänningar. 

305 Före den 1 juli 1994 har vården, med undantag för tandvården, varit kostnadsfri för den 
enskilde (Tandvårdslagen 1985:125, 6 och 5 § c §, samt Socialstyrelsens Allmänna råd 1995:4 s. 
25 angående tandvård för barn under 18 år). 

306 Infört i den svenska utlänningslagen den 1 januari 1997 genom Lag 1996:1379. 



behandling eller operation. I sådana situationer bör man kontakta SIV angående 

handläggning av asylärendet; vissa instruktioner härom finns även i Socialstyrelsens 

Allmänna råd 1991:8 Hälsoundersökningar inom barnhälsovården samt 

Socialstyrelsens föreskrifter om vaccinationsverksamhet (SOSFS 1990:20) och 

Socialstyrelsens allmänna råd om vaccination av barn (1992:20). 

Förutom hälsovård, sjukvård och social omsorg finns i Sverige en rad andra 

socialförsäkringsförmåner. Dessa förmåner är huvudsakligen avsedda för dem som 

är bosatta i Sverige. Innebörden av begreppet 'bosättning' är inte reglerat vare sig 

av AFL eller annan socialförsäkrings- eller bidragslagstiftning. Men generellt är 

det folkbokföringens bosättningsbegrepp som ligger till grund för bedömningen om 

bosättning föreligger när en utlänning flyttar till Sverige. Vissa av dessa förmåner 

gäller även asylsökande. Socialförsäkrings- och bidragssystemet i Sverige bygger 

huvudsakligen på lagen (1962:381) om allmän försäkring (AFL) och på andra lagar 

om allmänna barnbidrag och underhållsstöd till barn. Försäkrade enligt AFL är 

dels svenska medborgare, dels utländska medborgare och statslösa som är bosatta i 

Sverige (1 kap. 3 § AFL). Den allmänna försäkringen är obligatorisk, och när en 

person som är bosatt i Sverige fyller 16 år skrivs han in hos den allmänna 

försäkringskassan (1 kap. 4 § AFL); inskrivningen sker hos den försäkringskassan 

inom vars verksamhetsområde den försäkrade var folkbokförd den 1 november 

föregående år 307 Den som är yngre än 16 år är alltid försäkrad för kostnader i 

samband med läkarvård, inköp av läkemedel och sjukvård. 

Enligt 1 kap. 5 § AFL skall en utlänning som flyttar till Sverige skrivas in hos en 

försäkringskassa så snart kassan fatt kännedom om att han eller hon skall vara 

inskriven. För rätt till de flesta förmåner - till exempel rätt till sjukpenning, 

rehabilitering och föräldrarpenning - krävs enligt AFL även inskrivning hos den 

allmänna försäkringskassan 

307 Se även Riksförsäkringsverkets (RFV:s) föreskrifter (RFFS 1985:16) om inskrivning och 
avregistrering hos allmän försäkringskassa. 



Arbetslöshetsförsäkring gäller enligt 2 § lagen (1973:370) om arbetslöshets

försäkring gäller medlemmar i arbetslöshetskassan. Alla som uppfyller villkoren 

för medlemskap angivna i arbetslöshetskassans stadgar, kan bli medlemmar i 

kassan (47 §). Eftersom det saknas formella medborgarskaps- eller 

bosättningskrav när det gäller medlemskap i arbetslöshetskassan har alla 

förvärvsarbetande därför möjlighet att inneha försäkringen, därmed kan även 

asylsökande som väntar på beslut i uppehållstillståndsärende tillhöra 

arbetslöshetskassan.308 Enligt 1 kap. 1 § lagen (1976:380) om arbetskade-

försäkring (LAF) är den som förvärvsarbetar i verksamhet i Sverige försäkrad för 

arbetsskada; detta gäller även utbildning i den mån utbildningen är förenad med 

särskild risk för arbetsskada. Enligt LAF gäller samma villkor för försäkring av 

svenska och utländska medborgare; d v s det saknas här krav på bosättning i 

Sverige. Arbetstagande asylsökande309 som förvärvsarbetar i Sverige i avvaktan på 

beslut om uppehållstillstånd i Sverige, är vid arbetsskada behöriga till 

sjukförmåner, sjukpenning och livränta enligt LAF, i den mån arbetstagande 

utlänning inte är berättigad till motsvarande förmåner enligt AFL 

Enligt lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag, kan bidraget lämnas för ett barn 

som är bosatt i Sverige, men som inte är svensk medborgare, om barnet eller 

åtminstone en av föräldrarna har vistat i Sverige minst sex månader. Samma 

tidsklausul gäller vid förlängt barnbidrag enligt lagen (1986:378) om förlängt 

barnbidrag. Bidrag utgår dock för tid då barnet får dagersättning enligt 17 § LMA 

(1994:137). Angående underhållsstöd till barn enligt lagen (1996:1030) om 

underhållsstöd krävs att barnet och boföräldern skall bo i Sverige. 

308 I propositionen 1996/97:103 En allmän och sammanhängande arbetslöshetsförsäkring har 
regeringen föreslagit nya regler angående arbetslöshetsförsäkring. Propositionen föreskog att 
reglerna träder i kraft den 1 januari 1998. 

309 En  utländsk egenföretagare och uppdragstagare måste vara bosatt i Sverige (d v s. 
folkbokförd) och förvärvsarbeta i Sverige för att vara berättigad till ersättning enligt LAF 



Det finns en del förmåner, som inte är konstruerade som försäkringar i egentlig 

mening, och där krävs till exempel inte registrering eller inskrivning i någon kassa; 

ett exempel är lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare som omfattar alla 

smittbärare som måste avstå från förvärvsarbete enligt angivna lagar och 

föreskrifter, och som i princip är bosatta i Sverige. 

Asylsökande befinner sig vanligen i en ekonomiskt utsatt situation,"0 och därmed i 

behov av ett ekonomiskt bistånd. Biståndsfrågor regleras av lagen 1994:137 om 

mottagande av asylsökande m.fl., LMA som trädde i kraft den 1 juli 1994 311 Före 

den 1 juli 1994, bestämdes bistånds nivån till asylsökande, med utgångspunkt enligt 

Socialstyrelsens rekommendationer för ekonomiskt bistånd for personer bosatta i 

Sverige. Därmed beräknades enligt 3 § förordningen 1988:156 om bistånd till 

asylsökande m.fl. storleken på biståndet till asylsökande i procent av det basbelopp 

som enligt 1 kap. 6 § lagen om allmän försäkring (1962:381) fastställdes för året. 

Procentsatserna varierade beroende på hushållets sammansättning och barnens 

ålder. När fri mat ingick i inkvarteringen reducerades dagbidraget. I december 

1992 genomfördes en generell 10 % sänkning av dag bidraget till asylsökande. 

Propositionen 1993/93:94 föreslog ytterligare sänkning av dagsbidrag till 

barnfamiljer inom intervallen 12-10 kronor per dag och barn beroende på 

familjesituationen. 

Den 1 juli 1994 togs genom Lag 1994:137 kopplingen bort av storleken på 

dagersättning till socialstyrelsens (ovan nämnda) rekommendationer (se även prop. 

1993/94:94 s. 46). För närvarande fastställs (av regeringen eller av den myndighet 

som regeringen fastställer) dagersättning i kronor (ibid. s. 47). Den kan sänkas för 

den som fyllt 18 år och som genom att hålla sig undan försvårar asylutredningen, 

eller utan giltigt skäl vägrar delta i program för organiserad verksamhet (10 § 

310 Även om att vara fattig inte är ett attribut som konstituerar flyktingskapet. 

311 Före den 1 juli 1994 reglerades flyktingmottagande av lagen (1988.153) om bistånd till 
asylsökande m.fl. (se även prop. 1987/88:80). 



LMA, prop. 1993/94:94 s. 45 ff.).312 Den som omfattas av lagen om mottagandet 

av asylsökande m.fl. har inte rätt till förmåner av motsvarande karaktär enligt 

socialtjänstlagen (prop. 1993/94:94 s. 44 ff ). 

I och med ändringar i LMA (1994:37) som trädde i kraft den 1 juli 1995, har SIV 

ansvar för ekonomiskt bistånd till utlänningar som har sökt asyl och har eget 

boende till utgången av den första månaden efter det att uppehållstillstånd har 

beviljats.313 Efter det att uppehållstillståndet beviljats för en utlänning, är det 

kommunerna som är ansvariga för flyktingmottagandet och för flyktingarnas314 

introduktion i det svenska samhället (prop. 1989/90:105 Samordnat 

flyktingmottagande).315 Asylsökande som haft eget boende i en kommun under 

den tid asylansökan prövas bör om de beviljas uppehållstillstånd företrädevis kunna 

bo kvar i samma kommun och omfattas av den kommunens flyktingmottagande 

(prop. 1993/94:94 s. 71) Under den första tiden syftar kommunalt 

flyktingmottagande till att ge flyktingen en bostad, medel till försörjning, 

svenskundervisning (efter 3 månader enligt skollagen 1985:1100) och andra 

kunskaper som är nödvändiga för att få arbete på den svenska arbetsmarknaden 1 

samverkan med flyktingen själv och med den lokala arbetsförmedlingen, förutsätts 

kommunerna fr  o m år 1991 göra upp individuella planer för flyktingarnas 

312 Dagsbidragen har tidigare beräknats i procent av det basbelopp som enligt 1 kap 6§. lagen 
om allmän försäkring fastställts för året. Procentsatserna varierade beroende på hushållets 
sammansättning och barnens ålder. 

313 En annan ändring innebar att barn under 18 å r  som saknar uppehållstillstånd och som bor 
hos en vårdnadshavare som har uppehållstillstånd, inte omfattas av LMA såvida de inte bor i en 
förläggning. 

314 Förutom de utlänningar som beviljades asyl, omfattas även personer som fått stanna i 
Sverige av humanitära skäl och vissa anhöriga till flyktingar av det kommunala 
flyktingmottagande. 

315 Kommunerna får statlig ersättning för mottagandet av flyktingar och vissa andra 
utlänningar enligt förordningen 1990:927 om statlig ersättning för flyktingmottagande m m. 
Kommunerna far bl.a. en schabloniserad ersättning för vaije mottagen flykting och annan 
utlänning som omfattas av flyktingmottagandet. Till detta kommer även en annan typ av 
ersättning också, t ex för extra utlägg för handikappade och gamla. 



introduktion i det svenska samhället. Under den första tiden då flyktingen flyttar 

från en förläggning till en eget bostad i samma eller i en annan kommun, far 

flyktingar i regel sin försörjning tillgodosedd genom socialbidrag (SFS 1980:620). 

Bidrag lämnas enligt den socialbidragsnorm som varje kommun har fastställt. 

F r o m .  1 jan. 1993 har kommunerna genom lagen (1992:1068) om 

introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar getts möjlighet 

att bevilja introduktionsersättning i stället för socialbidrag under 

introduktionstiden. Storleken på denna ersättning bestäms av kommunerna och 

villkor för ersättning är att flyktingen följer den gemensamt upprättade 

introduktionsplanen (prop. 1993/94:94 s. 71). Angående extra utgifter för 

hemutrustning erbjuds flyktingarna ett lån (om max. 20 000 kronor för ett 

enpersonshushåll och 27 000 för en familj316 med två barn) enligt förordningen 

(1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar, 

vilket administreras av Centrala Studiestödsnämnden Under perioden 1994-1996 

han antalet nya hemutrustningslån till flyktingar m.fl. utlänningar minskat kraftigt 

från 28 290 beviljade ansökningar år 1994 till 10 997 år 1995 och till 5 309 år 

1996. De genomsnittliga lånebeloppen har dessutom minskat från 20 600 kronor 

år 1994 till 14 600 kronor under 1996 (prop. 1997/98:1 Utgiftsområde 8, s 16). 

Den som far uppehållstillstånd i Sverige som flykting har i vissa hänseenden en 

gynnsammare ställning än invandrare i allmänhet317 Som flykting har man dock 

rätt till flyktingförklaring och har ett starkare skydd än andra mot utvisning på 

grund av brott. En flykting kan fa svenskt medborgarskap efter fyra års bosättning 

i stället för normalt fem år (3 kap. UtlL s. 146, 1969:644) Endast personer som 

har beviljats asyl far i dag beakta bosättningstiden i sitt hemland vid beräkning av 

316 Från beviljat belopp avräknas en uppläggningsavgift. Under de första två åren är lånen 
amorteringsfria. Ränta utgår med en räntesats som fastställs for varje är av regeringen. 
Amorteringstiden varierar mellan 5-15 år. Det finns möjlighet att avskriva lånet vid långvarig 
oförmåga att betala tillbaka det. 

317 Före den 1 januari 1997 då Lag 1996:1379 trädde i kraft, var de facto-flyktingar jämställda i 
flera hänseenden med flyktingar 



folkpensionens storlek, när sådan blir aktuell (1993/94 S f U l l  s. 41). Anhöriga till 

en konventionsflykting kan fa resan till Sverige betald av staten. 

Konventionsflyktingar har även rätt till vissa andra ekonomiska fördelar t. ex. 

studiesocialt stöd utan kvalifikationsprövning (prop. 1990/91:195). Vissa 

rättigheter kan härledas från 1951 års Genévekonventions artiklar 20-24, eftersom 

konventionen togs in i den svenska UtlL år 1980 (SFS 1980:376). Enligt dessa 

artiklar skall en flykting likställas när det gäller vissa förmåner med landets egna 

medborgare, eller om detta inte är möjligt att ge en flykting så gynnsam ställning 

som möjligt.318 

Rösträttsreformen år 1975 öppnade möjligheten för utländska medborgare, som 

varit bosatta i Sverige i minst tre år, att delta i det politiska beslutsfattandet på 

kommunal nivå (Dir 1994:130 s. 5, s. 13). 

1.3.6. Familjeåterförening 

Villkoren för anhöriginvandring definieras i 2 kap. 4 § första stycket punkt 1-3 

UtlL (1989:529) som lagstadgar bl. a. att uppehållstillståndfår ges till 

318 När det gäller ransonering av bristvaror skall flyktingarna (art. 20) betraktas på samma sätt 
som medborgare i mottagarlandet. Om flyktingarna är underkastade kontroll av offentlig 
myndighet i sina bostäder, skall de enligt art. 21 behandlas så gynnsamt som möjligt. Enligt 
Genévekonventionen bör flyktingarna även ha rätt att f ä  hjälp av kommunal bostadsförmedling 
på samma villkor som svenska medborgare. När det gäller undervisning i grundskola skall 
flyktingarna (art. 22) ha samma ställning som landets egna medborgare. Art. 23 lagstadgar att 
när det gäller bistånd och understöd från det allmänna skall konventionsflyktingarna betraktas på 
samma sätt som landets medborgare; i Sverige betyder det att när det gäller 
konventionsflyktingar, socialtjänstlagen 1980:620 skall tillämpas, medan icke-
konventionsflyktingar skall f ä  bistånd enligt lagen 1994:137 om mottagande av asylsökande m.fl. 
I enlighet med art. 24 skall, med vissa undantag, konventionsflyktingar behandlas som landets 
egna medborgare när det gäller socialförsäkringar som berör olycksfall i arbetet, yrkessjukdom, 
ersättning vid sjukdom och invaliditet, vid arbetslöshet och dödsfall. Om flyktingarna uppfyller 
villkor angivna i lagen, skall de även betraktas som landets ägna medborgare när det gäller 
socialförsäkringar. 



1. en utlänning som är gift med eller sambo till nägon som är bosatt i Sverige eller har 
beviljats uppehållstillstånd för bosättning här, 
2. en utlänning som är under 18 år och ogift och som är eller har varit hemmavarande 
barn till någon som är bosatt i Sverige eller har beviljats uppehållstillstånd för bosättning 
här, 
3. en utlänning som på något annat sätt än som avses under 1 och 2 är nära anhörig till 
någon som är bosatt i Sverige eller har beviljats uppehållstillstånd för bosättning här och 
som ingått i samma hushåll som den personen, 

Dessa villkor förändrades senast genom Lag 1996:1379 som trädde i kraft den 1 

januari 1997. I den nuvarande lagen definieras närmare kretsen av anhöriga som 

får ges uppehållstillstånd enligt 2 kap. 4 § UtlL Här har en förändring skett i den 

tidigare lydelsen i 2 kap. 4 § första stycket UtlL, där endast rubriken 'nära 

anhörig'319 användes och det lagstadgades att 'uppehållstillstånd får ges till 

utlänning som är nära anhörig till en i Sverige bosatt person eller som annars har 

särskild anknytning till Sverige.' För innebörden i begreppet 'nära anhörig' 

hänvisades därför både till förarbeten till 1989 års UtlL och till tidigare lagstiftning 

på området.320 Följaktligen menades i propositionen 1988/89:86 med begreppet 

'nära anhörig' menades: (1) make/maka eller sambo;321 (2) hemmavarande barn 

under 20 år som är ensamstående; (3) föräldrar och andra släktingar som är 

väsentligt beroende av en i Sverige bosatt person och (4) personer vilkas samtliga 

nära släktingar finns i Sverige, s k. 'sista länk'-fall.322 

Enligt prop 1996/97:25 anges möjligheten til! invandring för anhöriga till en krets 

bestående av: (a) make, maka eller sambo; (b) ogifta barn under 18 år, (c) och nära 

anhöriga som i hemlandet ingått i samma hushållsgemenskap som den eller de som 

bor här i landet. I undantagsfall, när det finns synnerliga skäl, skall 

uppehållstillstånd kunna beviljas även annan anhörig till en skyddsbehövande (prop 

31J Före den 1 januari 1997 lagstadgades i 2 kap. 4 § första stycket UtlL att: uppehållstillstånd 
får ges till en utlänning som är nära anhörig till en i Sverige bosatt person eller som annars har 
särskild anknytning till Sverige. 

320 Prop. 1968:142 s. 103-120, prop. 1979/80:96 s. 37-39 och prop. 1983/84:144 s. 55-82. 

321 Homosexuella jämställs med heterosexuella, SOU 1991:1 s. 97. 

322 Se t.ex. prop. 1996/97:25 s. 105, bet. 1996/97:SfU5 s. 50. 



1996/97:25 s. 109 ff, se även SOU 1995:75 s. 154-164, skr. 1996/97:24 s. 38). 

Kretsen av anhöriga, som är behörig till uppehållstillstånd inom ramarna för 

familjeåterförening förtydligades i själva lagtexten (se ovan 2 kap. 4 § första stycket 

1-3 UtlL). 

Regeringen påpekade i sin proposition 1996/97:25323 Svensk migrationspolitik i 

globalt perspektiv att 'rätten till familjeåterförening måste vara en självklar och 

grundläggande del i vår invandringspolitik. Den bör också klarare än i dag framgå 

av lagstiftningen.' Regeringen konstaterade vidare att 'rätten till 

familjeåterförening för medlemmar av kärnfamiljen är en viktig mänsklig rättighet 

och följer också av olika konventionsåtaganden.324 I likhet med betänkande från 

flyktingpolitiska kommittén har regeringen erkänt i propositionen 1996/97:25 

rätten till familjeåterförening som en principiell rätt, d v s. att 'uppehållstillstånd får 

beviljas för anhöriga inom kärnfamiljen' (prop. 1996/97:25 s. 111). Dock får 

undantag göras från rätten att bevilja uppehållstillstånd för medlemmar av 

kärnfamiljen om det inte är rimligt att tillstånd beviljas; till exempel med hänvisning 

till rikets säkerhet eller vandelskäl, månggifte, giftermålet med minderåriga, 

skenförhållanden325 samt osanna uppgifter angående släktskap. 

När uppehållstillstånd söks p.g.a. nyligen etablerat äktenskap eller 

samboförhållande tillämpas ett system med s.k. uppskjuten invandringsprövning 

(prop. 1996/97:25 s. 112, bet. 1996/97:SfU5 s. 51, SOU 1995:75 s. 164),326 vilken 

innebär att sökanden i regel accepteras som invandrare först efter två år'27 och då 

323 Sid. 111. 

324 Till exempel 1993 års EUs icke-bindande resolution om harmonisering av nationell praxis 
beträffande familjeåterförening för andra än flyktingar (SN 2828/1/93 WG1 1497 REV1). 

325 Enligt regeringens vägledande beslut (reg. 1991-08-08 U 2918/91), talart det förhållandet 
att äktenskapet har tillkommit i samband med att utlänningen sökt uppehållstillstånd i Sverige, 
emot förlängning av uppehållstillstånd. 

326 Mer om ordningen med uppskjuten invandringsprövning se t.ex. prop. 1983/84:144 s. 73 f., 
bet. 1996/97:SfU5 s. 51 f. 

327 Efter kortare tid om parterna har gemensamt barn. 



endast om äktenskapet eller samboförhållandet fortfarande består. 

Uppehållstillstånd beviljas inte för äktenskap eller samboförhållande där ena parten 

är minderårig328 och inte heller accepteras månggifte (prop. 1996/97:25 s. 112). 

När det gäller andra anhöriga än maka/make eller barn har regeringen framhållit i 

sin proposition 1996/97:25, 'att en rimlig avvägning är att anhöriga utöver 

kärnfamiljen i princip skall ha rätt till uppehållstillstånd här endast om de i 

hemlandet ingått i samma hushållsgemenskap som den härvarande.'329 Enligt 

propositionen kan det röra sig om hemmavarande, ogifta barn över 18 år eller om 

föräldrar som i hemlandet tagits om hand av något barn.330 Särskild hänsyn måste 

tas till att det i många kulturer är mer eller mindre omöjligt för ensamstående 

kvinnor att ensamma leva i egen bostad och att de i stället är hänvisade till att bo 

med någon manlig släkting. Med hänsyn till detta är det inte uteslutet, att till den 

krets av anhöriga, som bör beviljas uppehållstillstånd på grund av att de ingått i 

samma familjegemenskap även exempelvis en äldre, ensamstående faster kan 

hänföras. 

Ensamstående förälder (d v s. utan medföljande minderårigt barn) beviljas 

uppehållstillstånd för bosättning hos här i landet bosatt barn. Detsamma gäller i 

allmänhet beträffande ensamstående förälder med minderårigt barn, om majoriteten 

av de vuxna barnen är bosatta i Sverige (prop. 1983/84:144 s. 65 f., SOU 1982:49 

s. 149-151). Föräldrapar som har samtliga sina barn i Sverige beviljas 

328 Se till exempel prop. 1983/84:144 s. 75 och regeringens (reg. 1989-06-08 U 2182/89, reg. 
1990-09-27 U 6765/90) och Utlänningsnämndens vägledande beslut (UN 19 och 20). 

329 'En sådan avvägning,' fortsatte vidare föredragande statsrådet, torde också ligga i linje med 
Europadomstolens tolkning av Europakonventionens stadgande (artikel 8) om skydd för 
familjelivet även om praxis inte innehåller någon uttömmande definition av familjebegreppet' 
(prop. 1996/97:25 s. 113). 

330 För andra anhöriga än föräldrar, har det före de senaste ändringarna i UtlL (g. lag 
1996:1379) utvecklats en praxis att 'hemmavarande' ogifta barn över 20 år som inte följt med 
föräldrarna till Sverige, exempelvis pä grund av militärtjänstgöring, beviljas normalt 
uppehållstillstånd.' Se även prop. 1983/84:144 s. 65 f. och SOU 1982:49 s. 149-151. 



uppehållstillstånd om de är 60 år eller äldre eller det föreligger starka humanitära 

skäl. Beträffande föräldrar i övrigt sker en bedömning av en rad förhållanden, t ex. 

om de har barn med sig eller inte, antalet barn i Sverige, föräldrarnas ålder och 

hälsotillstånd samt andra humanitära skäl' (prop. 1996/97:25 s. 105, UäP: UN 

247). 

Angående ansökningar från föräldrar för återförening med barn (under 18 år) i 

Sverige gäller enligt prop. 1996/97:25 och i enlighet med barnkonventionens 

rekommendationer (speciellt art. 10 som behandlas i prop. 1989/90:107) är 

utgångspunkten att det är barnet som skall återförenas med sina föräldrar och inte 

tvärtom. Om inte skyddsbehov finns skall arbetet med att främja återförening av 

familjen därför inriktas på hemlandet eller det land där barnets familj annars vistas. 

I många fall har dock föräldrar erhållit uppehållstillstånd i Sverige' (prop 

1996/97:25 s. 29, se även bet. 1996/97:SfU5 s. 86 - 116 ). 

Då uppehållstillstånd beviljas till anhöriga utanför kärnfamiljen på grund av tidigare 

hushållsgemenskap, måste vidare vara att det också finns någon form av 

beroendeförhållande, som gör det svårt för släktingarna att leva åtskilda (prop. 

1996/97:25 s. 113). Om dessa förutsättningar inte är uppfyllda torde det vara svårt 

att visa att något beroendeförhållande förelegat (ibid ). 

I samband med sitt förslag om skärpning331 av regler för anhöriginvandring, 

konstaterade flyktingpolitiska kommittén i sitt betänkande SOU 1995:75 att en 

sådan skärpning kan medföra svårigheter att upprätthålla släktförbindelser. För att 

kunna förebygga detta föreslogs vidare en möjlighet att ge visum för släktbesök för 

längre tid än tre månader eller för upprepade tremånadersbesök (SOU 1995 .75 s. 

17). Förslaget fick stöd av regeringen i propositionen 1996/97:25 där man vidare 

påpekade att 'möjlighet att, när särskilda skäl föreligger, bevilja visering för längre 

331 Detta inkluderade bl. a. sänkning av hemmavarande barns ålder från 20 till 18 år. 



tid än tre månader, dock högst ett år, har ... införts genom ändring i 2 kap. 6 § 

UtlF. Särskilt skäl kan exempelvis vara att det rör sig om nära släktingar som 

önskar vistas här för släktbesök längre tid än tre månader. Det kan också vara 

fråga om t.ex. affärsbesök (prop. 1996/97:25 s. 124).332 

Både i regeringens proposition 1996/97:25''" och i förarbetena till tidigare 

utlänningslag förordades ett i viss mån vidgat familjebegrepp vad gäller anhöriga 

till konventionsflyktingar. Eftersom flyktingarna i regel inte har möjlighet att 

besöka hemlandet och därför kan uppleva saknaden av och oro för någon anhörig i 

hemlandet, bör, enligt propositionen, när det föreligger synnerliga skäl, finnas en 

möjlighet för dessa flyktingar att förena sig i Sverige med dessa nära anhöriga även 

om de inte ingått i samma familjegemenskap i hemlandet (prop. 1996/97:25 s. 113, 

SOU 1995:75 s. 156).334 

Innan uppehållstillstånd beviljas annan än förälder sker i praxis en samlad 

bedömning av olika omständigheter som släktskap, civilstånd, sökandes ålder, den 

tid sökanden och den härvarande bott tillsammans i hemlandet m m. (prop 

1996/97:25 s. 1 1 1- 1 15).335 Vid prövning av en ansökan om uppehållstillstånd 

enligt denna paragraf skall beaktas om utlänningen kan förväntas föra en hederlig 

332 Visering överstigande tre månader betraktas i Schengenavtalets tillämpningskonvention 
som ett nationellt uppehållstillstånd. Visering som avser sådan längre giltighetstid är begränsad 
till avtalspartens område, s k. nationell visering, och far beviljas upp till fem år. Ändringen i 2 
kap. 6 § UtlF strider således inte mot Schengenavtalet (se vidare prop. 1996/97:25 s. 124). 

333 Se även förarbeten till tidigare 1980 års UtlL (t.ex. prop. 1979/80:96) 

Före ändringarna i UtlL som trädde i kraft den 1 januari 1997 som en följd av Lag 
1996:1379, kunde även annan nära släkting som har tillhört samma familjegemenskap eller som 
betecknades som 'sista länk' få uppehållstillstånd i Sverige inom ramarna för familjeåterförening 
enligt dåvarande 2 kap. 4 § första stycket 1 UtlL (se för kommentarer prop. 1983/84:144 s. 65 
och SOU 1982:49 s. 149-151). Med uttrycket 'sista länk' avses en person vars samtliga nära 
släktingar finns i Sverige. Undantagsvis kunde mer än en person behandlas som 'sista länkfall' 
(prop. 1988/89:86). I och med prop. 1996/97:25 togs begreppet'sista länkfall 'bort (s. 110). 

335 Beträffande uppehållstillstånd för anhöriga se även prop. 1979/80:96 s. 37-39 och prop 
1983/84:144, 



vandel (2 kap. 4 § andra stycket UtlL, prop. 1996/97:25 s. I l l ,  SOU 1995:75 s. 

157) 336 g t t  u n c j a n t a g  f r å n  regeln om familjeåterförening kan göras om det 

föreligger 'synnerliga skäl' d v s. framför allt mycket allvarlig brottslighet (SOU 

1991:1 s. 18).337 

Det förutsätts att den härvarande har uppehållstillstånd eller är bosatt här utan att 

behöva sådant tillstånd (prop. 1988/89:86 s. 147)/38 För anhöriga gäller vidare att 

tillstånd enl. 2 kap. 5 § första stycket UtlL339 skall ha beviljats före inresan i 

Sverige. Från och med den 1 juli 1995 (SFS 1995:773, ändrad g. SFS 1996:1379) 

gäller i vissa avseenden nya regler i utlänningslagen vilka innebär att om det är 

uppenbart att utlänningen skulle ha fått uppehållstillstånd med stöd av 2 kap. 4 § 

första stycket 1-4 UtlL kan enligt 2 kap. 5 § tredje stycket UtlL340 tillståndet sökas 

i Sverige efter inresa.341 Kravet på uppehållstillstånd för familjemedlem före 

336 Krav på  hederlig vandel infördes i 2 kap. 4 § andra stycket den 1 juli 1995 (SFS 1995:773). 
Även delbetänkande från utvisningsutredningen (SOU 1994:33) lämnade förslag rörande 
vandelns betydelse i ärenden om uppehållstillstånd. 

337 Regeringen har i två beslut (Ku 93/1700-1701 Mp) den 19 september 1993 principiellt 
fastställt att en sökandes vandel skall vägas in i bedömningen av ett anknytningsärende Beslutet 
innebär att beslutande myndigheter har sett som sin skyldighet att i varje enskilt 
anknytningsärende kontrollera sökandens vandel när så är möjligt (gäller framför allt personer 
som tidigare vistats i Sverige) och ställa eventuella brister i vandeln mot anknytningens styrka 
och omständigheterna i övrigt. 

Två regeringsbeslut i enskilt ärende den 16 dec. 1993 fastslog att en sökandes vandel skulle vägas 
in i bedömningen i anknytningsärenden. Beslutet innebar att Invandrarverket och 
Utlänningsnämnden hade skyldighet att i vaije enskilt anknytningsärende kontrollera sökandens 
vandel och ställa den i relation till övriga omständigheter i ärendet (SOU 1995:46 s. 60: se även 
prop. 1994/95:179 och prop. 1996/97:25 s. 106). 

338 Den fasta praxis som utvecklats är att kärnfamiljen, d.v.s. make/maka eller sambo (SOU 
1991:1 s. 96) och minderåriga barn som är ensamstående, far uppehållstillstånd. Utredningen 
ansåg att detta skulle bringa den svenska lagstiftningen på området i bättre samklang med 
Sveriges konventionsåtaganden. Undantag mot familjesammanföring bör kunna göras om det 
föreligger 'synnerliga skäl' d.v.s. främst mycket allvarlig brottslighet (SOU 1991:1 s. 18). 

339 Senaste lydelse lag 1996:1379. 

340 Införd g. Lag 1995:773, ändrad g. Lag 1996:1379. 

341 Se även prop 1994/95:179, bet. 1994/95:SfU16, rskr. 1994/95:401. 



inresan gäller dock inte om utlänningen skall förena sig med en nära familjemedlem 

som är stadigvarande bosatt i Sverige och som han tidigare sammanbott med 

utomlands. För att tillstånd skall beviljas efter inresa krävs för äkta makar enligt 

praxis att de skall ha sammanlevt två år utomlands eller att de har gemensamma 

barn. Även för åldriga föräldrar har tillstånd beviljats efter inresan (SOU 1991:1 s. 

98). 

Sedan den 1 juli 1994342 har de som har meddelats tidsbegränsat uppehållstillstånd 

enligt 2 kap. 4 a § UtlL,343 en viss rätt till familjeåterförening. Maka/make och 

barn under 18 år samt föräldrar till barn under nämnda ålder som fatt tidsbegränsat 

tillstånd kan få ett likaledes tidsbegränsat uppehållstillstånd för samma tid. För 

vidare kommentarer se del. 2.4.6. 

1.3.7. Resedokument 

Enligt 3 kap. 7 § UtlL utfärdar SIV en särskild legitimationshandling 

(resedokument) för flyktingar och statslösa för resor utanför Sverige. Enligt 1 kap 

10 § i UtlF, gäller 'ett resedokument som har utfärdats av Statens invandrarverk 

enligt 3 kap. 7 § utlänningslagen (1989:529) som pass vid inresa och vistelse i 

Sverige. Resedokument utfärdas enligt speciella föreskrifter vilka utformas av 

regeringen. Föreskrifterna specificeras i 1 kap. 10 § andra stycket UtlF (1989:547) 

som lagstadgar att resedokument skall utfärdas i de fall som anges i (art 27-28) 

konventionen av den 28 juli 1951 angående flyktingarnas rättsliga ställning 

(Genévekonventionen), konventionen den 28 september 1954 angående statslösa 

342 Lag 1994:137, prop. 1993/94:94, bet. 1993/94:SfUll, rskr. 1993/94:188. 

343 Senaste lydelse lag 1996/97:1379. 



personers rättsliga ställning eller konventionen av den 23 november 1957 angående 

flyktingar som är sjömän. 

Enligt art. 27 i Genévekonventionen ('Identitetshandlingar') skall en 

fördragsslutande stat utfärda identitetshandlingar till flykting, som befinner sig 

inom statsområdet och som icke är i besittning av giltigt resedokument. 1 en bilaga 

till Genévekonventionen beskrivs närmare detaljer angående villkoren för 

utfärdande av resedokument samt för dess giltighet.344 Enligt principen om att 

familjen utgör en enhet, skall enligt art. 28 i Genévekonventionen, även den andra 

maken samt makarnas minderåriga barn få ett resedokument om de är bosatta i 

Sverige och om de har samma medborgarskap (reg. 1982-08-26 IM 3522/81). 

Förpliktelsen att utfärda resedokument bortfaller dock vid 'tungt vägande skäl,' 

exempelvis vid skäl som kan hänföras till den nationella säkerheten, eller när den 

allmänna ordningen talar emot det (art. 28 1 § Genévekonventionen) Detsamma 

gäller om flyktingen har dömts till långvarigt straff för exempelvis narkotikabrott 

eller våldsbrott.345 En utlänning far överklaga SIVs beslut att vägra utfärda 

resedokument till Utlänningsnämnden (7 kap 4 § UtlL).346 Både SIV och UN kan, 

om de bedömer att ett fall har ett principiellt värde, överlämna ärendet till 

regeringen. 

Enligt 5 § i en bilaga till Genévekonventionen, skall resedokumentet ha en 

giltighetstid av antingen ett eller två år efter den utfärdande myndighetens 

prövning. I Sverige utfärdas resedokument normalt för en tid av två år och med en 

utfästelse om att under samma tid på begäran av annan stat återta utlänningen 

Resedokument far inte återkallas, men det får förlängas av SIV (1 kap. 10 § fjärde 

344 Se till exempel Handboken s. 85 - 93. 

345 Se Reg. 1985-03-28 IM 4393/83; UäP: UN 240. 

346 Rätten att överklaga SIV:s beslut infördes i 1989 UtlL. Enligt 89 § 1980 års UtlF, ansågs 
att rätten att överklaga var en följd av allmänna rättsgrundsatser. 



stycket UtlF,347 6 §, bilaga till Genévekonventionen).348 Det skall dock, enligt 1 

kap. 13 § UtlF, återlämnas till SIV när giltighetstiden har gått ut eller utlänningen 

upphört att vara flykting eller statslös. 

För att minska den asylsökandes benägenhet att bli av med sina 

identitetshandlingar, får resedokumentet förses, enligt utlänningsförordningens 1 

kap 10 § tredje stycket (F 1989:547) - men inte enligt Genévekonventionen - med 

en anteckning om att innehavarens identitet inte är styrkt (F 1992:581, 6 § bilaga 

till Genévekonventionen).349 

Sverige har anslutit sig till den Europeiska överenskommelsen om överförande av 

ansvar för flyktingar (SÖ 1980:47). Överenskommelsen reglerar, bl a övergången 

till bosättningslandet av ansvaret för förnyande eller förlängning av resedokument 

enligt art. 28 i flyktingkonventionen. Ansvaret övergår när flyktingen far ett 

tidsbegränsat uppehållstillstånd eller har fatt bo i landet minst två år. 

Även andra utlänningar än de som far flyktingförklaring har möjlighet att fa en 

legitimationshandling om de saknar en handling som gäller som pass och saknar 

möjlighet att skaffa en sådan handling. Enligt 1 kap. 11 § UtlF far Statens 

Invandrarverk utfärda främlingspass för honom att gälla som pass. 

Ett främlingspass skall utfärdas för en viss tid och får, antingen då det utfärdas eller 

senare, förses med en anteckning som begränsar dess giltighetsområde Statens 

invandrarverk eller, efter verkets bemyndigande, en polismyndighet, får förlänga 

passets giltighetstid. Ett främlingspass far, då det utfärdas, förses med en 

anteckning om att innehavarens identitet inte är styrkt (1 kap. 12 § UtlF). 

w Senaste lydelse förordning 1992:581. 

3 , 8  Detta gäller trots att flyktingförklaring får återkallas. 

349 Prop. 1998/89:86 s. 94, Handboken s. 87 - 93; se även se även SOU 1994:135 s. 70. 



Den svenska medborgarskapslagstiftningen bygger på den principen att en person 

skall ha endast ett medborgarskap. När en person förvärvar ett nytt 

medborgarskap skall samtidigt det gamla medborgarskapet upphävas. Enligt 6§ 

medborgarskapslagen (1950:382) får en utländsk medborgare bli svensk 

medborgare efter viss tids bosättning i Sverige, vanligtvis 5 år (naturalisation). '5" 

En naturalisation kan dock vägras om utlänningen inte samtidigt avstår och förlorar 

sitt utländska medborgarskap eller har ett medgivande till befrielse av den 

utländska statens regering. En svensk medborgare förlorar enligt 7 § samma lag 

sitt svenska medborgarskap, om han eller hon efter ansökan eller uttryckligt 

samtycke förvärvar ett utländskt medborgarskap. Denna princip hindrar emellertid 

inte att en utlänning i vissa fall har två medborgarskap351 då kravet på medgivande 

till befrielse från det utländska medborgarskapet i naturalisationsärenden (6 § 

medborgarskapsbalken) inte alltid upprätthålls; till exempel när det gäller de som 

accepteras som flyktingar enligt utlänningslagen (1989:529) och de som i sitt 

hemland fått avslag på ansökan om befrielse eller inte fått svar på en sådan 

ansökan. En liknande praxis har utformats angående personer - till exempel 

vapenvägrare eller de som på ett annat sätt diskrimineras av ursprungslandets 

myndigheter - som i vanliga fall inte får befrielse.352 

1.3.8. Återvandringsstöd 

350 För förslag angående uppmjukning av praxis angående dubbelt medborgarskap se till 
exempel, den senare återkallad regeringspropositionen 1990/91:195 s. 89 ff. 

351 För beskrivning av de fall då ett dubbelt medborgarskap accepteras i svensk lagstiftning se 
prop. 1990/91:195, bilaga 2 s. 91 ff. 

352 Enligt prop. 1990/91:195, bilaga 2, av de ungefar 465 000 (1989) utländska medborgarna i 
Sverige, har ca. 150 000 personer dubbla eller flerfaldiga medborgarskap. 



Återvandringsperspektivet är för närvarande en av grunderna för 

migrationspolitiken; sedan riksdagen i december 1996 godkände de allmänna 

riktlinjerna för migrationspolitiken som förordades i regeringspropositionen 

1996/97:25.353 Propositionen anger bl.a. att det är viktigt, att möjligheten att 

återvandra till hemlandet är ett aktivt och positivt inslag i politiken redan från 

början (prop. 1996/97:25 s. 35). 

Man bör dock påminna om att trots att redan 1968 års riktlinjer för 

utlänningspolitiken (prop. 1968:142) framhöll betydelsen av att invandrare fick 

tillfälle att hålla kontakt med hemlandets språk och kultur och härigenom behålla 

möjligheten till ett fritt val mellan att stanna i Sverige eller att återvända, och att i 

1975 års valfrihetsmål (prop. 1975/76:18) ingick som en aspekt möjligheten att 

återvända, fram till slutet av 1980-talet saknade Sverige en uttalad 

återvandringspolitik. 

År 1989 godkände riksdagen ett förslag angående återvandringspolitik (prop. 

1988/89:100, bil.12). I linje med UNHCRs rekommendationer (se t.ex. 

Handboken art. 133-134.) fastslogs i propositionen att frivilligheten bör vara den 

grundläggande principen vid återvandring. Den andra principen som underströks i 

prop. 1988/89:100, var att en positiv integration i Sverige ger bästa möjligheten för 

framtiden både i Sverige och i hemlandet.354 

353 För beskrivning av utvecklingen av återvandringstanken i den svenska flyktingpolitiken se 
bl.a. regerings prop. 1990/91:195, bilaga 2 s. 69f; betänkande från flyktingpolitiska kommittén 
SOU 1995:75 s. 205 -223; regeringsproposition 1996/97:25 Svensk migrationspolitik i globalt 
perspektiv, s. 269-280; slutbetänkande frän invandrarpolitiska kommittén SOU 1996:55 s. 241 -
261. 

354 I början på 1990-talet presenterades nya förslag beträffande återvandring. Till exempel 
konstaterade Betänkande av flykting- och immigrationsutredningen SOU 1991:1 Flykting- och 
migrationspolitiken att invandrarpolitiken kan underlätta återvandring genom att flyktingar ges 
möjlighet att behålla sitt språk, sin kultur och etniska identitet. Dessutom har betänkandet 
påpekat att i Sverige kan de återvändande även ges yrkesutbildning som är relevant i hemlandet. 
Samma gäller information om återvandring som sådan och psykosocial förberedelse inför 
återkomsten till hemlandet (SOU 1991:1 s. 114 och s. 169). Den efterföljande och senare 
återkallade propositionen 1990/91:195. angav att återvandring ä r  den bästa lösningen pä en 
flyktingsituation och att Sverige bör verka för en internationell samordning av insatser for 



Inför de senaste ändringarna i den svenska UtlL, intog betänkandet från 

Flyktingpolitiska kommittén SOU 1995:75 (ss. 208 ff. och 302)355 en mer 

principiell ställning och utgick från att frivillig återvandring i princip bör prägla 

mottagandet från första början och att därför den som vill återvända bör 

uppmuntras och fa bättre stöd. Återvandringsprogram bör vara anpassade efter 

gruppernas olikartade situation och det bör avsättas särskilda resurser för 

återvandringsprojekt inriktade på flyktingarnas olika ursprungsländer. För att 

återvändandet skall bli möjligt och framgångsrikt, måste konkreta insatser göras 

när den konflikt som orsakat flykten upphört: till exempel långsiktiga strategier för 

återuppbyggnad, ekonomisk utveckling, demokratisering och konsolidering av 

freden etc. Sverige bör enligt betänkandet dessutom verka för gemensam 

internationell syn på återvandringsfrågor och för att åstadkomma olika multilaterala 

arrangemang för återvändande.356 

1 sin skrivelse till riksdagen (1996/97:24), konstaterade regeringen att frågor kring 

återvändande har blivit allt mer uppmärksammade. Regeringen angav vidare att 

den 'stödjer återvandring genom ekonomiska bidrag, men även till viss del genom 

sin integrationspolitik. Erfarenheter visar att den som utnyttjar de möjligheter till 

integration som ges i exillandet därmed också ger sig själv goda förutsättningar att 

lyckas med en eventuell återvandring (skr. 1996/97:24 s. 40). Invandrarpolitiska 

kommittén har inte heller funnit att ett integrationsinriktat program i sig försvårar 

ett återvändande (SOU 1996:55 s. 243-261). Kommittén (SOU 1996:55) varnade 

dock för att ett program, som är alltför inriktat på återvändande, riskerar att skapa 

återvändande. Propositionen fastslog vidare att en positiv integration i exillandet ger goda 
förutsättningar för en lyckosara återvandring och att en återvandring därför bör vara noga 
planerad och förberedd. Propositionen har konstaterat att omfattande ekonomiska bidrag skulle 
kunna uppfattas som påtryckningar för att förmå flyktingarna att lämna Sverige (prop 
1990/91:195, s. 69). 

355 Se även dir. 1994:129. 

356 Svenskt utvecklingsbistånd till repatriering av flyktingar genom UNHCR har blivit en allt 
viktigare del av det internationella flyktingbiståndet under senare år (SOU 1995:75 s. 18, s. 82. s. 
205, s. 210; se även prop. 1991/91:195 s. 70). 



otrygghet och utanförskap, vilket inte gagnar vare sig återvändande eller 

kvarstannande i det nya landet. Regeringsproposition 1996/97:25 angav att 'den 

som fått permanent uppehållstillstånd i Sverige skall själv avgöra om och när han 

eller hon vill återvända till sitt ursprungsland. En grundläggande internationell 

princip när det gäller flyktingar är att den som riskerar förföljelse inte skall tvingas 

att återvända. Sveriges uppslutning kring denna princip är absolut. . . Beslutet att 

återvända och själva återvändandet är den enskildes rättighet och ansvar. Tidigare 

skyddsbehövande som saknar medel bör kunna fa svenskt stöd att resa tillbaka till 

ursprungslandet Stöd till återintegrering av tidigare skyddsbehövande i 

ursprungslandet bör ske genom landets egna åtgärder och internationella insatser, 

men Sverige bör i samverkan med landet kunna göra särskilda insatser för personer 

som haft skydd här' (prop. 1996/97:25 s. 54 f ) .  Det efterföljande 

Socialförsäkringsutskottets betänkande 1996/97:SfU5 påpekade att 'de  riktlinjer 

regeringen lägger fram för stöd till återvandring innebär att insatser internationellt 

och i Sverige bör ha det långsiktiga målet att flyktingar frivilligt skall kunna 

återvända under säkra förhållanden till sitt ursprungsland. Detta synsätt bör i 

princip prägla mottagandet av flyktingar i Sverige från första början.. För personer 

som får tidsbegränsat uppehållstillstånd bör inriktning på återvandring vara 

vägledande för hur vistelsetiden i Sverige skall utnyttjas' (1996/97:SfU5 s. 105) 

S k. återresebidrag utgår i dag för återvändande personer som har permanent 

uppehållstillstånd i Sverige och som frivilligt återvandrar till sitt hemland eller 

bosätter sig i ett annat land (Förordning 1984:890 om bidrag till flyktingars resor 

från Sverige för bosättning i ett annat land; prop. 1997/98:1, Utgiftsområde 8 s. 

10). Före förändringarna i den svenska utlänningslagen genom lag 1996:1379, som 

trädde i kraft den 1 januari 1997 (SFS 1996:1379) betydde detta, kvotflykting, 

konventionsflykting, krigsvägrare, de facto-flykting eller de som fått 

uppehållstillstånd av politiska eller humanitära skäl.357 I och med ändringar i 



förordning 1984:890 (genom F 1997:126) som trädde i kraft den 1 maj 1997 avses 

med begreppet 'flykting' i detta sammanhang (2 §): '(1) utlänningar som har fatt 

uppehållstillstånd i Sverige och som har överförts hit med stöd av ett särskilt 

regeringsbeslut, (2) utlänningar som har fatt uppehållstillstånd i Sverige med 

tillämpning av 2 kap. 3 § och 4§ första stycket 5 utlänningslagen (1989:529) eller 

motsvarande äldre bestämmelser.' 

Återresebidrag gäller även enligt 4 § F 1984:890 familjemedlemmar358 och det 

utgår efter individuell prövning av SIV (3 § F 1984:890). Ett sådant bidrag far 

endast ges en gång till samma person (1 §). SIV:s beslut om bidrag enligt 

förordningen får inte överklagas (6 § F 1984:890). Den som blivit svensk 

medborgare kan inte fa återresebidrag 

Bidrag får lämnas för skäliga resekostnader, uppehälle under resan och de första 

dygnen i det nya bosättningslandet samt kostnader för bagagetransport.359 Alltså 

utöver bidrag för resekostnader får bidrag lämnas med högst 10 000 kronor för 

varje vuxen person och med högst 5 000 kronor för varje barn under 18 år, dock 

med sammanlagt högst 40 000 kronor per familj (F 1997:126). 

Även personer som sökt men inte fått uppehållstillstånd i Sverige eller fått 

tidsbegränsat uppehållstillstånd, kan få bidrag till sin hemresa (prop 1997/98:1 

Utgiftsområde 8 s. 10).3SO Detta regleras av en tidsbegränsad förordning, 

351 Även vid verkställandet av ett avlägsnandebeslut kommer biljettkostnaden att betalas av den 
verkställande myndigheten såvida utlänningen inte har egna medel eller det åligger transportören 
att svara for kostnaden för hemresan (9 kap. UtlL). 

158 Familjekretsen betyder här 'make eller maka samt barn under 18 år till den som har rätt till 
bidrag. Om det finns särskilda skäl får bidrag lämnas även till annan anhörig eller sambo som 
lever i hushållsgemenskap med flykting i Sverige' (F 1997:126). 

359 Se även SOU 1996:55 s. 243, SOU 1995:75 s. 210, dir. 1994:129 s. 8. 

360 Bidrag enligt 2 § F 197:1127 får ges under vissa förutsättningar till en utlänning som enligt 
beslut om avvisning eller utvisning som har vunnit laga kraft enligl 4 kap. 1-3 §§ 
utlänningslagen (1989:529) skall lämna Sverige. 



(Förordning 1997:127 om bidrag till resor från Sverige för bosättning i annat land 

för utlänningar som vägrats uppehållstillstånd) som gäller ett år från den 1 maj 

1997 till utgången av april 1998. Våren 1997 höjdes resebidraget även till denna 

kategori av återvändande utlänningar till 5 000 kronor per person och 30 000 

kronor per familj. SIV ger även stöd till förberedelser för återvändandet (se vidare 

delen 2.4.8).361 

Föreligger ett awisningsbeslut kan hjälp till hemresa inte utgå. Enligt 9 kap. 1 § 

första stycket UtlL betalas dock biljettkostnaden av den verkställande myndigheten 

även vid avlägsnandebeslut, om utlänningen inte har egna medel eller, om det 

åligger transportören att svara för kostnaden för hemresan (9 kap. 2 § UtlL).362 

Man kan förvänta sig att även personer med awisnings- eller utvisningsbeslut kan 

fa bidrag enligt F 1997:127 om verkställighet av beslutet inte kunnat genomföras 

inom två år från det beslutet vann laga kraft (se 2 § första stycket 1). 

Regeringsproposition 1996/97:25 (s. 274) bekräftade även hittillsvarande praxis 

när det gäller återvandring till Sverige och angav att hänsyn skall tas till både 

utlandsvistelsen och den tidigare vistelsen i Sverige. Om utlandsvistelsen inte 

överstiger ett år, beviljas uppehållstillstånd i Sverige oberoende av längden på den 

tidigare vistelsen i Sverige (se även SOU 1996:55 s. 243). Möjlighet till 

återvandring till Sverige finns även då utlandsvistelsen varat högst tre år, och har 

varit relaterad till militärtjänst eller något annat tvingande skäl, t.ex. sjukdom. Om 

utlandsvistelsen varat mer än ett år och mindre än tre år beviljas uppehållstillstånd i 

Sverige om utlänningens tidigare vistelse i Sverige varat mer än fyra år. Om 

utlandsvistelsen varat mer än fyra år avslås vanligen utlänningens ansökan om 

återvandring till Sverige; dock kan ett undantag göras om den tidigare vistelsen här 

361 Det innebär bl.a. att de kosovoalbaner som tvingats bli kvar mer än två år i Sverige på grund 
av att de inte tagits emot i sitt hemland, kan fä ett visst ekonomiskt stöd om och när deras 
hemresa blir möjlig. 

362 För kommentarer se även SOU 1991:1 s. 171. 



varit mycket lång (minst 10-15 år) och om det finns starka skäl för att bevilja 

uppehållstillstånd, till exempel släktanknytning eller om utlänningen haft sin 

skolgång i Sverige. 

Under senare år har presenterats speciella riktlinjer för återvändande av utlänningar 

med tidsbegränsat uppehållstillstånd. Dessa riktlinjer kommer att presenteras i del 

2.4.8. 



KAPITEL TVÅ: 

Den svenska modellen för tidsbegränsat skydd 



2.2. Bakgrund till den valda modellen 

Den tilltagande etniska konflikten i flyktingkatastrofen Bosnien-Hercegovina, 

innebar att de svenska myndigheterna bedömde att både de rättsliga ramarna och 

praxis när det gäller mottagning av flyktingar i Sverige borde ses över. 

Den 15 april 1992, en vecka efter det att krigshandlingar brutit ut i Bosnien-

Hercegovina, beslöt den svenska regeringen att tillkalla en särskild utredare med 

uppdrag att göra en översyn av vissa delar av utlänningslagstiftningen (dir. 

1992:51). Speciellt skulle han överväga om den administrativa beredskapen i ett 

läge med en mycket stor inströmning av hjälpsökande - kunde höjas genom 

införande av 'en reglering som fyller ut det tomrum som (i dag) finns mellan 

fredssituationen och det läge för vilket beredskapslagstiftningen är avsedd' samt 

ägna uppmärksamhet åt möjligheterna att genom tekniska och andra justeringar 

förenkla och underlätta tolkning av utlänningslagen (dir. 1992:51 s. 2). Utredaren 

skulle dessutom undersöka om vissa förändringar borde göras i lagstiftningen för 

att hantera en extremt hög invandring?63 definierad implicit i detta sammanhang, 

som en 'inströmning av kanske tiotusentals hjälpsökande från ett område med en 

akut försörjningskris' (dir. 1992:51 s. 12 f ). Vad som är viktigt att notera i det 

här sammanhanget är att i mitten av april 1992 (då utredningsdirektiv dir 1992:51 

utfärdades) har begreppen 'tidsbegränsat skydd' eller 'tillfälliga 

skyddsanordningar' ännu inte nämnts. 

Under den närmaste tiden efter det att direktiven utfärdades, bevittnade Sverige en 

alltmer intensifierad inströmning av personer från det forna Jugoslavien, speciellt 

från Bosnien-Hercegovina. Sverige blev, vid sidan av Tyskland och Österrike, ett 

av de största mottagarländerna för skyddssökande från det forna Jugoslavien. Det 

fanns flera orsaker till varför just Sverige, trots det geografiska avståndet, blev ett 



av de största mottagarländerna för de bosniska flyktingarna. En av dessa s k. 

'pullfaktorer' var att Sverige sedan flera decennier hade en stor 

arbetskraftsinvandring från det forna Jugoslavien. Dessutom, fram till den 22 maj 

1992, kunde bosniska skyddssökande med jugoslaviskt pass resa in i Sverige utan 

visum eftersom Sverige hade ett avtal om viseringsfrihet med Jugoslavien.'64 

Den 22 maj 1992 erkände Sverige Bosnien-Hercegovina som en oberoende stat. 

Eftersom det saknades ett avtal om viseringsfrihet mellan Sverige och den nya 

staten, blev följden av detta att de bosniska medborgarna behövde visering till 

Sverige. Direkt efter erkännande av den nya staten Bosnien-Hercegovina hade 

Sverige inga planer på att införa viseringsfrihet för medborgare från Bosnien-

Hercegovina. Det allt försämrade humanitära tillståndet i Bosnien-Hercegovina 

och den växande flyktingkrisen innebar dock att Sverige tillfälligt släpte365 den 10 

oktober 1992 kravet om visering för bosnier,366 medan viseringstvång samma dag 

infördes för medborgare från Serbien och Montenegro.367 

363 I detta sammanhang bör det påminnas om att redan den 17 december 1991, påpekade SIV i 
sin skrivelse till regeringen att det fanns ett behov av särskilda insatser i situationer med en 
extremt hög invandring. 

364 Den 15 maj 1992 vädjade UNHCR till Sverige om att avstå från att införa visumtvång för 
bosnier (DN 1992-05-15). 

365 Mellan 10 oktober 1992 och 21 juni 1993. 

366 Införandet av visumfrihet för bosnier var påtvingat av det faktum att skyddssökande frän 
Bosnien för det mesta anlände till Ystad via Polen. Detta betydde att Sverige hade ytterst 
begränsade möjligheter att skicka dessa personer tillbaka till Polen enligt den första 
asyllandsprincipen. De som kom till Trelleborg skickades däremot tillbaka till Tyskland (se även 
DN 1992-07-02, 1992-07-03, 1992-0-7, 1993-12-30). 

36 Införandet av visumfrihet för bosnier bör även ses i ett bredare internationellt sammanhang. 
Den 29 juli 1992 ägde i Genéve. bl a på svenskt initiativ, ett internationellt möte rum på hög nivå 
om hanteringen av den 'ex-jugoslaviska flyktingkrisen.' Under konferensen vädjade FNs 
Flyktingkominissarie Mrs. Sadako Ogata till mottagarländerna att inte stänga gränserna för de 
flyende från det forna Jugoslavien. Det var då termen temporary protection' (tidsbegränsat 
skydd) nämndes för första gången som ett av de tre huvudelementen i den s k 'comprehesive 
international response' till den humanitära krisen i det forna Jugoslavien. De två andra element 
som nämndes i sammanhanget var: 'frivilligt återvändande' och det s k 'burden-sharing'. 



I oktober 1992 presenterade den särskilde utredaren en PM368 med förslag från 

utredningen om översyn av vissa delar av utlänningslagstiftningen m m. (dir. 

199251; Ku 1992:05) angående Legal reglering369 av massflyktssituationer.3 0 

Förslaget remissbehandlades och de flesta remissinstanserna371 ställde sig positiva 

till en särskild lagstiftning om tillfälliga vistelsetillstånd i en massflyktsituation 

Allvarlig kritik riktades dock mot en del förslag.'72 Många instanser hävdade att 

man borde vänta med lagändringarna angående tidsbegränsade uppehållstillstånd 

tills frågan utreds ytterligare av en parlamentarisk kommitté som tillsatts av 

regeringen den 14 januari 1993 för att se över invandrarpolitiken och invandrings-

368 För sammanfattning av PM se bilaga 7 till prop. 1993/94:94 s. 128-129. 

369 Lagförslag i PM med förslag till Legal reglering av massflyktssituationer finns i bilaga 8 till 
regeringsproposition 1993/94:94 s. 130-136. 

370 I PM (s. I) presenterades bl a följande förslag angående den nya lagen: (i) Man antar att 
personer, som har vistats i ett land eller område där det råder väpnad konflikt eller av annan 
orsak än sådan konflikt förorsakad kris av synnerligen allvarlig art har lämnat landet eller 
området p g a konflikten eller krisen. Sådana personer ska ses som skyddssökande och får stanna 
i Sverige tills förhållandena i hemlandet blir normala igen; (ii) Regeringen avgör när sådan 
konflikt eller kristillstånd har inträtt eller upphört; (iii) Om det bland de skyddssökande finns 
någon som hävdar att han/hon är berättigad till asyl i Sverige, bör prövningen av en asylansökan 
ske först när vistelsetillståndet upphört att gälla. Personen måste ha ansökt om asyl eller 
upprepat en tidigare inlämnad ansökan; (iv) Personer som omfattas av denna lag ska registreras 
som skyddssökande så snart som möjligt efter inresan. Själva registreringen utgör beslutet om 
vistelsetillstånd; (v) Regeringen bedömer om det råder krig eller allvarlig kris i det land eller 
område som de flyende har lämnat, för att lagen ska tillämpas på dem. Regeringen beslutar även 
när lagen upphör att gälla, d v s  regeringen bedömer när krisen eller konflikten som tvingat 
människor att bege sig hit, upphört. Skulle beslutet för ett visst land eller ett område bestå i nio 
månader, har riksdagen rätt att bestämma om man ska förlänga beslutet eller inte Om riksdagen 
inte bestämmer om förlängning, upphör beslutet om visteletillstånd att gälla, och de 
skyddssökande anses som asylsökande; (vi) När vistelsetillståndet upphör alt gälla, efter 
regeringens beslut, förutsätts de skyddssökande frivilligt lämna landet. Skulle de vägra lämna 
landet, skall de avlägsnas med tvång. 

371 Förteckning över remissinstanser som avgav yttrande över PM med förslag till Legal 
reglering av massflyktssituationer, se bilaga 9 till regeringsproposition 1993/94:94 s. 137. 

372 Bl.a. ifrågasatte man uppskjutandet av behandlingen av asylansökningar, och avlägsnande 
av människor med tvång när deras vistelsetillstånd upphört att gälla Man påpekade också att 
lagen är otydligt formulerad vad beträffar vilka situationer den skall tillämpas vid och att man 
måste skilja mellan situationer där människor flyr p.g.a. hungersnöd och liknande, och 
situationer där personer flyr p.g.a. krig m m., och kanske betraktas som konventionsflyktingar 
(prop. 1993/94:94 s. 77-78). Kritik riktades även mot att lagen inte angav någon längsta tid 
under vilken vistelsetillstånd kan beviljas (ibid). 



och flyktingpolitiken. Kommittén (Ku 1993:1) som arbetade under namnet 

Invandrar- och flyktingkommittén (IFK) fick bl a i uppdrag att 'överväga om det 

fanns skäl att skapa en beredskap för att kunna ge mer tidsbegränsat skydd åt dem 

som i större skaror söker skydd och hjälp här under förhoppningsvis mer tillfälliga 

omständigheter, samtidigt som vi ger ett mer varaktigt skydd åt dem som söker 

skydd undan förföljelse' (dir. 1993:1 s. 16 f ) .  

Både medan den enskilde utredaren (Ku 1992:05) utförde sitt uppdrag och senare 

då invandrar- och flyktingkommittén KU 1993:1 arbetade, har de flyende från det 

forna Jugoslavien i allt större antal sökt sig till Sverige.373 Mellan våren 1992 och 

årsskiftet 1992/1993 sökte sig mer än 11 000 flyende från Bosnien till Sverige. 

Under hela året 1992 kom 84 000 asylsökande, varav ca. 83 % från det forna 

Jugoslavien. 

Samtidigt som antalet skyddssökande ansågs överskrida de existerande 

mottagningsresurserna i Sverige, konstaterade SIV att p g a. den oklara politiska 

situationen i hemlandet man inte kunde avvisa eller utvisa bosnier direkt till 

Bosnien-Hercegovina.374 SIV konstaterade samtidigt att många asylsökande 

förmodligen kunde åberopa tillräckliga skäl för asyl eller uppehållstillstånd av 

humanitära skäl. Följaktligen överlämnade SIV den 15 januari 1993 och enligt 7 

kap. 11 § UtlL två ärenden till regeringen för avgörande. SIV anförde i ett av 

dessa ärenden (reg. 11) som följer: 'SIV har i skrivelse denna dag tagit upp frågan 

om handläggningen av ärenden beträffande asylsökande från Bosnien-Hercegovina. 

Med hänvisning till Skrivelsen överlämnas A s  och B:s ärende angående 

uppehållstillstånd m m. till regeringen för avgörande SIV förordar i första hand 

att ärendet vilar tills vidare.' 

373 I slutet av juni 1993 bodde sammanlagt 90 000 asylsökande och flyktingar i SIVs ca 270 
utredningsslussar och förläggningar; varav 66 400 personer väntade på att fä sin asylansökan 
prövad av SIV i första instans. 

3 "  UäP s. 569. 



Utlänningsnämnden yttrade sig i ärendet den 11 februari 1993 och anförde att: 'UN 

delar SIV:s bedömning i skrivelsen från den 15 januari 1993 till Ku, att det, främst 

med hänsyn till behovet av ett samordnat internationellt agerande i frågan om 

asylsökande från Bosnien-Hercegovina, inte krävs att svenska myndigheter f.n. tar 

ställning i de aktuella ärendena.' UN hänvisade även till UNHCRs 

rekommendation som vädjade till mottagarländerna att avstå från att fatta beslut 

angående bosnier, eller åtminstone att undvika att dem skicka dem tillbaka till 

Bosnien. UN konstaterade dock att det är svårt att bedöma om vilandeförklaring 

eller beslut om tidsbegränsat uppehållstillstånd skall gälla (se. UäP s. 570). 

Nämnden hänvisade vidare till sitt tidigare svar från den 22 september 1992 (Reg. 

45 IV) och påpekade att både på grund av de humanitära och 

rättssäkerhetsmässiga aspekterna, vilandeförklaring under inga omständigheter bör 

sträcka sig alltför långt fram i tiden. Beträffande de principiella frågorna i ärendet, 

konstaterade UN att permanent uppehållstillstånd är den normala tillståndsformen 

och att tidsbegränsade uppehållstillstånd endast bör tillgripas i enstaka fall i 

avvaktan på förändringar i den asylsökandes hemland. Slutligen poängterade UN 

på samma sätt som SIV att man måste överväga om de enskilda asylsökandena inte 

borde beviljas asyl eller uppehållstillstånd på humanitära grunder. 

Beslut i ärendet fattades av regeringen den 21 juni 1993 (UäP:Reg. 11). och innebar 

att A och B beviljades permanent uppehållstillstånd i Sverige på humanitära 

grunder enligt 2 kap. 4 § första stycket 2 UtlL. Det innebar följaktligen att 

skyddsbehövande bosnier som dittills sökt asyl i Sverige efter prövning i de 

enskilda ärendena skulle beviljas permanent uppehållstillstånd på humanitära 

grunder. 

Vad beträffar skäl för beslutet anförde regeringen att:'75 



Förhållandena i dagens Bosnien-Hercegovina kännetecknas av en 
inbördeskrigsliknande situation. Lika grupper strider mot varandra. 
Civilbefolkningen löper betydande risker att skadas eller dödas som en följd av 
stridshandlingarna. Försörjningsläget är mycket svårt. Förföljelse och 
övergrepp i form av etnisk rensning förekommer på människor som råkar befinna 
sig inom ett område som behärskas av en annan grupp. Regeringen bedömde 
vidare att många asylsökande från Bosnien-Hercegovina som befinner sig i 
Sverige för närvarande har behov av skydd. 

Det kan emellertid ifrågasättas om situationen är sådan att den generellt sett 
utgör grund för asyl enligt 3 kap. 1 § UtlL. För att flyktingskäl skall kunna 
föreligga, påminde regeringen, krävs nämligen dels att hotet om förföljelse är 
individualiserat - ett generellt hot om våld konstituerar inte rätt till asyl - dels 
som huvudregel att förföljelsen utgår från myndigheterna eller att staten 
medvetet underlåter att skydda invånare från övergrepp. Dessa principer gäller 
också för de som avses i 3 kap. 1 § 3UtlL (s.k. de facto-flyktingar). För denna 
kategori sägs i förarbetena (prop. 1988/89:86 s. 75) att bestämmelsen normalt 
inte omfattar den som har tvingats lämna sitt land på grund av yttre aggression, 
ockupation eller inbördeskrig. Inte heller är bestämmelsen i 3 kap. 3 § UtlL om 
skydd för krigsvägrare avsedd att tillämpas i samband med inbördeskrig. 1 
praxis har emellertid sedan länge skydd även getts dem som inte omfattas av det 
rättsliga begreppet. Uppehållstillstånd har då getts av humanitära skäl (prop. 
1988/89:86 s. 147). 

Det nu anförda utesluter inte att det i enskilda fall kan finnas skäl att bedöma en 
asylsökande från Bosnien-Hercegovina som flykting eller de facto-flykting. 
Regeringen fortsatte med beskrivningen av händelseförloppet i Bosnien som 
förorsakade flykten och konstaterade att det saknas 'omständigheter av det slag 
som förutsatts för att asyl skall kunna komma ifråga. Det är dock helt klart att 
de löper avsevärda risker för övergrepp i hemorten. Situationen i Bosnien-
Hercegovina är inte sådan att det kan krävas att de nu skall söka skydd i någon 
annan del av hemlandet. Vid sådana förhållanden skulle det vara stridande mot 
humanitetens krav att inte låta dem stanna här. De bör därför ges rätt till en 
fristad i Sverige. A och B bör beviljas uppehållstillstånd för bosättning av 
humanitära skäl med stöd av 2 kap. 4 § första stycket 2 UtlL. Regeringens beslut 
innebar att A och B beviljades permanent uppehållstillstånd. ' 

Regeringens principbeslut (UäP Reg. 11) innebar att en övervägande del av 

bosniska asylsökande som sökte asyl i Sverige före den 21 juni 1993 beviljades 

permanent uppehållstillstånd av humanitära skäl Vid tiden för regeringens 

vägledande beslut den 21 juni 1993 väntade 42 000 personer på att få sin 

375 UäP:Ree. 11 s. 569: Humanitära skäl - inhumana förhållanden. Den allmänna situationen 
i Bosnien-Hercegovina medför att många asylsökande har behov av skydd. I allmänhet föreligger 
inte skäl för flyktingförklaring dels eftersom hotet om förföljelse är av generell karaktär och inte 
är individualiserat och dels eftersom hotet inte utgått från myndigheterna eller att staten medvetet 
undlåtit att skydda invånarna (2 kap. 4 § första stycket 2UtlL, prop 1983/84:144 s. 37, prop. 
1988/89:86 s. 147, Wikrén och Sandesjö s. 76). Beslut: Permanent uppehållstillstånd beviljas pä 
humanitära grunder. 



asylansökan prövad av Statens invandrarverk i första instans. Samtidigt 

uppskattade invandrarverket att som en följd av detta beslut under budgetåren 

1993/94 och 1994/95 ytterligare 20-30 000 personer skulle komma till Sverige 

inom ramen för anhöriginvandring (prop. 1993/94:51 s. 3). 

I ett annat liknande ärende med sökande från Bosnien-Hercegovina som också 

lämnades den 15 januari 1993 av SIV till regeringen, och där blandäktenskap var 

inblandat (en etnisk muslim och en serb) beviljades de facto-flykting status 

(UäP:Reg. 13).376 

Samtidigt med det vägledande beslutet införde regeringen den 21 juni 1993 ett 

krav på visering för medborgare från Bosnien-Hercegovina. Som ett argument till 

beslutet hänvisades dessutom till Sveriges begränsningar beträffande 

flyktingmottagning.377 Invandrarministern angav i samband med detta beslut att 

riksdagen under hösten 1993 skulle ta ställning till ett förslag om en väsentligt 

utökad flyktingkvot för att möjliggöra överföring till Sverige av skyddsbehövande 

bosnier (prop. 1993/94:51 s. 2 och s. 5). Flyktingkvoten för budgetåret 1993/94 

utökades följaktligen till 6 000 personer. För dessa skulle upp till 5 500 platser 

reserveras för personer från Bosnien-Hercegovina. Regeringen föreslog samtidigt 

376 Bosnien-Hercegovina: 
UäP:Reg. 13 s. 573: De facto-flykting - blandat etniskt ursprung - plundring - konfiskering. 
Familjens blandade etniska ursprung i förening bl a att egendom fräntagits dem och hot mot 
deras liv och säkerhet far  anses utgöra så tunga omständigheter mot att återvända till hemlandet 
att de bör betraktas som de facto-flyktingar (3 kap. 1 § 3 UtlL). Beslut om permanent 
uppehållstillstånd beviljas, men ansökningarna om flyktingförklaring och resedokument avslås. 

UäP:UN 109 s. 574: De facto-flykting. Asyl beviljas eftersom särskilda omständigheter 
föreligger enligt 3 kap. 1 § 3 UtlL. Beslut: UN upphäver avvisning och bifaller ansökningar om 
uppehålls- och arbetstillstånd.. 

371 Införandet av visumtvång för bosnier innebar att medan det före regeringens krav pä 
visering för medborgare i Bosnien-Hercegovina, kom ca 1700 asylsökande per vecka till Sverige, 
det i slutet av året rörde sig om 175 personer (prop. 1993/94:51 s. 4, SOU 1995:75 s. 127-128). 
Det tredje beslutet som fattades den 21 juni 1993 innebar en utökning av flyktingkvoten. 



ett särskilt stimulansbidrag till de kommuner som förväntades fa en kraftig 

utökning av sitt flyktingmottagande (Prop 1993/94:51 s. 2). 

Den 25 november 1993 presenterade regeringen proposition 1993/94:94 

Mottagande av asylsökande m.m. I propositionen föreslog regeringen att 'ett 

tidsbegränsat uppehållstillstånd skall kunna beviljas för en skyddssökande som kan 

bedömas ha ett tillfälligt behov av skydd här i landet. Arbetstillstånd bör beviljas 

för samma tid som uppehållstillståndet' (prop. 1993/94:94 s 79). 

1 samma proposition (prop. 1993/94:94 s. 27) angav regeringen att 'bestämmelser 

om sysselsättning for och bistånd till asylsökande m.fl.' samlas i en ny Lag om 

mottagande av asylsökande m.fl.37'' och att därför de som skulle beviljats 

tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 2 kap. 4 a § då skulle 'omfattas av den 

föreslagna nya lagen om mottagande av asylsökande m.fl.' (prop. 1993/94:94 s. 2). 

Institutet 'tidsbegränsat uppehållstillstånd' infördes följaktligen genom Lag 

(1994:138)379 om ändring i utlänningslagen en ny paragraf 2 kap. 4 a §. och som 

lagstadgade som följer: 

Om en utlänning som söker uppehållstillstånd med stöd av 2 kap. 4 § första stycket 
2 eller 3kap. bedöms ha ett tillfälligt behov av skydd här i landet får ett 
tidsbegränsat uppehållstillstånd ges. 

2 kap. 4 a § trädde i kraft den 1 juli 1994 och kom att utgöra grunderna för 

beviljande av tidsbegränsat uppehållstillstånd på humanitära grunder mellan 1 juli 

1994 och 1 januari 1997, då ändringar i paragrafens lydelse genom lag 1996:1379 

trädde i kraft. 

378 Lag 1994:137 (LMA). 

379 Förarbeten: prop. 1993/94:94; bet. 1993/94:SfUll, rskr 1993/94:188. 



Angående flyktorsaker som skulle legitimera en skyddssökande att erhålla 

tidsbegränsat skydd enligt 2 kap 4 a § UtlL (SFS 1994:138) angavs i 

propositionen (1993/94:94) att det rörde sig om kortvariga konflikter och kriser, 

samt om natur- eller ekologiska katastrofer. Propositionen fastslog samtidigt att, 

om skyddsbehovet skulle bestå under en längre tid, det skulle vara omänskligt att 

tvångsvis återsända personen till ursprungslandet om han/hon hunnit rota sig här. 

En ytterligare förutsättning för en lösning med tidsbegränsat uppehållstillstånd 

skulle enligt propositionen 1993/94:94 vara lämplig när fråga om vissa personer 

som inte har rätt till asyl enligt 3 kap. 1 § UtlL (prop. 1993/94:94 s. 81). I sådana 

fall skulle asylansökan ha företräde före tidsbegränsat uppehållstillstånd. Detta 

betydde att även i framtiden en fullständig prövning av utlänningens skäl för 

ansökan om uppehållstillstånd borde göras (prop. 1993/94:94 s. 80 f ) .  

Det första tillståndet skulle meddelas för en tid av högst sex månader, skulle 

skyddsbehovet kvarstå efter att tiden löpt ut, bör tillståndet kunna förlängas 

ytterligare under högst sex månader (prop, 1993/94:94 s. 81 f ). Tidsbegränsade 

uppehållstillstånd skulle sammanlagt gälla som regel under högst ett år, men 

tidsgränsen angavs inte tydligt. Skulle skyddsbehovet kvarstå efter ett år, skulle 

permanent uppehållstillstånd beviljas och den skyddssökande registreras i 

folkbokföringen. 

Propositionen argumenterade även att mottagande av de skyddssökande, som 

beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd, borde vara annorlunda, eftersom dessa 

personer skulle vistas i Sverige endast en kort tid och att de skulle återvända till 

hemlandet så snart förhållandena där tillät det. De skyddssökande borde därför 

inte integreras i det svenska samhället och därmed stå utanför det kommunala 

flyktingmottagandet. Propositionen angav däremot att de, som beviljades 

tidsbegränsade uppehållstillstånd, även skulle ha rätt att arbeta så länge tillståndet 

löpte (prop. 1993/94:94 s. 79). Angående familjeåterförening, lagstadgades i 2 kap. 

4 a § andra stycket att 'om ett tidsbegränsat uppehållstillstånd har getts någon med 



stöd av första stycket får ett tidsbegränsat uppehållstillstånd ges också till en 

utlänning som är make eller maka eller barn under 20 år till den person som först 

beviljats tillstånd. Detsamma gäller förälder till barn under 20 år som meddelats 

tillstånd enligt första stycket.' 

De nya bestämmelserna om tidsbegränsade uppehållstillstånd tillämpades första 

gången i maj 1995 för de omkring 5 000 bosniska asylsökandena med kroatiskt 

pass och kroatiskt medborgarskap och som anlände till Sverige år 1994. 1 sitt 

beslut den 16 februari 1995 angav regeringen att personer som har medborgarskap 

i flera länder kan kräva skydd i något av dessa, innan man söker skydd i Sverige. 

Eftersom man inte kunde skicka tillbaka dem till Bosnien-Hercegovina, återstod då 

att pröva om de kunde få skydd i Kroatien. Regeringen380 fattade ett vägledande 

beslut, 24 maj 1994, om att skicka tillbaka dessa skyddssökande till Kroatien och 

konstaterade att risken inte var påtaglig för kroatiska medborgare att mot sin vilja 

tvingas delta i väpnade konflikter.381 Regeringens beslut från den 16 februari 1995 

fattades mot bakgrund av den då rådande situationen i Kroatien. Situationen 

försämrades dock fort då stridigheter utbröt i Kroatien våren 1995. Den 5 maj 

1995 fattade regeringen ett nytt beslut som innebar att det av humanitära skäl inte 

var möjligt att återsända asylsökande bosnien-kroater till Kroatien Förhoppningar 

fanns dock, enligt den svenska regeringen, om att situationen inom en kortare tid 

380 Tidigare har SIV avslagit flera ansökningar från skyddssökande med både bosniskt och 
kroatiskt medborgarskap, och konstaterade att de inte riskerade förföljelse i Kroatien. SIV 
hänvisade till att det kroatiska parlamentet i maj 1992 hade antagit en särskild konstitutionell lag 
om mänskliga rättigheter för nationella minoriteter. 

381 UäP:Reg. 49 s. 335. Flerfaldigt medborgarskap - Bosnien-Hercegovina - Kroatien. Fråga 
om uppehållstillstånd för en familj från Bosnien-Hercegovina som under en kortare vistelse i 
Kroatien erhållit hemlandspass i det sistnämnda landet strax före ankomsten till Sverige (3 kap. 2 
§ UtlL. art. 1 A2 sista stycket 1951 års Genévekonventionen, W&S s. 115f. Handboken: 106 § 
och 107 §). Beslut: Regeringen avslår ansökningarna. 

UäP:Reg.51 s. 340: Flerfaldigt medborgarskap - Serbien/Montenegro - Bosnien-Hercegovina. 
Fråga om betydelsen av att en utlänning som har varit permanent bosatt i Förbundsrepubliken 
Jugoslavien (Serbien/Montenegro) innehar ett pass, som efter inresa i Sverige har utfärdats av 

Bosnien-Hercegovinas ambassad i Stockholm (3 kap. 2 § UltL, art lA2 sista stycket 1951 års 
Genévekonvention, W&S s,115f., Handboken: 106§ och 107§. Beslut: överklagandet avslås. 



skulle förbättras. Regeringen framhöll då att permanent uppehållstillstånd därför 

inte bör beviljas, utan i stället skulle ett tidsbegränsat uppehållstillstånd beviljas för 

sex månader, d.v.s. till 1 december 1995.382 Regeringen införde samtidigt 

viseringsskyldighet för kroatiska medborgare. 

Den 24 november 1994 tillsattes en ny parlamentarisk kommitté som skulle se över 

invandrings- och flyktingpolitiken. Kommittén fick bl. a. i uppdrag att pröva om 

tidsbegränsade uppehållstillstånd skulle kunna användas i större utsträckning och i 

andra situationer än vad som angavs genom ändringen i utlänningslagen (dir. 

1994:129 s. 1-3). Den tidigare kommittén som regeringen tillsatte efter ett beslut 

den 14 januari 1993 (Ku 1993:1) och som tog namnet Invandrar- och 

flyktingkommittén (IFK), publicerade en jämförelse mellan tolv länders 

invandrings- och asylpolitik (SOU 1993:113).383 Kommittén hade dock fatt ett 

mycket omfattande uppdrag. Regeringen ansåg därför att arbetet skulle kunna 

bedrivas på ett mer rationellt sätt i två separata kommittéer, och därför lades i den 

s k. IFK ned. En av de två nya kommittéerna, den Flyktingpolitiska kommittén 

skulle följaktligen arbeta med flera av de frågor på flyktingpolitiska området som 

IFK tidigare behandlat (dir. 1994:129 s. 1-3). 

Sommaren 1995 lade den flyktingpolitiska kommittén fram betänkandet SOU 

1995:75 Svensk flyktingpolitik i globalt perspektiv. I betänkandet föreslogs bl. a 

en viss utvidgning - i jämförelse med lag 1994:138 - av möjligheterna att använda 

tidsbegränsade uppehållstillstånd i massflyktsituation d.v.s. i 'en situation där ett 

382 Den 1 december 1995 gick de tidsbegränsade uppehållstillstånden för de kvarvarande 3 300 
bosnien-kroaterna ut. De  fick lov att lämna in nya asylsökningar (SIV KK-95-30 1995-10-17 
s.l). SIV gjorde i maj  1996 bedömningen att situationen i Kroatien hade stabiliserats och atl 
återsändande kunde ske till Kroatien. Tio ärenden lämnades över till regeringen för vägledande 
beslut (SIV 19-96-5212 1996-05-13 s. 1-3) Regeringen har ännu inte fattat något beslut. 

383 Se även rapportens engelska version The Key to Europe - a comparative analysis of entry 
and asylum policies in western countries, Report prepared by the InternationaI Centre for 
Migration Policy Development for the Swedish Parliamentary Immigrant and Refugee 
Commission (SOU 1994:135). 



stort antal människor flyr från sitt hemland på grund av en fara som kan drabba alla 

i området oavsett den drabbades politiska eller personliga förhållanden. Det 

avgörande skall inte vara hur många enskilda individer som når ett visst 

tillflyktsland, utan den faktiska situationen i hemlandet' (SOU 1995:75 s. 181). 

Det är i en sådan situation som kommittén fann skäl att ge tidsbegränsade 

uppehållstillstånd till personer som söker skydd 'oavsett om de har skäl enligt 

Genévekonventionen eller kan antas höra till den kategori som utan att hysa 

välgrundad fruktan för politisk eller annan förföljelse flyr undan en väpnad konflikt 

eller miljökatastrof och inte kan fa skydd i hemlandet' (ibid. s. 182). Följaktligen 

innebär detta att enligt flyktingpolitiska kommitténs förslag det bland dem som i en 

massflyktsituation söker sig till Sverige och får tidsbegränsat uppehållstillstånd, kan 

finnas även personer som har skäl för att definieras som flyktingar enligt 

Genévekonventionen. Anledningen till detta var, enligt kommitténs att det av 

praktiska skäl var omöjligt i en massflyktsituation genast pröva om en asylsökande 

är flykting enligt 1951 års Genévekonvention. 

Trots att den svenska utlänningslagen ställer krav på att varje asylsökande ska fa en 

individuell utredning och bedömning, ansåg kommittén att det av praktiska skäl i 

en massflyktsituation inte skulle vara vare sig lämpligt eller nödvändigt med en 

individuell handläggning Kommittén ansåg också att detta skulle innebära en 

omständlig och dyr procedur och föreslog därför att frågan om en utlänning skulle 

betraktas som flykting enligt Genévekonventionen bör undersökas först när det 

tidsbegränsade uppehållstillståndet löpt ut men senast innan ett eventuellt 

tvångsvist avlägsnande ur Sverige genomföres. 

En lämplig tidsperiod för giltigheten av det tidsbegränsade uppehållstillståndet 

ansågs av kommittén vara högst två år. Skulle förhållandena i hemlandet vara 

oförändrade efter två år bör frågan om permanent uppehållstillstånd prövas. 

Kommittén ansåg dock att permanent uppehållstillstånd inte bör ges om program 

har inletts för återvändande vid den första tvååriga tidsperiodens utgång, utan att 



det tidsbegränsade uppehållstillståndet bör förlängas med upp till två år i 

sexmånaders-perioder. Den sammanlagda tiden för det tidsbegränsade 

uppehållstillståndet skulle alltså kunna vara fyra år. Betänkandet föreslog vidare 

att utlänningar som beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd bör ges 

arbetstillstånd under samma tid, och att barnen bör ges möjlighet att gå i 

grundskola. Kommittén ansåg dock att, med tanke på det förväntade 

återvändandet till ursprungslandet, den aktuella gruppen ej bör omfattas av alla 

normala sociala rättigheter (SOU 1995:75 s. 182 f.). 

Den 12 september 1996 överlämnade regeringen till riksdagen en skrivelse 

1996/97:24 Invandrings- och flyktingpolitiken. Efter att ha konstaterat att år 1994 

endast 2% (d.v.s. 785 av de 37 444)384 av de asylsökande beviljades 

uppehållstillstånd som konventionsflyktingar, påminde skrivelsen 1996/97:24 (s. 

16) om att en asylsökande även kan ges möjlighet att bosätta sig med 

uppehållstillstånd i Sverige av humanitära skäl (2 kap. 4 § första stycket 2). 

Uppehållstillstånd enligt 2 kap. 4 § första stycket 2 UtlL är inte någon egentlig 

skyddsbestämmelse utan uppehållstillståndet beviljas när den tillståndsgivande 

myndigheten bedömer att det föreligger humanitära skäl för bosättning i Sverige. 

År 1994 beviljades 15 636 personer (majoriteten från Bosnien-Hercegovina) och år 

1995 beviljades 1 522 personer uppehållstillstånd grundat på 2 kap 4 § första 

stycket 2 UtlL (1989:529). 

Den 20 september 1996 överlämnade regeringen till riksdagen en proposition 

1996/97:25 Svensk migrationspolitik i globalt perspektiv, i vilken bl.a. föreslogs en 

rad ändringar i den svenska utlänningslagen, bl. a. angående hanteringen av 

massflyktingströmmar. Angående skyddsproblematiken presenterade regeringen 

sin ståndpunkt angående följande frågor: (1) tolkning av Genévekonventionens 

384 7 431 personer beviljades uppehållstillstånd som kvotflyktingar. Under 1995 var andelen 
konventionsflyktingar 3 %  eller 148 personer av de 3 686 asylsökande som beviljades 
uppehållstillstånd. 



flyktingbegrepp; (2) ändringar i skyddskategorier; (3) tidsbegränsade 

skyddsanordningar i massflyktsituationer. Sålunda föreslog regeringen att 

liksom hittills skall rätt till skydd i Sverige finnas för flyktingar enligt 
flyktingkonventionen. Konventionen skall ges en vidare tolkning än i dag. 
Konventionens skyddsbestämmelser skall kunna tillämpas oavsett vem som 
förföljelsen utgår från och således även när det inte finns någon statsmakt i ett 
land. 

De nuvarande skyddsbegreppen de facto-flyktingar och krigsvägrare utgår. 
Detsamma gäller möjligheterna att bevilja uppehållstillstånd av politisk
humanitära skäl. I stället införs regler om skydd för övriga skydsbehövande, till 
vilka räknas de som 
- riskerar att straffas med döden eller kroppsstraff eller att utsättas för tortyr eller 
annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, 
- på grund av yttre eller inre väpnad konflikt behöver skydd eller på grund av 
miljökatastrof inte kan återvända till sitt hemland, 
eller 
- på grund av sitt kön eller homosexualitet riskerar förföljelse. 

Regeringen ges möjlighet att föreskriva att uppehållstillstånd inte får beviljas för 
den som flytt undan en yttre eller inre väpnad konflikt eller en miljökatastrof, om 
Sveriges möjligheter att ta emot utlänningar motiverar det. Ett sådant beslut av 
regeringen skall anmälas till riksdagen genom särskild skrivelse inom tre månader 
(prop. 1996/97:25 s. 94) 

Regeringens lagförslag i ovan nämnda frågor som angavs i propositionen 

1996/97:25 godkändes av riksdagen i december 1996 och trädde i kraft (som lag 

1996:1379) den 1 januari 1997. Konsekvenser av ändringar i 1989 års 

utlänningslag (1989:529) genom lag 1996:1379, behandlades tidigare i bokens 

kapitel ett. 

Vad beträffar uppehållstillståndsfrågor (del. 9.3.3) föreslog propositionen 

1996/97:25 s. 125, att 

Regeringen får möjlighet att meddela föreskrifter om att tidsbegränsat 
uppehållstillstånd får beviljas i en situation med massflykt när ett mycket stort 
antal skyddssökande lämnar sitt land. Tillståndet får i normalfåll gälla högst två 
år. Om ett program för åter\'ändande inletts innan dess skall denna tid kunna 
förlängas med ytterligare högst två år. 

Den som beviljas ett sådant tidsbegränsat uppehållstillstånd skall ha rätt att 
arbeta. 

Ansökan om flyktingförklaring och resedokument för den som beviljas ett 
tidsbegränsat uppehållstillstånd skall prövas. 



Föreskrifter av regeringen om tidsbegränsat uppehållstillstånd skal! 
anmälas till riksdagen genom särskild skrivelse inom tre månader. 

I enlighet med propositionens förslag trädde den 1 januari 1997 ändringar i kraft 

(SFS 1996:1379) i villkoren för beviljande av tidsbegränsat skydd enligt 2 kap 4 a 

§ UtlL, som fick följande lydelse: 

Regeringen får i fråga om en viss grupp av utlänningar meddela föreskrifter 
om att den som söker uppehållstillstånd med stöd av 3 kap. och som bedöms ha ett 
tillfälligt behov av skydd här i landet får ges  ett tidsbegränsat uppehållstillstånd 

Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd får beviljas för en sammanlagd tid av 
högst tvä år. Om ett program för att förbereda återvändandet har inletts innan 
dess, får uppehållstillståndet förlängas med högst två. 

Om ett tidsbegränsat uppehållstillstånd har getts någon med stöd av första 
stycket får ett tidsbegränsat tillstånd ges också till en utlänning som är make eller 
maka eller barn under 18 år till den person som först beviljats tillstånd. Detsamma 
gäller förälder till barn under 18 år som meddelats tillstånd enligt första stycket. 

Andra, för uppehållstillständsfrågor relevanta ändringar i den svenska utlänningslagen 
inkluderar bl.a. 3 kap. 1 § andra stycket som anger att: En ansökan om uppehållstillstånd enligt 3 
§ skall handläggas som en asylansökan; och en ny paragraf - 8 § i 3 kap. som lagstadgar att: 

Regeringen får i fråga om en grupp av utlänningar meddela föreskrifter om 
beviljande av permanent uppehållstillstånd till skyddsbehövande enligt 3 § första 
stycket 2 

Om det behövs med hänsyn till uppkomna begränsningar i Sveriges 
möjligheter att ta emot utlänningar, får regeringen meddela föreskrifter om att 
uppehållstillstånd inte får beviljas för skyddsbehövande enligt 3 § första stycket 2. 

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från 4 § andra stycket 4 
för de fall då utlänningens anknytning till Sverige är av sådan art att utlänningen 
inte bör nekas att få sin ansökan om uppehållstillstånd prövad här. 

Regeringen skall anmäla föreskrifter enligt andra stycket till riksdagen 
genom en särskild skrivelse inom tre månader 

Propositionen 1996/97:25 är baserad på Betänkande från flyktingpolitiska 

kommittén (SOU 1995:75). I propositionen påpekar regeringen att (prop 

1996/97:25 s. 125 ff.) att flyktingpolitiska kommitténs (SOU 1995:75) förslag i 

huvudsak stämmer överens med regeringens. Kommittén har dock föreslagit att en 

ansökan om flyktingförklaring och resedokument inte skall behöva prövas så länge 

det tidsbegränsade uppehållstillståndet gäller; regeringen valde en mer generös 

linje. Vad beträffar remissinstanserna, ansåg Invandrarverket att tidsbegränsat 

skydd bör beviljas för en längre - 3 årig - period, och att tidsbegränsade 



uppehållstillstånd alltid bör ges i de fall asylsökande saknar identitetshandlingar385 

Regeringen svarade (prop. 1996/97:25 s. 127) att invandrarverket alltid har frihet 

att utfärda ett tidsbegränsat uppehållstillstånd även för en utlänning som avser att 

bosätta sig i Sverige, och att 'den ändring som nu föreslås rörande 

skyddsbehövande i en situation med massflykt innebär därför lika litet som övriga 

bestämmelser om tidsbegränsat uppehållstillstånd någon fullständig uppräkning av 

de situationer där det kan vara befogat att meddela ett tidsbegränsat tillstånd' 386 

Angående tidsramarna för tidsbegränsat uppehållstillstånd på humanitära grunder i 

massflyktsituation enligt 2 kap. 4 a § UtlL, kunde man enligt lagen som trädde i 

kraft den 1 juli 1994 (prop. 1993/94:94 s. 80 ff.) tillämpa tidsbegränsat skydd 

endast om utlänningen saknade tillräckliga grunder för att beviljas asyl i Sverige 

och sammanlagt under högst ett år. Flyktingpolitiska kommittén ansåg däremot i 

sitt betänkande (SOU 1995:75) att tidsbegränsat uppehållstillstånd skall kunna 

beviljas även när utlänningen har rätt till asyl i Sverige. Som refererades tidigare 

har kommittén vidare föreslagit att tiden för tidsbegränsade uppehållstillstånd 

skulle förlängas från ett år till sammanlagt två år. Denna tid skall enligt FK:s 

betänkande kunna förlängas med en eller flera sexmånadersperioder om ett 

återvändandeprogram inletts vid utgången av den första 2 års -perioden Någon 

yttersta tidsgräns för sådana förlängningar blev dock ej föreslagen av kommittén 

men däremot av regeringen, som ansåg att 'det är angeläget att det finns en 

bestämd gräns för under hur lång tid sådana tidsbegränsade uppehållstillstånd skall 

kunna förlängas. Denna gräns bör sättas till två år så att ett tidsbegränsat 

383 Frivilligorganisationer ansåg däremot att den totala perioden för tidsbegränsat skydd ej bör 
överskrida 2 år. Regeringen ansåg vidare i linje med Kommitténs förslag, att i normala fall bör 
permanent uppehållstillstånd meddelas från början, och enligt de regler som infördes år 1985 (se 
tidigare 1.2.1). 

380 Sverige har sammanlagt tagit emot över 125 000 asylsökande från f.d. Jugoslavien. Drygt 
86 000 av dessa har fått uppehållstillstånd, drygt 62 000 som flyktingar eller av humanitära skäl, 
drygt 8 000 har tagits ut som kvotflyktingar och drygt 15 000 som anhöriga. De asylsökande från 
Bosnien har i de flesta fall fått uppehållstillstånd av humanitära skäl, ca. 60 000. Omkring 27 
000 kosovoalbaner (barnfamiljer som sökt asyl före den 1 januari 1993), har fått 
uppehållstillstånd enligt regeringsbeslut våren 1994. 



uppehållstillstånd aldrig kan beviljas för längre tid än fyra år sammanlagt' (prop. 

1996/97:25 s. 128). 

Enligt propositionen borde en bedömning av om man har att göra med en 

massflyktsituation kräva regelmässiga konsultationer med andra mottagarländer. 

Det är därför som 'ett beslut om att tillämpa en ordning om tidsbegränsade 

uppehållstillstånd bör ... endast kunna fattas endast av regeringen. Ett sådant 

beslut av regeringen bör anmälas till riksdagen inom tre månader' (prop. 

1996/97:25 s. 128). Trots att regeringen i likhet med SOU 1995:75 ansåg att 

tidsbegränsade uppehållstillstånd bör kunna användas även när utlänningen har rätt 

till asyl i Sverige, menade regeringen att med tanke på Sveriges 

konventionsåtaganden en ansökan om flyktingförklaring och resedokument alltid 

bör prövas. Det finns däremot inga skäl, ansåg regeringen, att, innan tidsbegränsat 

uppehållstillstånd beviljas pröva frågan om flyktingskap i de fall där någon 

uttrycklig ansökan om flyktingförklaring och resedokument inte gjorts (prop. 

1996/97:25 s. 129). 

Regeringen bedömde vidare, att om det tidsbegränsade uppehållstillståndet skulle 

gälla for en tid överstigande ett år utlänningar som far ett tidsbegränsat 

uppehållstillstånd i så stor utsträckning som möjligt skall jämställas med de som 

accepterats som invandrare. Från början har utlänningar som beviljas tidsbegränsat 

uppehållstillstånd enligt 2 kap. 4 a § (SFS 1996:1379) rätt att arbeta och barnen 

rätt att gå i grundskola. Däremot omfattas de inte av alla sociala rättigheter som 

gäller för dem som är bosatta i landet (se prop. 1996/97:25 s. 129).387 Följaktligen 

tillgodoses deras behov av ekonomiskt bistånd enligt lagen (SFS 1994:137) om 

mottagande av asylsökande m.fl. och inte av socialtjänstlagen (SFS 1980:620). 

Genom att lagen om mottagande av asylsökande m.fl. skulle bli tillämplig även på 

dem som beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd, far SIV samma ansvar för 

381 Samma linje presenterades av Flyktingpolitiska kommittén. 



beredande av meningsfull sysselsättning som verket har i fråga om asylsökande. 

Denna skyldighet för SIV gäller såväl barn som ungdomar och vuxna. När det 

gäller ungdomar över 16 år innebär detta bl.a. att staten bör lämna särskild 

ersättning till kommunerna för gymnasieundervisning. I likhet med flera instanser 

ansåg regeringen att det var angeläget att ungdomar över 16 år skulle beredas en 

meningsfull sysselsättning. Regeringen ansåg däremot att frågan om folkbokföring 

eller ej, och i vilken utsträckning de som far ett tidsbegränsat uppehållstillstånd 

skall omfattas av socialförsäkringsförmåner, bör avgöras efter ytterligare utredning 

som skulle innefatta en noggrann genomgång av konsekvenserna i olika fall (prop. 

1996/97:25 s. 130). Våren 1997 presenterade Utrikesdepartementet en 

promemoria Ds 1997:42 Utlänningar i en massflyktsituation - sociala rättigheter 

m.m. i vilken redovisas bl.a. vilken betydelse bosättningsbegreppet har för en 

persons rätt till skilda sociala förmåner m.m. Med utgångspunkt från ändringarna i 

2 kap. 4 a § UtlL (1996:1379) föreslogs i PM:n bl. a några ändringar i lagarna 

inom socialförsäkringsområdet m.m. som skulle träda i kraft den 1 juli 1998 

Förslag till lagändring gäller följande lagar: (1) Lag (1994:137) om mottagande av 

asylsökande m.fl., (2) Lag (1962:381) om allmän försäkring, (3) Lag (1988:360) 

om handläggning av ärenden om bilstöd till handikappade, (4) Lag (1993:389) om 

assistansersättning, (5) Lag (193:737) om bostadsbidrag, (6) Lag (1994:308) om 

bostadstillägg till pensionärer, (7) Lag (1996:1030) om underhållsstöd, (8) Lag 

(1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar. 

Innehållet i dessa förslag till lagändringar kommenteras i del 2.2. 



Källa TP- Flykt Relation Familjen Varaktighet Sätts i Återvän
institut orsaker / till asyl /Längsta tid gång av: dande 

kateg. 
PM/Dir Vistelsetill Konflikt eller Frågan om asyl 9 månaders Regeringen Förväntas 

1992:51 stånd kris av  tas upp när varaktighet a v  frivilligt. 

synnerlig art vistelsetillstån 'krisen' ;  upphör annars 

det upphör, ny om riksdagen e j  avlägsnande 

ansökan eller förlänger inom 2 med tvång. 

den gamla, tas  mån. .Längsta tid 

upp igen e j  angiven 

Prop. Tidsbegrän Konflikter och Asyl och Make eller Inga tydliga an 'Automatiskt Förväntas att 

1993/94: sade uppe kriser a v  permanent m a k a  och visningar i för inom ramen ske frivilligt. 

94, L a g  hållstillstånd, kortare varak uppehållstillstå bam under arbetena, S fU för den annars med 

1994: 138. 2 kap. 4 a § tighet; tvek nd p å  2 0  å r  ansåg att efter 1 handlägg tvång. 

samhet vad humanitära å r  bör permanent ningsordning 

beträffar grunder har uppehålls som gäller 

levanadssätt ( 2  företräde innan tillstånd beviljas utlännings

kap.  4 b §). T U T  kan  Förlängs 6 mån  ärenden. 

beslutas å t  gången 

SOU Tidsbegrän I massflykt T U T  har Make/maka Förlängs 6 'automatisk". Förväntas 
1995:75 sade uppe situation 'där  företräde före och barn månader å t  en groupe frivilligt. 

hållstillstånd ett stort antal asyl och under 18 år gången, längst 2 annars med 

människor flyr permanent år. O m  tvång. 

från hemlandet uppehållstill återvändande

undan en fa ra  stånd på  andra programmet har  

som kan drabba grunder,en påbörjats, 

alla i området grupe bedöm förlängs 

oavsett den ning, och inte tillståndet 

drabbades nödvändigtvis ytterligare i 

politiska eller med individual sexmånaders-

personliga iserad hand perioder. 

förhållanden; läggning. Asyl

både flyktingar prövning måste 

och de som flyr dock ske innan 

från en väpnad ev. tvångsav-

konflikt. lägsnande u r  

landet. 

Prop. Tidsbegrän D e  som söker Handlägges Make eller Sexmånaders- Meddelas av  Inriktning på  
1996/97: sat uppehålls skydd enl. 3 som en maka;  barn perioder, högst regeringen an återvandring 
25. tillstånd kap.: asylansökan under 18 år två år;  o m  åter gående en viss bör vara 

2 kap. 4 a §  flyktingar (3  vändandet på grupp: undan vägledande 
kap. 2§ )  börjats tagsklausul för hur 
(individuell ytterligare förhindrar att vistelsetiden i 
förföljelse) sexmånaders- inte bevilja Sverige skall 
och perioder, högst 2 uppehållstillst utnyttjas. 
skyddsbehövan år ,  sammanlagt ånd om 

-de (3  kap. 3 § )  högst 4 år. Sveriges 

möjlig-heter 

att ta  emot 

utlänningar 

motiverar det. 



2.3. Tidsramar för skydd i en massflyktsituation 

Under hur lång tid en flykting är i faktiskt behov av skydd är beroende av 

flyktorsaker. Här beskrivs hur de tidsmässiga ramarna för tidsbegränsade 

uppehållstillstånd i massflyktsituationen utformades i den svenska utlänningslagen. 

Enligt den svenska utlänningslagen har sedan 1985 SIV alltid en möjlighet att välja 

att bevilja en individ ett tidsbegränsat uppehållstillstånd, i stället för ett permanent; 

till exempel på grund av vandelskäl (2 kap 4 b § UtlL, 2 kap .4 § andra stycket). 

Samma gäller uppskjuten invandringsprövning, till exempel vid relativt nyetablerad 

familjeanknytning. 

Speciella regler gäller dock sedan den 1 juli 1994 för beviljandet av tidsbegränsat 

skydd för hela grupper utlänningar 'som på grund av en yttre eller inre väpnad 

konflikt behöver skydd eller på grund av en miljökatastrof inte kan återvända till 

sitt hemland' (3 kap. 3 § första stycket 2). Dessa regler gäller först när regeringen 

meddelar speciella föreskrifter om detta enligt 2 kap 4 a § första stycket UtlL som 

lagstadgar att 'regeringen far i fråga om en viss grupp av utlänningar meddela 

föreskrifter om att den som söker uppehållstillstånd med stöd av 3 kap. och som 

bedöms ha ett tillfälligt behov av skydd här i landet far ges ett tidsbegränsat 

uppehållstillstånd'.388 Enligt 2 kap 8 § fjärde stycket 'regeringen skall anmäla 

föreskrifter enligt andra stycket till riksdagen genom en särskild skrivelse inom tre 

månader' (SFS 1996:1379). 

Sedan den 1 januari 1997 far tidsbegränsat uppehållstillstånd i massflyktsituationer 

beviljas för en sammanlagd tid av två år. Om ett program för att förbereda 

återvändandet har inletts innan dess, far uppehållstillståndet förlängas med högst 

388 Införd genom Lag 1994:94. men ändrades genom Lag 1996:1379. 



ytterligare två år (2 kap. 4 a § andra stycket UtlL, SFS 1996:1379).389 Enligt 

regeringsproposition 1996/97:25 torde det i regel inte finnas skäl att redan från 

början bevilja uppehållstillstånd för två års tid. 'Tillstånd bör normalt beviljas för 

sexmånadersperioder. Undantagsvis kan dock förhållandena vara sådana att det är 

motiverat att bevilja det första tillståndet för en något längre tid, exempelvis ett år 

Har ett program för återvändandet inletts bör det vidare finnas en möjlighet att 

förlänga tillståndet med ytterligare två år (prop. 1996/97:25 s. 128).390 

2.4. Rättigheter enligt den svenska TP- modellen 

2.4.1. Skydd mot refoulement 

För att kunna utvärdera styrkan i skyddet mot refoulement när det gäller 

utlänningar som beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 2 kap. 4a § UtlL, är 

det nödvändigt att se hur bestämmelsen kom till och se dess relation till 

skyddsbestämmelserna i 3 kap. ('Asyl'). 

Det 2 kap. 4 § tagits in i lag genom 1989 års UtlL, medan den tidigare 

bestämmelsen har givits i 31 § 4 1980 års UtlF.391 Flyktingar, krigsvägrare och de 

facto-flyktingar tillförsäkrades enligt 1989 års UtlL skydd enligt kapitel 3 'Asyl'.392 

Enligt förarbetena (prop. 1988/89:86 s. 146) utgjorde därför 1989 års UtlL ingen 

389 Se även förarbeten: prop. 1996/97:25 s. 125 ff„ SOU 1995:75 s. 182 och skr. 1996/97:24 s. 
15 f. 

390 Se även SOU 1995:75 s. 182 f. 

391 Riktlinjer för tillämpning av denna förordningsbestämmelse lades fast redan i prop. 
1968:142. Se även prop. 1979/80:96 s. 47. För praxis beträffande uppehållstillstånd pä 
humanitära grunder redogjordes i prop. 1983/84:144 s. 82 samt SOU 1983:29 s. 82. 

392 Detta motsvarade innehållet i 3, 5, och 6 §§ i 1980 års UtlL. 



förändring i fråga om vilka utlänningar som far beviljas uppehållstillstånd i Sverige 

i jämförelse med 1980 års UtlL. Placeringen av bestämmelsen om 

uppehållstillstånd på humanitära grunder i ett allmänt kapitel om visering, 

uppehållstillstånd och arbetstillstånd (kapitel 2) i stället för i det kapitel, som ägnas 

åt speciellt skyddsfrågor (kapitel 3), tyder på att lagstiftaren önskar markera att 2 

kap 4 § inte är en skyddsbestämmelse i egentlig mening. I sin skrivelse 

1996/97:24 (s. 16), påpekar regeringen att 'en asylsökande kan även ges 

uppehållstillstånd inom ramen for tillämpning av en annan bestämmelse i 

utlänningslagen (2 kap. 4 § första stycket 2, SFS 1989:529)39j .... Detta är inte 

fråga om någon egentlig skyddsbestämmelse utan om en möjlighet för den 

tillståndsgivande myndigheten att bevilja uppehållstillstånd när det är påkallat av 

humanitära skäl.' Skrivelsen har vidare pekat på några exempel då en utlänning far 

beviljas uppehållstillstånd i Sverige på humanitära grunder för att bl a påvisa att 

'regeln också är avsedd att tillämpas för personer som inte omfattas av reglerna om 

asyl i 3 kap. utlänningslagen. Dessa kan beviljas uppehållstillstånd när 

förhållandena i hemlandet är av det slaget att det skulle te sig inhumant att tvinga 

utlänningen att återvända dit, t.ex. vid ett pågående krig' (skr. 1996/1997:24 s. 

16) . 3 9 4  

Som beskrevs i del 2.2., infördes den 1 juli 1994 en ny bestämmelse 2 kap. 

utlänningslagen - 2 kap. 4 a § - som innebar att ett tidsbegränsat uppehållstillstånd 

kan beviljas bl.a om en utlänning rest in i Sverige från ett område där det råder 

väpnad konflikt eller kris av synnerligen allvarlig art, men som bedöms ha en 

kortare varaktighet.395 Det 2 kap. 4 a § UtlL (SFS 1994:138) har tillämpats på en 

grupp skyddssökande, nämligen personer från Bosnien med kroatiskt 

393 Lag 1996:1379 flyttades bestämmelsen till 2 kap. 4 § första stycket 5. 

394 Antalet tillstånd som beviljades med stöd av nämnda regel å r  1994 uppgick till 15 636 
(majoriteten av dessa från Bosnien) och under 1995 till 1 522.' 

395 Se även förarbeten prop. 1993/94:94, bet. 1993/94:SfUl 1, rskr. 1993/94:188. 



medborgarskap. Bosnienkroaternas advokater hävdade att deras klienter riskerade 

förföljelse på grund av religion och/eller etnicitet och att dessa personer därför 

skyddades av non-refoulement principen. 2 kap. 4 a § (enligt lydelsen som angavs 

i Lag 1994:138) var 'individorienterad'; den började med 'Om utlänning .... 

bedöms ha ett tillfälligt behov av skydd ... ett tidsbegränsat skydd ges.' Detta 

innebar förmodligen att det var lättare då att hänvisa till non-refoulement såsom 

den är utformad i art. 33 i Genévkonventionen. 

Det finns väsentliga skillnader mellan skyddet mot refoulement för de flyende från 

det forna Jugoslavien, som beviljats skydd i Sverige, och skyddet mot refoulement 

i 'vanliga' asyl fall. Det finns fler orsaker till detta: en orsak är att man använde två 

olika institut för att hantera skyddsbehoven för de flyende från det forna 

Jugoslavien. Den största gruppen av bosnier beviljades permanent 

uppehållstillstånd den 21 juni 1993 enligt 2 kap. 4 § första stycket 2 UtlL, och 

därför är formellt diskussionen om non-refoulement för denna grupp icke relevant 

Den andra gruppen av (huvudsakligen) bosnier med kroatiska pass beviljades efter 

ett vägledande beslut av regeringen den 5 maj 1995 (A95/3519 m.fl.) ett 

tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt den då gällande 2 kap. 4 a § UtlL (lydelse 

enligt SFS 1994:138) Beslutet gällde sex månaders tid till den 30 november 1995. 

Eftersom bosnienkroaterna hade två medborgarskap, försökte de svenska 

myndigheterna utvisa dessa skyddssökande till Kroatien. Man hänvisade till den 

nya kroatiska lagen av år 1992, som garanterade skydd för de mänskliga 

rättigheterna för landets etniska minoriteter, för att hävda att det inte föreligger 

någon risk för förföljelse. Detta skulle innebära att det saknas grunder för skydd 

mot refoulement i Genévekonventionens - art. 33-mening, och inte heller enligt den 

svenska utlänningslagens 8 kap. 2 §. Som noterades tidigare, förstärktes i och med 

utbrottet av krigshandlingar i östra Kroatien våren 1995 risken att många bosnier 

skulle inkallas till den kroatiska armén och tvingas in i krigshandlingar. Detta i sin 



tur, betydde att som potentiella krigsvägrare, blev dessa personer skyddade mot 

refoulement enligt 8 kap. 3 § som lagstadgade att 

En krigs\'ägrare får inte, om det inte finns särskilda skäl, sändas till ett land där 
han riskerar att sändas till en krigsskådeplats. Samma hinder gäller i fråga om 
länder i vilka han inte är skyddad mot att sändas vidare till ett land, där han 
löper denna risk. 

Dessa personer skulle (om det fanns fara för att de skulle straffas med döden för 

krigsvägran) kunna skyddas även av bestämmelsen i det 8 kap 1 § UtlL, (Hinder 

mot verkställighet: risk för dödsstraff, kroppsstraff eller tortyr). 

Ändringarna i den svenska UtlL, som trädde i kraft den 1 januari 1997 innebär även 

ändringar vad beträffar skydd mot refoulement for de som beviljas tidsbegränsat 

uppehållstillstånd enligt 2 kap. 4 a §. 

Skyddet mot förföljelsen förstärktes genom att i 3 kap. 2 § första stycket utvidga 

begreppet agent of persecution vid flyktingbedömning: 

Vad som nu har sagts gäller oberoende av om förföljelsen utgår från landets 
myndigheter eller dessa inte kan antas bereda trygghet mot förföljelse från 
enskilda. 

Medan enligt Lag 1994:138 (2 kap. 4 a §) beviljades flyktingar permanent 

uppehållstillstånd från början; beviljas enligt den ändrade lydelsen i 2 kap 4 a § 

(Lag 1996:1379) personer med flyktingskäl först tidsbegränsat uppehållstillstånd 

Det är först sedan regeringen lyfter skyddsbestämmelsen för hela gruppen, som 

enskilda personer med flyktingskäl kan beviljas asyl. Icke desto mindre, finns det 

möjlighet att enligt förarbetena till den nya lagen, de med flyktingskäl kan ta 

initiativ för att fa sin asylansökan behandlad för att kunna fa flyktingförklaring och 

resedokument. Skyddet mot refoulement för personer med asylskäl, som initiallt 

omfattades av tidsbegränsat uppehållstillstånd, bör även ses i anknytning till att 

deras asyl-ansökan skall hanteras innan utvisningen kan ske. Utvidgning av 



begreppet agent of persecution enligt lag 1996:1379 innebär, att ett större antal 

skyddssökande skall kunna erhålla flyktingförklaring under tiden som de är 

skyddande av tidsbegränsat uppehållstillstånd, och ett bredare spektrum av 

skyddssökande skall kunna beviljas flyktingstatus efter att 4 år av det 

tidsbegränsade uppehållstillståndet gått ut; och därmed skulle skyddas mot 

refoulement av art. 33 i Genévekonventionen. 

Den 1 januari trädde en ny bestämmelse i kraft i den svenska utlänningslagen som 

förstärker skyddet mot refoulement. 8 kap. 10 a § (SFS 1996:1379) som anger att 

Om ett internationellt organ som har rätt att pröva klagomål frän enskilda riktar en 
begäran till Sverige om inhibition av ett avvisningsbeslut eller ett utvisningsbeslut, 
skall inhibition meddelas om inte synnerliga skäl talar mot detta 

Ändringen i lydelsen av 2 kap. 4 a § första stycket genom Lag 1996:1379 innebar 

även att bestämmelsen ändrades från 'individ-applicerbar' till 'grupp-applicerbar' 

Eftersom Genévekonventionen traditionellt har tolkats som om dess bestämmelser 

skulle vara applicerbara på individer och inte på hela grupper, torde skyddet mot 

refoulement for en utlänning med tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt den nya 

bestämmelsen vara svagare. Dessutom är det regeringen som bedömer om 

föreskrifter om tidsbegränsat uppehållstillstånd angående hela grupper skall träda i 

kraft; och det är också regeringen som meddelar föreskrifter om det tidsbegränsade 

uppehållstillståndet for den aktuella gruppen hävs. I båda fallen anmäler regeringen 

föreskrifter om tidsbegränsade uppehållstillstånd till riksdagen genom särskild 

skrivelse inom tre månader. Detta innebär att riksdagen kan få inblick i fallen och 

möjlighet att påverka ärendena. Eftersom tidsbegränsad skyddsanordning är 

applicerbar enligt den nuvarande lydelsen av utlänningslagens 2 kap. 4 a § första 

stycket i situationer av massflykt, berör den inte enbart individens skyddsfrågor, 

utan kan även innefatta utrikespolitiska och säkerhetspolitiska överväganden (prop 

1996/97:25 s. 128). Det är därför som frågan om tidsbegränsat uppehållstillstånd i 

en viss angiven situation även kräver regelmässiga samråd med andra länder 



'Beslut om att tillämpa en ordning med tidsbegränsade uppehållstillstånd bör 

därför, enligt propositionen, endast kunna fattas av regeringen.' Angående skydd 

mot förföljelse betyder detta att det vid bedömning av risk för förföljelse skedde en 

förskjutning från den skyddssökandes subjektiva bedömning (av risken för 

förföljelse) till en mer objektiviserad (?) bedömning av risken för förföljelse som 

görs av regeringen då den upphäver skyddsanordningen. Den tre månadersperiod 

under vilken regeringen skall meddela riksdagen beslut om att den upphäver en 

tidsbegränsat skyddsanordning, förefaller ganska lång, i den bemärkelsen att 

riksdagen teoretiskt kan fa ett beslut efter det att en del av utlänningarna från den 

aktuella gruppen redan utvisats till sitt ursprungsland. 

2.4.2. Sysselsättning 

En utlänning som beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd behöver inte ha ett 

speciellt arbetstillstånd (prop 1996/97:25 s. 129). Den som har beviljats 

tidsbegränsat uppehållstillstånd bör enligt regeringens proposition 1993/94:94 (s 

82) ha rätt att arbeta under samma tid som uppehållstillståndet gäller.396 

Som det har angivits tidigare (se del 1.3.2 ), kan f o m den 1 juli 1992 asylsökande 

undantas från skyldighet att ha arbetstillstånd om Invandrarverket bedömer att 

verkets beslut i ärendet inte kommer att fattas inom fyra månader från ansökan 

(prop. 1993/94:94 s. 36).397 Invandrarverket utfärdar särskilt bevis om undantag 

396 Betänkande från den flyktingpolitiska kommittén SOU 1995:75 konstaterade dock att det 
kan uppstå vissa svårigheter att få arbete med ett tidsbegränsat tillstånd, då arbetsgivaren kan 
tänkas vara obenägen att anställa en person på så kort tid eller pä så ovissa grunder (SOU 
1995:75 s. 165, 178 ff.). 

397 Se även betänkande av utredningen om mottagande av asylsökande och flyktingar SOU 
1992:133, del 4.6 'Arbete och sysselsättning för asylsökande' s. 159 - 165. 



från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Bestämmelserna är intagna sedan den 1 juli 

1994 i 4 kap. 3 a § utlänningsförordningen (1989:547).398 

I de fall då ett tidsbegränsat uppehållstillstånd beviljas enligt en speciell föreskrift 

av regeringen, avsedd för en angiven massflyktsituation, gäller arbetstillståndet från 

det att SIV fattar beslut i varje enskilt fall och på basis av den ovan nämnda 

föreskriften. Regeringsbeslutet innebär, att utlänningen vanligen far ett första 

uppehållstillstånd för sex månader (i undantagsfall för ett år) och följaktligen far 

han/hon även ett arbetstillstånd för samma tid. Det tidsbegränsade 

uppehållstillståndet gäller högst två år; om återvandringsprocessen påbörjades vid 

utgången av den första tvååriga tidsperioden, kan uppehållstillståndet förlängas 

med ytterligare ett antal sex-månadersperioder sammanlagt upp till två år. 

Följaktligen är den totala tiden för det tidsbegränsade uppehållstillståndet fyra år. 

Detta betyder att den sammanlagda tiden för arbetstillstånd för en utlänning med 

tidsbegränsat uppehållstillstånd i massflyktsituation enligt 2 kap. 4 a § är fyra år 

När en utlänning har egen inkomst görs avdrag på dag- och bostadsersättningen 

eller också utgår de helt. En utlänning som bor på förläggning skall även betala för 

mat och logi om han har egen inkomst (1993/94SfUl 1 18ff). Enligt 15 § lagen 

(1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. skall den som har inkomst av 

förvärvsarbete eller som har annan inkomst eller egna tillgångar betala ett skäligt 

belopp som ersättning till Invandrarverket för logi på förläggning. När kost ingår i 

inkvarteringen skall ersättning betalas även för denne. Enligt 16 § LM A 

(1994:137) har utlänningar som avses i 1 § första stycket 1 och 2 och som på egen 

hand ordnar bostad rätt till bidrag till bostadskostnad (bostadsersättning). Sådant 

bidrag får reduceras helt eller delvis för den som har inkomst av förvärvsarbete 

eller annan inkomst eller egna tillgångar (se även prop 1993/94:94 s. 44). 

398 För kommentarer se även betänkande av utredningen om mottagandet av asylsökande och 
flyktingar SOU 1992:133 s. 159 ff. 



I och med ändringarna i utlänningslagen föreslog den flyktingpolitiska kommittén 

att de som får tidsbegränsat uppehållstillstånd inte skall folkbokföras och inte heller 

omfattas av lagen om allmänförsäkring (SOU 1995:75 s. 182 f ) .  Regeringen 

bedömde dock, i likhet med flera remissinstanser, att det är angeläget att de som 

får tidsbegränsat uppehållstillstånd i så stor utsträckning som möjligt jämställs med 

dem som accepterats som invandrare när det tidsbegränsade tillståndet kommer att 

gälla för en sammanlagd tid överstigande ett år (prop. 1996/97:25 s. 129). 

I detta sammanhang bör det påminnas om att enligt 3 § folkbokföringslagen 

(1991:481) skall den som efter inflyttning kan antas att under sin normala livsföring 

regelmässigt tillbringa sin nattvila eller motsvarande vila (dygnsvila) i landet under 

minst ett år, folkbokföras i Sverige. Om ett uppehållstillstånd beviljas för en 

kortare tid än ett år och om det antas att tillståndet inte kommer att förlängas, 

folkbokförs inte utlänningen i normalt fall. Enligt en överenskommelse mellan 

riksskatteverket (RSV) och SIV, meddelar skattemyndigheten om 

uppehållstillståndet enligt SIVs bedömning skall ligga till grund för folkbokföring. 

Det finns dock fall då även en utlänning som beviljas ett tidsbegränsat 

uppehållstillstånd folkbokförs. Detta gäller då det kan antas att utlänningen 

kommer att bosätta sig i Sverige permanent: t.ex, vid s k .  uppskjuten 

invandringsprövning och när tidsbegränsat uppehållstillstånd beviljas på grund av 

vandelskäl (2 kap 4 b § UtlL). De som beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd 

enligt 2 kap. 4 a § UtlL för kortare tid än ett år399 folkbokförs inte i normalt fall. 

Orsaken är bl a återvandringsperspektivet, som finns med i bilden vid beviljandet av 

det tidsbegränsade uppehållstillståndet samt ett antagande att utlänningens 

uppehållstillstånd inte kommer att överstiga ett år. Att en sådan presumption 

faktiskt finns kan man härleda från regeringens proposition där det anges att 

399 Den logiska följden av en sådan konstruktion av ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 2 
kap. 4 a § UtlL, bör vara att vid det andra beslutet om sex månaders tidsbegränsat 
uppehållstillstånd, d.v.s. då det finns förutsättningar att anta att utlänningen kommer att 
uppehålla sig i Sverige under sammanlagt ett år, bör folkbokföring ske. 



tidsbegränsat uppehållstillstånd ges för sex månader och endast i undantagsfall för 

ett år (prop. 1996/97:25 s. 128). 

Trots (den ovan citerade ståndpunkten) att de som beviljas ett tidsbegränsat 

uppehållstillstånd för sammanlagt ett år bör betraktas som invandrare, delade 

regeringen den flyktingpolitiska kommitténs synsätt att det inte är rimligt att de 

som beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd fullt ut omfattas av alla sociala 

rättigheter. Regeringen ansåg att 'frågan om folkbokföring bör ske eller inte och i 

vilken utsträckning de som far ett tidsbegränsat uppehållstillstånd skall omfattas av 

socialförsäkringsförmåner är komplicerat. Den bör inte avgöras utan en ytterligare 

beredning som innefattar en noggrann genomgång av konsekvenserna i olika fall' 

(prop. 1996/97:25 s. 130).400 

Sommaren 1997 har Utrikesdepartementet presenterat en departementets-

promemoria (Ds 1997:42) Utlänningar i en massflyktsituation- sociala rättigheter 

m.m. I promemorian anges vilka konsekvenser folkbokföringen har för 

utlänningars sociala och ekonomiska rättigheter, samt vilka relevanta lagförslag 

som skulle träda i kraft den 1 juli 1998 och tillämpas första gången på personer 

som fatt ett första beslut om tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 2 kap 4 a § 

utlänningslagen (1989:529) efter den 30 juni 1998 401 

400 Regeringen konstaterade dock, att när det gäller en rad ekonomiska förmåner som bör utgå 
till de som beviljas tidsbegränsat uppehållstillstånd, måste också beaktas att 
konventionsflyktingar enligt Genévekonventionen skall jämställas med landets egna medborgare 
i fråga om en lång rad rättigheter (prop. 1996/97:25 s. 130). 

401 Lagförslag gäller ändringar i: (1) Lagen 1994:137 om mottagande av asylsökande m.fl.; (2) 
Lagen 1962:381 om allmän försäkring; (3) Lagen 1988:360 om handläggning av ärenden om 
bilstöd till handikappade; (4) Lagen 1993:389 om assistansersättning; (5) Lagen 1993:737 om 
bostadsbidrag; (6) Lagen 1994:308 om bostadstillägg till pensionärer; (7) Lagen 1996:1030 om 
underhållsstöd; samt ändring i förordningen 1990:1361 om lån till hemutrustning för flyktingar 
och vissa andra utlänningar. 



Denna PM (Ds 1997:42 s. 112 f.) anger att trots att flyktingar402 som folkbokförs i 

princip bör få samma sociala förmåner och rättigheter som personer som är bosatta 

i riket, bör dock 'sådana personer inte få rätt till socialförsäkringsförmåner som 

inte är relaterade till förvärvsarbete med undantag för allmänt barnbidrag och 

förlängt barnbidrag för elever.' 'Fr o m den tidpunkt när folkbokföring sker och 

personen i fråga skrivs in hos allmän försäkringskassa bör han eller hon i samband 

med förvärvsarbete vara berättigad till de socialförsäkringsförmåner som ersätter 

inkomstbortfall och personkretsen skall tjäna in pensionsrätt'40, (Ds 1997:42 s. 100 

och 103). Dessa personer bör ges förmånen att erhålla arbetsmarknadsutbildning 

(Ds 1997:42 s. 103 och 113). 

Ur beskattningssynpunkt förefaller dock enligt denna PM (Ds 1997:42 s. 81 f)  

frågan om utlänningarna skall folkbokföras eller inte sakna betydelse. Orsaken är 

att enligt den gällande lagstiftningen404 är den som är bosatt eller som 

stadigvarande vistas i Sverige oinskränkt skatteskyldig här.405 Hemvistbegreppet 

enligt skattelagstiftningen är bredare än folkbokföringslagens hemvistbegrepp och 

betraktar som bosatta i Sverige både personer som är folkbokförda och som har sin 

egentliga bo här. Följaktligen likställs den som stadigvarande vistas i Sverige med 

den som är bosatt här. Om en utlänning vistas i Sverige under sammanhängande 

sex månader eller längre, anses han som stadigvarande. Detta betyder att en 

402 Olyckligtvis använder denna PM benämningen 'flyktingar' i stället för utlänningar eller 
personer som i detta sammanhang inte är konsekvent. 

403 Angående möjligheten för en utlänning som beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd och 
som är folkbokförd att tjäna in sin pensionsrätt, finns det ett antagande, att i samband med den 
pågående reformeringen av det allmänna pensionssystemet (prop. 1993/94:250; bet. 
1993/94:SfU24; rskr. 1993/94:439), man skall göra det möjligt att tjänna in ATP-poång under 
kortare tid än den hittills fastställa tiden tre är (Ds 1997:42 s 102). 

404 Bestämmelserna om skatteskyldighet för fysiska personer finns i 53 § 1 mom. 
Kommunalskattelagen (1928:370), 6§ 1 mom. Lagen (1947:576) om statlig inkomsskatt och 3 § 
lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta. 

405 Personer inte anses som bosatta i riket men som har inskränkt skatteskyldighet, beskattas 
enligt särskilda regler, som innebär att endast vissa inkomster kan beskattas här. 



utlänning som beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för minst sex månader 

och som förvärvsarbetar här beskattas för all sin inkomst i Sverige, oavsett om han 

eller hon är folkbokförd i Sverige eller inte.406 

När det gäller utlänningar med tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 2 kap. 4 a § 

UtlL som bor kvar på förläggning men som saknar arbete på den reguljära 

arbetsmarknaden, skall SIV hjälpa till att ordna en annan typ av sysselsättning; 

t.ex. i form av svenskundervisning, skötsel av förläggningen eller liknande (bet. 

1993/94:SfUl 1 s. 19). Syftet är att utnyttja tiden i Sverige på ett meningsfullt sätt, 

samt att förbereda sig för återvandring. Uppgifterna kan bestå i att vara 

cirkelledare för andra på förläggningen eller inom den barn- och fritidsverksamhet 

som anordnas. Personer med lämplig bakgrund kan också delta i undervisningen 

av barn både inom och utanför förläggningen. SIV kan även sluta avtal med någon 

utanför verket om verksamhet som utlänningen kan delta i Exempel på sådana 

arbetsuppgifter är landskaps,- natur- och kulturminnesvård. Den arbetsrättsliga 

lagstiftningen skall inte gälla vid denna typ av sysselsättning (prop. 1993/94:94 s. 

37 ff), och därför skall inte anställningsavtal mellan utlänningen och 

uppdragsgivaren skrivas. Arbetstiden skall i möjligaste mån uppgå till 40 

tim/vecka. Arbetsmiljölagen (1977:1160) och skadeståndslagen (1972:207) är 

ändrade så att de är tillämpbara på denna typ av arbete (prop 1993/94:94 s. 37 ff ) 

Även för de som väljer att bo utanför förläggningen har förläggningen (där de är 

registrerade) skyldighet att ordna sysselsättning. Någon ekonomisk ersättning 

utöver dagersättningen utgår inte till en utlänning som deltar i 

sysselsättningsprojekt i SIVs regi. Det föreligger skyldighet för utlänningen att 

delta i organiserad verksamhet. Om utlänningen utan giltigt skäl inte deltar kan 

ersättningen reduceras (prop. 1993/94:94 s. 37-48). 

406 Även den som endast vistats i Sverige kortare tid än sex månader och som arbetat under 
denna vistelse beskattas. 



2.4.3. Utbildning 

Barn under 16 år som beviljats (själva eller deras föräldrar) tidsbegränsat 

uppehållstillstånd i Sverige har rätt till att gå i grundskolan och kommunerna har 

skyldighet att ordna med undervisning för varje enskilt barn så fort skolgång är 

lämplig (prop 1993/94:94 s. 63). Tills personerna i fråga folkbokförs - d v s. när 

den sammanlagda bedömning är att han eller hon kommer att vistas i Sverige under 

en tid överstigande ett år - betraktas han eller hon som ej bosatt i Sverige och 

därför har barnen tills dess ingen skolplikt såsom den definieras i 3 kap. 1 § 

skollagen (1985:1000). 

Enligt särskilda föreskrifter (SKOLFS 1993:21) om grundskoleundervisning av 

asylsökande barn vid utredningsslussar och mottagningsförläggningar (för 

asylsökande) som meddelades av regeringen 24 juni 1993 är kommunerna 

ansvariga att ordna med undervisningen 407 För barn boende i kommunerna ordnas 

plats i den vanliga grundskolan eller på en förläggning, som finns i närheten 

(prop. 1993/94:94 s. 62 f., skr. 1996/97:24 s. 44).408 Undervisningen är under 

Skolverkets översyn och kan även innebära att för en del av undervisning svarar 

SIV inom förläggningsverksamheten. 

Om det inte föreskrivs (enligt 11 kap. gymnasieförordningen 1992:394) av 

regeringen att elever som inte är bosatta i Sverige mottas i gymnasiet, har inte 

kommunerna enligt 5 kap.l § skollagen (1985:1000) skyldighet att förbereda 

ungdomar mellan 16 och 18 år som inte är bosatta i landet (d v s. inte 

407 Kommunerna ersätts av SIV enligt en särskild schablon för slussbarnen respektive 
förläggningsbarnen. 

108 Betänkande från Invandrarpolitiska Kommittén (SOU 1996:55) ansåg att utöver den 
undervisning för de som har sin hemvist här, d v s  personer som är folkbokförda i Sverige som 
normalt ges i svenska, bör barnen vars föräldrar beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd fa 
undervisning i sitt modersmål, hemlandets geografi, historia och religion. Om särskilda klasser 
inrättas för dessa barn bör viss undervisning kunna ges tillsammans med svensktalande barn 
(SOU 1996:55 s. 350). 



folkbokförda) en plats i gymnasieskolan. Icke desto mindre gör 

regeringsproposition 1996/97:25 (s. 130) gällande att det är av största vikt att 

ungdomar under den tid de vistas i Sverige har en konstruktiv och utvecklande 

sysselsättning. 

Ungdomarna i denna åldersgrupp, skall därför ges någon typ av undervisning som 

antingen kan ske vid gymnasieskolan eller på förläggningen och utformas efter 

varje elevs skiftande förhållande och skolbakgrund.409 En sådan undervisning skall 

inte vara bunden av en viss kurslängd och bör underlätta återvändandet i framtiden 

(prop. 1993/94:94 s. 63 ff). Till exempel enligt beslut av Invandrarverket skulle 

regionerna f r  o m. oktober 1993 se till att särskilda insatser görs på 

förläggningarna för de bosniska asylsökandena samt för bosnier som fått eller får 

uppehållstillstånd. För ungdomar var det fråga om undervisning motsvarande den 

introduktionsutbildning som kunde ges inom ramen för individuella program i den 

reformerade gymnasieskolan (prop. 1993/94: 94 s. 64). Många ungdomar erhåller, 

när plats kan ordnas, möjlighet att deltaga i kommunens gymnasieundervisning. 

Staten ersätter då kommunerna för gymnasieplatsen för ungdomarna i denna 

åldersgrupp. 

Propositionen anger vidare att 'genom att lagen om mottagande av asylsökande 

m.fl. blir tillämplig även på de som beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd får 

emellertid Invandrarverket samma ansvar för att bereda meningsfull sysselsättning 

som verket har i fråga om asylsökande .... När det gäller ungdomar över 16 år 

innebär detta bl a. att staten bör lämna särskild ersättning till kommunerna för 

gymnasieundervisning. Någon författningsändring krävs därför inte för att 

ungdomarna skall kunna gå i gymnasiet' (prop. 1996/97:25 s. 130). Trots detta är 

de rättsliga ramarna angående kommunernas eventuella skyldighet att förbereda 

gymnasieplats för icke folkbokförda ungdomar, som erhållit tidsbegränsat 

409 Vid ingången av höstterminen 1993 fanns i förläggningssystemet uppskattningsvis 
sammanlagt ca 4 200 ungdomar i åldern 16-18 år. 



uppehållstillstånd enligt 2 kap. 4 a § UtlL, fortfarande oklara. Ett exempel på detta 

är att den ovan-nämnda PM (Ds 1997:42 s. 11) Utlänningar i en massflyktsituation 

- sociala rättigheter mm.,  lägger fram ett förslag om ändring i Lagen (1994:137) 

om mottagande av asylsökande m.fl. Ändringen gäller 1 § första stycket 2, som 

gäller lagens applicerbarhet och skulle därigenom få följande lydelse: 'har beviljats 

tidsbegränsat uppehållstillstånd med stöd av bestämmelserna i 2 kap. 4 a § 

utlänningslagen och som inte är folkbokförda här i landet..' Den nya lagen antas 

träda i kraft den 1 juli 1998, och skulle omfatta utlänningar med tidsbegränsade 

uppehållstillstånd, som beviljats uppehållstillstånd efter den 30 juni 1998 enligt det 

2 kap. 4 a §. 

Tillgång till kommunal vuxenutbildning (d v s. för personer som fyller 20 år) 

garanteras inte heller för någon åldersgrupp av utlänningar som beviljades 

uppehållstillstånd enligt 2 kap 4 a § UtlL om de inte är bosatta i Sverige. 

Bestämmelsen om rätten till kommunal vuxenutbildning finns i skollagens 

(1985:1100) 11 kap. 10 och 19 §§. Även enligt 12 kap. 6 § skollagen är de 

personer behöriga att delta i vuxenutbildning för utvecklingsstörda personer, som 

är bosatta i Sverige och som uppfyller andra angivna villkor. 

Undantag från kravet på bosättning gäller enligt 5 kap. förordningen (1992:403) 

om kommunal vuxenutbildning, nordiska medborgare. Bosättningskrav gäller även 

behörighet att delta i utbildning vid statens skolor för vuxna (4 kap. 1 § förordning 

1992:601 om statens skolor för vuxna). Däremot är bosättningskrav inte relevant 

vid bedömning av behörighet för sökande till högskolestudier (4 kap. 2 § andra 

stycket högskolelagen 1992:1434). 

Före folkbokföring har en utlänning med ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 

2 kap 4 a § UtlL rätt till svenskundervisning på samma villkor som en 

asylsökande, d.v.s. att undervisning i svenska ingår enligt 4 § LMA (SFS 



1994:137) som ett element i sysselsättningen på en förläggning och som SIV är 

ansvarig för. Om undervisning i svenska skulle ingå i verksamhet som bedrivs 

utanför förläggningen, skrivs enligt 6 § LMA en överenskommelse därom mellan 

SIV och den som driver en sådan verksamhet; d v s. kurser i svenska. Utöver 

detta torde utlänningen vara mest betjänt av att undervisningen inriktas på 

kunskaper som är till nytta vid ett återvändande. Detta kan inkludera 

yrkesutbildning och kompetensutveckling, samt även utbildning i de grundläggande 

mänskliga rättigheterna och de demokratiska grunderna för att förebygga en 

fortsättning på de konflikter som latent finns mellan folkslag i t ex. det forna 

Jugoslavien (SOU 1996:55 s. 350). 

Mot bakgrund av regeringens beslut att ge skyddsbehövande från Bosnien-

Hercegovina permanent uppehållstillstånd, utfärdade SIV en instruktion till verkets 

regioner om utbildningsinsatser vid förläggningar för asylsökande och flyktingar 

från Bosnien-Hercegovina. Syftet med undervisningen skulle vara att ge kunskaper 

och färdigheter i det svenska språket samt kunskaper om det svenska samhället så 

att flyktingarna far en god grund för fortsatta studier eller arbete vid en kommande 

kommunplacering. För ungdomar i åldern 16-18 år skulle SIV anordna utbildning 

motsvarande den introduktionsutbildning som ges inom ramen för det individuella 

programmet i gymnasieskolan. SIV kommer vidare att under förläggningstiden att 

intensifiera kartläggningen av flyktingarnas utbildningsbakgrund och 

arbetslivserfarenhet i syfle att underlätta kommunernas och arbetsmarknadsverkets 

arbete med individuella introduktionsplaner. Genom dessa åtgärder under 

förläggningstiden skulle förutsättningarna ökas för att de bosniska flyktingarna 

skulle integreras väl i det svenska samhället efter utflyttning i en kommun (prop. 

1993/94:51 s. 10). 

Betänkande från Invandrarpolitiska kommittén SOU 1996:55 angav att 

'mottagande av personer med tillfälligt skydd bör präglas av förberedelse både för 

ett återvändande till hemlandet och för en framtida vistelse i Sverige' (SOU 



1996:55 s. 349). Detta skulle även avspeglas i utbildningsfrågorna För vuxna 

skyddsbehövande kan anpassningen till återvändande ske genom exempelvis val av 

utbildningsinriktning eller att möjlighet ges att upprätthålla och utveckla 

yrkesmässig kompetens. Stödet till barn och ungdomar bör utformas så att de inte 

förlorar tid vid ett eventuellt återvändande till hemlandet. Undervisning i 

modersmålet bör därför vara obligatorisk om det är möjligt att praktiskt ordna, 

d v s. om det finns en kompetent lärare att tillgå. 

För barn i familjer med tillfälligt skydd kan det vara, enligt invandrarpolitiska 

kommittén, motiverat med undervisning både i modersmålet, hemlandets historia, 

geografi och religion och i svenska språket och om det svenska samhället, förutsatt 

att den anpassade skolgången begränsas i tiden. Om särskilda klasser inrättas för 

dessa barn bör klasserna kunna placeras i den svenska skolan och viss undervisning 

kunna ges tillsammans med svensktalande barn (SOU 1996:55 s. 350). 

2.4.4. Boende 

En utlänning som beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 2 kap. 4 a § UtlL 

(SFS 1994:138) mottas enligt lagen om mottagande av asylsökande LMA (SFS 

1994:137). För närvarande övervägs de lagförslag som presenterades av en 

arbetsgrupp inom regeringskansliet (Ds 1997:42) om att lagen (1994:137) om 

mottagande av asylsökande m.fl. skulle gälla utlänningar som har beviljats 

tidsbegränsat uppehållstillstånd endast om de inte är folkbokförda i Sverige 

Ändringen (i 1 § första stycket 2) föreslås att träda i kraft den 1 juli 1998 

I förarbeten till institutet tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 2 kap. 4 a § UtlL 

(SFS 1994:137) angav regeringen att 'mottagande av personer med tidsbegränsade 

tillstånd skulle kunna utformas i överensstämmelse i huvudsak med vad som gäller 



beträffande asylsökande och inte med vad som gäller för personer som beviljats 

tillstånd för bosättning' (prop. 1993/94:94 s. 81). Regeringen angav vidare att 

'(s)om regel torde det således komma att bli fråga om högst ett års vistelse här i 

landet med tidsbegränsat uppehållstillstånd. Under denna tid kommer det inte att 

bli fråga om några långtgående insatser för att integrera de skyddsbehövande i det 

svenska samhället. De som beviljas tidsbegränsade uppehållstillstånd bör därför 

inte omfattas av det kommunala flyktingmottagandet. De bör i stället omfattas av 

den föreslagna lagen om mottagande av asylsökande rn.fl., vilket innebär att 

ansvaret för bistånd till dem som saknar egna medel kommer att ligga på 

invandrarverket' (prop. 1993/94:94 s. 82). 

Enligt lag 1994:138, skulle en utlänning med tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 

2 kap. 4 a § UtlL, erhålla ett permanent uppehållstillstånd efter ett år. Detta 

innebar att tidsbegränsat tillstånd avslutades samtidigt som rätten till folkbokföring 

blev gällande för utlänningen och därmed uppstod inte frågan om konsekvenser av 

folkbokföringen för flyktingens rättigheter på det sociala området under det 

tidsbegränsade uppehållstillståndet: helt enkelt därför, att tidsgränsen för tiden som 

utlänningen kunde erhålla tidsbegränsat uppehållstillstånd för, överlappade med 

tiden för bokföringen. Frågan om folkbokföringens konsekvenser uppstod i och 

med de senaste ändringarna i utlänningslagen, vilka förlängde tiden för 

uppehållstillstånd till två år, med möjlighet att förlänga detta med ytterligare två år, 

om återvandring satts i gång (SFS 1996:1379). 

Före folkbokföring är det alltså SIV410 som är ansvarig för utlänningens boende 

enligt LMA (SFS 1994:137). Utlänning som saknar egna medel har rätt till 

gratis411 bostad genom SIVs försorg.412 Som en följd av ändringar i LMA fr.o m 

410 Se även prop. 1993/94:94, bet. 1993/94:SfUll, rskr. 1993/94:188. 

411 Detta innebär att for sådana utlänningar, är inte lån till hemutrustning aktuell (Ds 1997:42 
s. 18). 



den 1 juli 1995, har SIV ansvar för bistånd till de som söker asyl och har eget 

boende även en månad efter det att uppehållstillstånd beviljats. 

Efter det att utlänningen med tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 2 kap. 4 a § 

blir folkbokförd, är det kommunerna413 som i enlighet med förordningen 

(1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m m .  och enligt 

förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till 

asylsökande är ansvariga för bistånd och mottagande av utlänningen. 

Kommunerna far en schabloniserad,414 statlig ersättning för mottagandet Utöver 

detta, skall även lämnas ersättningar för särskilda kostnader.415 SIV skall se till att 

kommunerna ordnar bostäder för flyktingar i tillräcklig omfattning (prop. 

1989/90:105, bet. 1989/90:SfU27, rskr. 1989/90:281 ).416 

412 Om utlänningen som inte kunde ordna ett eget boende under det första året, var SIV 
slcyidigt att bereda utlänningen plats på en förläggning. Bostadsersättning för eget boende utgår 
med 500 kr per månad för ensamstående och 1000 kr per månad för en familj (1993/94 :SfUl 1 s. 
23. 60). 

413 Allt sedan det flyktingmottagandet infördes år 1985. 

414 SIV lämnar schablonersättning till kommunerna enligt förordning (1990:927) om statlig 
ersättning för flyktingmottagande m m. och enligt förordningen (1996:1357) om statlig 
ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande. Ersättningen är avsedd att täcka följande 
kostnader: genomsnittlig kostnad för ekonomisk hjälp till försöijning under mottagningsåret och 
ytterligare tre år; genomsnittlig bostadskostnad som tidigare ersattes av staten, samt för 
flyktingarnas genomgångsbostäder, som inte finansieras med socialbidrag eller 
introduktionsersättning; tidigare schablonersättning för personer med uppehållstillstånd vilken 

avsåg täcka kommunernas normala extra kostnader för flyktingar vad gäller barnomsorg, annan 
social service, skolundervisning, tolkverksamhet samt administration och samordning av 
flyktingmottagandet; en del av särskilda bidrag för sysselsättningsskapande åtgärder, 
samarbetsprojekt mellan kommuner samt samarbetsprojekt mellan folkrörelser och kommuner. 

415 Till exempel när en flykting eller den som beviljats uppehållstillstånd på humanitära 
grunder är äldre än 60 år och inte kan försörja sig själv; ersättningen gäller ekonomiskt bistånd 
enligt socialtjänstlagen (SFS 1980:620). stöd och hjälp i boendet och färdtjänst. Kommunerna 
far även ersättning för mottagande av ensamma minderåriga (d v s. under 18 år) flyktingbarn för 
deras placering i familjehem eller grupphem; ersättningen beviljas med stöd av socialtjänstlagen 
eller lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård för unga. 

416 Se även prop. 1993/94:94 s. 72. 



Angående bostadsbidrag, övervägs för närvarande ett förslag från arbetsgruppen 

(Ds 1997:42 s. 17 f.) inom regeringskansliet om ändring i 1 § lagen (1993:737) 

sålunda 'personer som har beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd med stöd av 

bestämmelserna i 2 kap. 4 a § utlänningslagen (1989:529) (och som folkbokförs) 

har inte rätt till bostadsbidrag.' Liknande ändringar föreslås i 1 § andra stycket 

lagen (1994:308) om bostadstillägg till pensionärer så att 'bostadstillägg lämnas 

inte heller till utlänningar som har beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd med 

stöd av bestämmelserna i 2 kap. 4 a § utlänningslagen (1989:529) har inte rätt till 

underhållsstöd.' Ändringarna förväntas träda i kraft den 1 juli 1998. 

Sedan år 1991 förutsätts kommunerna göra upp individuella planer för 

utlänningarnas (flyktingarnas) introduktion i det svenska samhället.417 Genom 

lagen (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra 

utlänningar, har kommunerna möjlighet att under introduktionstiden bevilja 

introduktionsersättning i stället för socialbidrag till dessa utlänningar I vanliga fall 

har vuxna (över 18 år) flyktingar som tas emot i en kommun efter att ha varit 

registrerade vid en förläggning för asylsökande, möjlighet att ta ett lån till 

hemutrustning enligt förordningen (1990:1361) om hemutrustning för flyktingar 

och vissa andra utlänningar. Lånet administreras av Centrala studiestödsnämnden 

och gäller ett belopp om högst 20 000 kr för ett personshushåll och 27 000 kr. för 

en familj med två barn. Tillämpningen av förordningen på personer med 

tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 2 kap. 4 a § UtlL har hittills varit oklar. För 

närvarande övervägs arbetsgruppens förslag418 (Ds 1997:42 s. 113) om att 

personkretsen inte får rätt till lån till hemutrustning enligt de regler som gäller för 

flyktingar och vissa andra utlänningar. Arbetsgruppen anser att 'eftersom de 

förutsättningar som beskrivits för lån till hemutrustning inte på samma sätt kan 

anses tillämpliga vad avser personer som beviljas tidsbegränsade uppehållstillstånd 

417 Se även prop. 1993/94:94 s. 71. 

418 Remisstiden gick ut den 15 september 1997, 



föreslås att sådana personer, som saknar medel, i stället beviljas socialbidrag till 

hemutrustning, efter individuell bedömning av behov' (Ds 1997:42 s. 118). 

Slutligen angav regeringen i sin proposition (1996/97:11)419 Beredskapen mot 

svåra påfrestningar på samhället i fred att vid massflyktingkriser bör speciella 

regler tillåtas. I ett speciellt avsnitt (avsnitt 10.4) om Massflykt av asyl- och 

hjälpsökande till Sverige, bedömde regeringen att det i inledningsskedet bör vara 

kommunerna som svarar för att den enskilde utlänningen far den omsorg som anses 

vara skälig med beaktande av den rådande mottagningssituationen Regeringen 

bör därför efter bemyndigande från riksdagen få möjlighet att meddela särskilda 

föreskrifter om att mottagande av skyddsökande i massflyktsituation skall kunna 

avvika från regler som anges i Lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande 

m.fl. En följd av ett sådant bemyndigande skulle vara att SIV skulle i efterhand 

kunna täcka kostnader för mottagande av flyktingar i kommunerna i avvaktan på 

att SIV tar över och normalt står för. 

2.4.5. Sociala förmåner 

Den allmänna försäkringen är obligatorisk i Sverige. Försäkringsbegreppet i de 

nuvarande socialförsäkrings- och bidragssystemen regleras i 1 kap. 3 § lagen 

(1962:381) om allmän försäkring (AFL) samt i lagarna om allmänt (1947:529) och 

förlängt barnbidrag (1986:378) och underhållsstöd till barn (1996:1030). De 

grundläggande principerna i systemen är krav på bosättning i landet - samt för de 

flesta förmåner - krav på inskrivning i den allmänna försäkringskassan.420 

419 Propositionen överlämnades till riksdagen i september 1996. 

420 Inskrivning sker när en person bosatt i Sverige fyller 16 år (1 kap. 4 § AFL). 



Enligt 1 kap. 5 § AFL, skall utlänning skrivas in i försäkringskassan så fort kassan 

får kännedom om att utlänningen uppfyller villkoren för detta. Detta i sin tur 

betyder att han anses var bosatt i Sverige, vilket, med brist på närmare precisering i 

socialförsäkrings- och bidragslagstiftning, betyder att en person anses vara bosatt i 

Sverige om han eller hon är folkbokförd där Enligt föreskrifter i 

Riksförsäkringsverkets (RFV) författningssamling (RFFS 1985:16) anses en person 

vara bosatt i Sverige om han har sin egentliga hemvist här eller om han kommer till 

Sverige med avsikt att vistas här stadigvarande. Detta betyder i konkreta termer, 

att personen beviljas permanent uppehållstillstånd eller uppehållstillstånd minst ett 

år eller längre tid eller uppehållstillstånd som annars kan ligga till grund för 

folkbokföring (5 § RFV).421 Detta motsvarar villkoren för folkbokföring av 

utlänningar enligt 3 § folkbokföringslagen (1991:481). I vanliga fall skulle 

inskrivning i försäkringskassan innbära att utlänningen samtidigt får tillgång till en 

rad rättigheter på socialförsäkringsområdet som berör ekonomisk trygghet: (a) 

för familjer med barn,422 (b) vid sjukdom och handikapp,423 (c) vid 

arbetslöshet,424 (d) vid ålderdom m m.,425 samt (e) annan ersättning.426 

421 RFV regler om försäkring, inskrivning och avregistrering tillämpas enligt AFL (Allmäna 
råd 1990:2). 

422 Gäller: barnbidrag, föräldraförsäkring inkl. havandeskapspenning, bostadsbidrag för 
barnfamiljer m m . ,  underhållsstöd, vårdbidrag för handikappade barn, barnpensioner i form av 

folkpension och tilläggspension, bidrag i samband med internationella adoptioner, 
närståendepenning och bilstöd till handikappade. 

423 Gäller: sjukpenning, rehabilitering (inkl. rehabiliteringspenning och rehabiliteringsbidrag 
och hjälpmedel); arbetsskadeersättning (inkl. sjukpenning, sjukvårdsersättning och livräntor), 
förtidspension/sjukbidrag (i form av folkpension, pensionstillskott och tilläggspension): 
bostadstillägg till pensionärer; handikappersättning; assistansersättning; sjukvårdsförmåner 
samt ersättning för tandvårds- och läkemedelskostnader; efterlevnadspension i form av 
änkepension, omställningspension och särskild efterlevnadspension). 

424 Gäller: ersättning från arbetslöshetsförsäkring och kontant arbetsmarknadsstöd (KAS). 

425 Gäller: ålderspension (i form av folkpension, pensionstillskott och tilläggspension); särskilt 
pensionstillägg; bostadstillägg till pensionärer; hustrutillägg och delpension. 

426 Inkluderar: småföretagsförsäkringar, smittbärareersättning, utbildningsbidrag vid 
arbetsmarknads-utbildning och starta eget-bidrag. 



För närvarande har utlänning som beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd inte rätt 

till ersättning enligt socialtjänstlagen (1980:620) utan enligt lagen om mottagande 

av asylsökande m.fl. (1994:137).427 Frågan om vilka sociala rättigheter och 

förmåner denna utlänning bör ha under det första året och under tiden som följer, 

var tills de senaste ändringarna i den svenska utlänningslagen (genom lag 

1996:1379) relativt oproblematisk, eftersom det tidsbegränsade uppehållstillståndet 

enligt lag 1994:138 skulle övergå efter ett år till permanent uppehållstillstånd, och 

då skulle automatiskt flyktingen skrivas in i folkbokföringen och försäkringskassan. 

Därigenom skulle ansvaret för mottagande av flyktingar som erhållit tidsbegränsat 

uppehållstillstånd enligt 2 kap. 4 a § UtlL övergå från SIV till vistelsekommunerna 

Under det första året, och i överensstämmelse med LMA erhåller utlänningen där 

dagersättning som år 1993 var 71 kr för den med egen mathållning och 24 kr exkl 

kost. För sammanboende var beloppen 61 kr resp 19 kr per person För barnen 

erhålls inte barnbidrag utan ett lägre belopp än för en vuxen person betalas ut. För 

syskonen efter det andra barnet halveras beloppet Om utlänningen har en inkomst 

reduceras ersättningen med motsvarande belopp (1993/94: SfU 11 s. 23 och s. 77, 

prop 1996/97:25 s. 125 ff. och SOU 1995:75 s. 179-183). 

I och med att den 1 januari 1997 ändringar trädde i kraft428 i 2 kap 4 a § UtlL, 

förlängdes det tidsbegränsade uppehållstillståndet från ett till två år, med ytterligare 

möjlighet att detta med två år till om återvandringsprocessen påbörjats. Detta 

innebär att det finns möjlighet för en utlänning att erhålla tidsbegränsat skydd 

under sammanlagt 4 år. Enligt 3 § folkbokföringslagen (1991:481) bör denne 

utlänning efter ett år föras in i folkregistret och därmed fa tillgång till en rad olika 

rättigheter på samma sätt som svenskfödda och utlänningar, som beviljats 

427 Betänkandet från flyktingpolitiska kommittén (SOU 1995:75 s. 183) föreslår att man ändrar 
både folkbokföringslagen (Lag 1991:481) och lagen om allmänna försäkringar (Lag 1962:381), 
för att underlätta hanteringen av tidsbegränsad vistelse i Sverige av skyddssökande. 

428 Ändringarna infördes genom lag 1996:1379. 



permanent uppehållstillstånd. Trots att regeringen ansåg att de som beviljas 

tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 2 kap 4 a § UtlL, så fort som möjligt bör få 

samma rättigheter som andra utlänningar, medgav regeringen att frågan om 'i 

vilken utsträckning de som får ett tidsbegränsat uppehållstillstånd skall omfattas av 

socialförsäkringsförmåner är komplicerad. Den bör inte avgöras utan en ytterligare 

beredning som innefattar en noggrann genomgång av konsekvenserna i olika fall' 

(prop. 1996/97:25 s. 130).429 Den tidigare nämnda arbetsgruppen inom 

Utrikesdepartementet har lagt fram en PM med förslag (Ds 1997:42) i ärendet. 

Arbetsgruppen föreslog (Ds 1997:42 s. 113) att utlänningar för vilka tidsbegränsat 

uppehållstillstånd i massflyktssituation beviljas bör efter folkbokföring tas emot i 

kommunerna, men de bör ej ha rätt till socialförsäkringsförmåner, som ej är 

relaterade till förvärvsarbete med undantag för allmänt barnbidrag och förlängt 

barnbidrag till skolbarn. 

Enligt lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring (2 §), är medlemmar i 

arbetslöshetskassan försäkrade mot arbetslöshet. För att vara medlem i 

arbetslöshetskassan behöver man inte uppfylla några formella krav vad beträffar 

medborgarskap eller bosättning.430 Även enligt lagen (1976:380) om 

arbetsskadeförsäkring (LAF) är både svenska och utländska medborgare, som 

förvärvsarbetar i Sverige, försäkrade mot arbetsskada. Detta innebär, att en 

förvärvsarbetande utlänning som inte är bosatt i Sverige vid arbetsskadan har rätt 

till sjukförmåner, sjukpenning och livränta enligt LAF såvida han inte är berättigad 

till motsvarande förmåner enligt AFL. Detta betyder alltså, att utlänningar som 

erhåller tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 2 kap. 4 a § UtlL har rätt till dessa 

429 Regeringen konstaterade dock, att när det gäller en rad ekonomiska förmåner som bör utgå 
till dem som beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd, måste också beaktas att 
konventionsflyktingar skall enligt Genévekonventionen jämställas med landets egna medborgare 
i fråga om en rad rättigheter (prop. 1996/97:25 s. 130). 

430 Nya regler om arbetslöshetsförsäkring liar föreslagits av regeringen i proposition 
(1996/97:107) En allmän och sammanhängande arbetslöshetsförsäkring. Reglerna förväntas 
träda i kraft den 1 januari 1998. 



förmåner både före och efter folkbokföringen i och med att han/hon bott i Sverige i 

mer än ett år. 

När det gäller socialförsäkringsförmåner, relaterade till barn, ges både allmänt och 

förlängt barnbidrag till utländska barn om barnen eller någon av föräldrarna vistats 

i Sverige minst sex månader. Samma gäller underhållsstöd till barn enligt lagen 

(1996:1030) om underhållsstöd. För närvarande övervägs dock ett förslag om 

ändring i 3 § lagen (1996:1030) om underhållsstöd så att 'ett barn som har beviljats 

tidsbegränsat uppehållstillstånd med stöd av bestämmelserna i 2 kap 4 a § 

utlänningslagen (1989:529) har inte rätt till underhållsstöd.' Utländska barn får 

dock inte något av barnbidragen om de far dagersättning enligt 17 § lagen 

(1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. 

Den ovan nämnda arbetsgruppen ansåg (Ds 1997:42 s. 37 ff.) dock att vissa 

justeringar bör göras när det gäller schablonersättning till kommunerna. 

Schablonersättning till kommuner som tagit emot flyktingar eller andra utlänningar 

för bosättning är år 1997, 151 400 kr. för personer som fyllt 16 år och 92 900 kr 

för barn under 16 år. Om kommunerna skall erhålla statlig ersättning motsvarande 

de ersättningar som status invandrarna får lämna till kommuner och landsting enligt 

förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flykting mottagande m. m. måste 

vissa justeringar göras dels beträffande vilka kostnader schablon ersättningen skall 

täcka, dels den tid ersättningen är avsedd att täcka (Ds 1997:42 s. 113). 

Arbetsgruppen föreslog också att introduktionsersättning431 kan tillämpas på 

utlänningar som erhåller tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 2 kap. 4 a § om de 

erhållit tidsbegränsat uppehållstillstånd om minst ett år; d v s. på de som 

folkbokförs. I och med att kommunerna far möjlighet att bevilja 

431 Enligt lag 1992:1068. 



introduktionsersättning till dessa personer, minskas troligtvis (enligt prop. 

1993/94:94 s. 76) socialbidragsbehovet för dessa personer. 

När det gäller bistånd enligt 3 § Socialtjänstlagen SoL (1980:620)432, är alla 

berättigade till bistånd som - såsom definieras av Socialstyrelsen i Allmänna råd 

1992:4 Socialbidrag - befinner sig i kommunen 'mer eller mindre tillfälligt.' 

Eftersom SoL inte anger någon koppling mellan rätten till biståndet och 

folkbokföring, skulle det innebära att de som vistas i kommunen är berättigade till 

bistånd enligt 6 § SoL; den anger dock vissa undantag om - såsom det tydliggörs i 

prop. 193/94:94 s. 93 - behovet av bistånd anses vara tryggat på 'annat s ä t t '  Ett 

av sådana undantag utgör just situationer då personer omfattas av LMA, lagen om 

mottagande av flyktingar m m. (1994:137). Undantaget definieras både i 1 § andra 

stycket LMA och i 3 § SoL. Trots detta, förekommer det att även de som mottas 

enligt LMA får bistånd enligt SoL. Orsaken är att, i regeringspropositionen 

1993/94:94, och med hänvisning till tidigare praxis när det gäller den gamla lagen 

(1988:153) om bistånd till asylsökande m.fl (LBA), regeringen konstaterade 

(prop. 1993/94:94 s. 93 f.) att begränsning av tillämpligheten av SoL på de som far 

bistånd enligt LMA enbart gäller de förmåner som kommer direkt från LMA; 

'andra förmåner av bistånd enligt socialtjänstlagen bör självfallet gälla även för 

asylsökande' (prop. 1993/94:94 s. 94). Slutsatsen av detta påpekande i förarbeten 

till LMA är att avgörande för att få bistånd enligt SoL är inte bokföringsfrågan 

utan om personen i fråga får bistånd enligt LMA. Bosättning är dock ett villkor för 

beviljandet av biståndet enligt 13 § SoL, som gäller förskoleverksamhet och 

skolbarnsomsorg för barn under 12 år . Som framgår av förarbetena till ändring i 

13 § SoL (Lag 1994:11), är staten dock ansvarig för kommunernas utgifter om det 

visar sig att kommunerna i massflyktsituationer är tvungna ge bistånd till 

asylsökande och flyktingar. Det förefaller som om barnen som bor i eget433 boende 

432 Lagen omtryckt 1988:871. Senaste ändring genom Lag 1994:10 som trädde i kraft den 1 
juli 1994. 



utanför flyktingförläggning, också är berättigade till förskoleverksamhet och 

skolbarnomsorg enligt 13 § SoL om detta inte kan tillgodoses enligt LMA i 

närliggande flyktingförläggning.434 Dock om det visar sig att barnen som erhåller 

bistånd enligt LMA skulle behöva särskilt stöd, kan detta innebära att kommunen 

är skyldig enligt 16 § SoL att erbjuda detta. 

Slutligen, både enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av 

unga (LVU) och enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall 

(LVM) har frågan om folkbokföring ingen betydelse, utan vistelsekommunen har 

ansvar att ge bistånd om detta inte kan tillgodoses på annat sätt Folkbokförings 

begreppet är dock ett villkor för att kommunen skall ge bistånd enligt 16 § lagen 

(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).4,s 

Arbetsgruppen (Ds 1997:42 s. 16) i regeringskansliet har lagt fram ett förslag till 

lag om ändring i lagen (1993:389) om assistansersättning genom att lägga till i 3 § 

följande stycke: 'En person som har beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd med 

stöd av bestämmelserna i 2 kap. 4 a § utlänningslagen (1989:529) har dock inte rätt 

till assistansersättning.'436 

Andra principer som bör beaktas vid beviljandet av socialförmåner är EUs437 regler 

på socialtjänstområdet samt regler i 1989 års FN:s barnkonvention.438 

433 Prop. 1993/94:94 s. 33 f. 

434 Se förarbetena till Lag 1994:11 (prop. 1993/94:11 s. 30-31). 

435 Se även prop. 1992/93:159 s. 185. 

436 Lagen skulle träda i kraft den 1 juli 1998 och tillämpas första gången på personer som fått 
ett första beslut om tidsbegränsade uppehållstillstånd enligt 2 kap. 4 a § UtlL efter 30 juni 1998. 

437 När det gäller EU, gäller de flesta sociala och ekonomiska rättigheter som befinner sig 
under den gemensamma Första Pelaren. EU medborgare Därför, förefaller del som om del inte 
strider mot non-diskrimineringsprincipen enligt artikel 7p i Romfördraget, att i 
massflyktsituation utländska (de flesta 'tredje länders'-) medborgare inte har tillgång till alla 
sociala förmåner på samma sätt som landets egna medborgare. 

438 Speciellt gäller det art. 3 som rör principen om barnets bästa; art. 7 som rör rätten att få 
vetskap om sina föräldrar: art. 18 som fastslår att konventionsstaterna skall göra sitt bästa för att 



2.4.6 Familjeåterförening 

Skyddssökande med tidsbegränsat uppehållstillstånd har möjlighet till 

familjeåterförening. Enligt 2 kap. 4 a § tredje stycket UtlL439 

Om ett tidsbegränsat uppehållstillstånd har getts någon med stöd a\> första stycket 
får ett tidsbegränsat tillstånd ges också till en utlänning som är make eller maka 
eller barn under 18 år till den person som först beviljats tillstånd. Detsamma 
gäller föräldrar till barn under 18 år som meddelats tillstånd enligt första stycket. 

Mellan den 1 juli 1994 då lag 1994:138 som i den svenska utlänningslagen 

(1989:529) införde bestämmelsen om tidsbegränsat uppehållstillstånd i 2 kap 4 a § 

och den 1 januari 1997 då ändringar i bestämmelsen trädde i kraft genom lag 

1996:1379 var åldersgränsen för familjeåterförening 20 år i stället för som nu 18 

år. 

I förarbeten till bestämmelsen om tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 2 kap. 4 a 

§ (SFS 1994:138), angav regeringen att 'till skillnad från vad som gäller 

beträffande andra anhöriga har möjligheten till familjeåterförening begränsats till 

vissa angivna nära släktskapsförhållanden inom kärnfamiljen. Vårdnadshavare bör 

i detta sammanhang kunna jämställas med föräldrar' (prop. 1993/94:94 s. 102). 

Regeringen angav vidare att hittills existerande praxis för familjeåterförening när 

det gäller medlemmar av kärnfamiljen till en utlänning, bosatt i Sverige bör 

tillämpas även när det gäller anhöriga till utlänningar som beviljats tidsbegränsat 

uppehållstillstånd, och påminde om hittills existerade praxis bl a innebar att tillstånd 

inte beviljas på grund av släktskap föräldrar - barn såvida barnen inte är ogifta. 

'Någon ovillkorlig rätt att komma hit föreligger heller inte för föräldrar till ett barn 

säkerställa erkännandet av principen att båda föräldrarna har gemensamt ansvar för barnets 
uppfostran och utveckling; art. 23 som gäller handikappade barn. Detta diskuteras i projektets 
del. två. 

439 Senaste ändring genom lag 1996:1379. 



som fått tillstånd här. En bedömning av samtliga omständigheter i ärendet görs i 

sådana fall' (prop. 1993/94:94 s. 102, se även prop. 1993/94:SfUl 1 s. 37).440 

Regerings propositionen 1996/97:25 påpekar dock att 'Flyktingar och andra 

skyddsbehövande har i regel inte möjlighet att besöka sitt hemland De kan därför 

uppleva saknaden av och oron för någon nära anhörig i hemlandet med en nära 

anhörig som stått dem särskilt nära även om de inte ingått i samma 

familjegemenskap i hemlandet. Det kan exempelvis röra sig om fal då den 

härvarande och släktingen i hemlandet bott i närheten av varandra och haft en 

mycket nära kontakt. Hänsyn måste i sådana fall också tas till vilka andra anhöriga 

som den härvarande har här i landet och till vilka anhöriga som finns kvar i landet 

Den som har anhöriga här i landet måste i regel anses ha ett mindre behov av stöd 

från någon anhörig i hemlandet än den som vistas här helt ensam. Det måste i regel 

också förutsättas att det är fråga om en ensamstående person som skall komma hit 

och att rätten till bosättning för den personen inte kan antas komma att leda till 

följdinvandring av ytterligare familjemedlemmar. Uttalandet i prop. 1983/84 om 

att hänsyn i möjlig mån bör tas till fall där udda och ömmande omständigheter 

åberopas har alltjämt giltighet.' (prop. 1996/97:25 s. 113-115). 

Om man noga jämför olika kategorier familjemedlemmar som har möjlighet att få 

tidsbegränsat uppehållstillstånd inom ramarna för familjeåterförening enligt 2 kap. 

4 a § tredje stycket (SFS 1996:1379) med rätten till familjeåterförening enligt 2 

440 UäP: UN 21 s. 178: Anknytning - passkravet - tidsbegränsat uppehållstillstånd. 
Tidsbegränsa! uppehållstillstånd på grund av anknytning till en i Sverige bosatt person beviljas 
endast om sökanden innehar ett giltigt pass eller om förutsättningarna att utfärda främlingspass 
finns I två fall (I och II) har sådana förutsättningar inte ansetts föreligga. I två andra fall har 
förutsättningar förelegat att utfärda främlingspass då det ansetts strida mot humanitetens krav att 
tvinga en person att återvända till hemlandet för att där skaffa en passhandling (III) och då 
praktiska möjligheter att skaffa pass saknas (IV). (1 kap. 11 § UtlL samt 1 kap. 2 § första stycket 
och 4 kap. I § första stycket UtlL, regeringens förordningsmotiv 1989:3 s. 11. s. 24 f. och s. 27). 
Beslut: UN beviljar ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av anknytning. Främlingspass 
utlärdas. Ansökan om resedokument och flyktingförklaring avslås. 



kap. 4 § första stycket 1-3 (SFS 1996:1379),441 förefaller det som om det finns 

följande två skillnader: Å ena sida förefaller det att blir svårare för sambor till de 

som har tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 2 kap. 4 a § tredje stycket att fa 

komma till Sverige inom ramen för familjeåterförening: i motsats till 2 kap. 4 § 

första stycket 1 nämns ordet 'sambo' över huvud taget inte i 2 kap 4 a § tredje 

stycket; här nämns enbart 'maka eller make' medan i 2 kap. 4 § första stycket 1 

talar om en utlänning som är 'gift med eller sambo.'442 Detta skulle innebära att i 

detta avseende är rätten till familjeåterförening i massflyktsituationer snävare än i 

andra familjeåterföreningsfall. När det gäller barn förefaller dock rätten till 

familjeåterförening i massflyktsituationer bredare än i andra familjeåterförenings

fall: här är även gifta barn berättigade till tidsbegränsat uppehållstillstånd, medan i 

andra återföreningsfall endast ogifta barn under 18 år är berättigade till 

uppehållstillståndet. 

Regeringen har dessutom en möjlighet att - inom ramar för den gällande 

rättsordningen - fatta beslut om ett mer generöst beviljande av tidsbegränsat 

uppehållstillstånd när det gäller familjeåterförening än annars skulle vara fallet. 

Regeringen har till exempel möjlighet att ange en mer generös tolkning av reglerna 

för familjeåterförening genom beslut i vägledande fall eller genom att utvidga 

kvoten för den aktuella flyktinggruppen. Till exempel i regeringsproposition 

1993/94:51 Överföring och mottagande av flyktingar från f.d. Jugoslavien m.m., 

angavs att 'mot bakgrund av de nya beroendeförhållanden som kriget i f.d 

Jugoslavien kommit att innebära i familje- och vänkretsar bör även en vidare grupp 

av anhöriga än vad som annars är aktuell i överföringsammanhang kunna komma i 

441 2 kap. 4 § 1-3 anger att 'Uppehållstillstånd får  ges till: (1) En utlänning som är gift med 
eller sambo till någon som är bosatt i Sverige eller har beviljats uppehållstillstånd för bosättning 
här, (2) en utlänning som är under 18 år och ogift och som är eller har varit hemmavarande barn 
till någon som är bosatt i Sverige eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning här och 
som ingått i samma hushåll som den personen, ' 

442 Det bör påpekas att betänkande från flyktingpolitiska kommittén SOU 1995:75, fö reslog 
när det gäller familjeåterförening enligt 2 kap. 4 § att det är, inter alia, man och hustru eller 
sammanboende' som skulle har rätt till uppehållstillstånd inom ramar för familjeåterförening 



fråga för överföring till Sverige; här avses bl a barn över 20 år, syskon och 

föräldrar som ej enligt rådande praxis vid tillämpning av utlänningslagen kan 

komma i fråga för anhöriginvandring, deras familjer samt övriga släktingar och 

andra som på grund av den rådande situationen i hemlandet hamnat i 

beroendeförhållande till härvarande personer. Kvoten skulle ej omfatta anhöriga 

enligt utlänningslagen till de bosnier som redan befinner sig i Sverige och har 

permanent uppehållstillstånd. Dessa ärenden skall prövas på sedvanligt sätt. 

Däremot bör övriga anhöriga eller personer i beroendeställning till de härvarande 

räknas av på kvoten' (prop. 1993/94:51 s. 7). 

2.4.7. Resedokument 

Enligt 3 kap. 7 § UtlL utfärdar SIV en särskild legitimationsshandling för flyktingar 

och statslösa för resor utanför Sverige (resedokument) enligt de föreskrifter som 

regeringen meddelar.443 Sedan den 1 januari 1992 får utlänningen överklaga SIVs 

beslut om flyktingförklaring eller resedokument samt återkallande av 

flyktingförklaring till Utlänningsnämnden (7 kap. 4 §).444 När det gäller utlänningar 

som beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd, var fråga till den 1 januari 1997 -

då tidsbegränsat institut i sin lydelse enligt lag 1994:138 - relativt oproblematiskt 

Det därför att en asylansökan hade företräde före ett tidsbegränsat skydd enligt 2 

kap 4 a § UtlL och att huvudsakligen är det konventions flyktingar som har rätt till 

resedokument. 

,43 UäP:UN50 s. 354: Resedokument - tidsbegränsat uppehållstillstånd. Hinder har ansetts 
forel igga för att utfärda resedokument för utlänning som har erhållit tidsbegränsat 
uppehållstillstånd. Art. 1 D 1951 års Genévekonvention angående flyktingars rättsliga ställning 
Beslut: UN upphäver avvisning, men avslår överklagandet i fråga om flyktingförklaring 

444 Infördes genom lag 1991:1573. 



I förarbetena till den senaste ändringen av ett tidsbegränsat 

uppehållstillståndsinstitut enligt 2 kap. 4 a § UtlL som trädde i kraft den I januari 

1997, angav regeringen att ett tidsbegränsat uppehållstillstånd bör kunna användas 

även när utlänningen har rätt till asyl i Sverige. Flyktingpolitiska kommittén har 

föreslagit att ansökan om flyktingförklaring och resedokument i sådana fall inte 

skulle behöva prövas så länge det tidsbegränsade uppehållstillståndet gäller (SOU 

1995:75 s. 181 ff). Regeringen delade dock uppfattning med flera remissinstanser 

om att det är tveksamt om det står i överenskommelse med Sveriges 

konventionsåtaganden att inte pröva en ansökan om flyktingförklaring och 

resedokument. En ansökan om flyktingförklaring och resedokument bör därför 

alltid prövas. Även om en sådan ansökan bifalls kan således i enlighet med vad 

som ovan anförts, ett tidsbegränsat uppehållstillstånd beviljas. 'Det finns däremot 

inte skäl ansåg regeringen, att innan tidsbegränsat uppehållstillstånd beviljas först 

pröva frågan om flyktingskap i de fall där någon uttrycklig ansökan om 

flyktingförklaring och resedokument inte gjorts' (prop. 1996/97:25 s. 129). 

Genom att Lag 1996:1379 (om ändring av utlänningslagen 1989:529) utvidgade 

begreppet 'förföljelse' i 3 kap. 2 § första stycket genom att ange att 'vad som nu 

har sagts gäller oberoende av om förföljelsen utgår från landets myndigheter eller 

dessa inte kan antas bereda trygghet mot förföljelse från enskilda' innebär detta att 

för närvarande fler personer som befinner sig i massflyktingsituation kan ha 

formella grunder för att klassificeras som flyktingar enligt Genévekonventionen 

och därmed få flyktingförklaring och resedokument. Å andra sidan, eftersom 

utvidgning av förföljelsebegreppet innebär, att det inte längre är bara staten som 

kan vara 'agent of persecution' bör det antas att de svenska myndigheterna inte 

längre så strikt som tidigare kommer kräva att en utlänning lämnar sitt 

hemlandspass för att erhålla flyktingförklaring.445 Enligt regeringsbeslut (1982-06-

445 Till exempel i regeringsproposition 1983/84:144 s. 47 framhålls att den som kräver att fä 
behälla sitt hemlandspass i allmänhet inte bör erkännas status som flykting. Se regerings -
vägledande beslut reg. 1982-04-29 IM 500/82; reg. 1990-11-22 U 7611/90. 



24 IM 2023/81) är ett innehav av ett speciellt resedokument från hemlandet, som 

begränsar återvandringsmöjlighet till sagda land, inte ett hinder för att bevilja ett 

svenskt resedokument. 

Främlingspass kan dessutom utfärdas till en utlänning som inte får 

flyktingförklaring och därmed ej heller resedokument i Sverige, och som inte kan få 

ut en passhandling från sitt hemland eller behörig myndighet.446 Enligt 1 kap. 7 § 

UtlF godtas utländska främlingspass, om de uppfyller vissa krav; även utländska 

resedokument447 enligt 1951 års flyktingkonvention går in under bestämmelsen 448 

2.4.8. Återvandringsstöd 

I förarbeten till 1994 års ändring i UtlL (1994:138), där man införde en 

bestämmelse om tidsbegränsat uppehållstillstånd i 2 kap. 4 a §, angav regeringen 

att under vistelsen i Sverige 'kommer det inte att bli fråga om några långtgående 

insatser för att integrera de skyddsbehövande i det svenska samhället' (prop. 

1993/94:94 s. 81). Regeringen påpekade dock att ett bra och effektivt 

mottagningssystem där de asylsökande själva får ta ansvar kan underlätta ett 

återvändande (prop. 1993/94:94 s. 24).449 

446 UäP: UN 101 s. 189: Passkravet. Utlänning har tillåtits stanna i Sverige med elt 
tidsbegränsat uppehållstillstånd trots avsaknad av hemlandspass. Utlänningen har ansetts sakna 
möjlighet att anskaffa pass och därför varit berättigad att erhålla svenskt främlingspass (1 kap. 11 
§ UtlF; j f r  UN21). Beslut: UN upphäver awisningen. 

44 '  UäP: UN 99 s. 356: Resedokument - tidsbegränsat uppehållstillstånd. Hinder har ansetts 
föreligga för att utfärda resedokument för utlänning som innehar tyskt resedokument och har 
erhållit tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige. Beslut: UN avslår överklagandet. 

448 Bosnier med kroatiska pass som år 1995 fick ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 2 
kap. 4 a § kunde inte få ett resedokument eftersom de hade giltiga kroatiska pass. 

449 Se även betänkandet Mottagandet av asylsökande och flyktingar (SOU 1992:133). 



Skyddssökande med tidsbegränsat uppehållstillstånd, som frivilligt vill återvända 

hem, kan få ett bidrag till återresan på samma sätt som andra flyktingar. 

Återresebidrag utgår efter individuell prövning av Invandrarverket Bidraget utgår 

med ett belopp som motsvarar resekostnaderna, uppehälle under resan plus ett 

mindre kontantbelopp för att täcka kostnaderna under de första dygnen i hemlandet 

och bagagetransport (rskr 1996/97:24 s. 40 f.).450 Våren 1997 höjde regeringen 

kraftig bidraget till flyktingar med bosättningstillstånd från 1 500 kr till 10 000 kr. 

per person. Samtidigt höjdes bidragstaket till 40 000 kr per familj mot tidigare 7 

500 kr 451 

Återvandringsproblematiken fick en ny aktualitet i och med beviljandet den 21 juni 

1993 av uppehållstillstånd på humanitära grunder till flyende undan inbördeskriget i 

Bosnien-Hercegovina. Vid beviljandet av tillståndet angav regeringen samtidigt att 

man borde kombinera vistelsen i Sverige med någon form av 

återvandringsprogram. Som det påpekades av flyktingpolitiska kommittén 

'motiven skulle vara antagandet att många vill återvända och att Sverige inte bör 

bidra till att underlätta den etniska rensningen samt de dåliga förutsättningarna för 

att kunna etablera sig på den svenska marknaden' (SOU 1995:75 s. 214). I januari 

1994 presenterade en interdepartemental arbetsgrupp en rapport Migrationspolitik 

och biståndspolitik, repatriering - med speciell inriktning mot ätervandring av 

bosnier. I rapporten understryks att återvändande från Sverige bör ses som en 

resurs vid återuppbyggnaden av Bosnien, och att deras vistelse i Sverige därför bör 

organiseras på ett sådant sätt att de har möjlighet att behålla sin yrkeskompetens 

och utveckla nya färdigheter. Eftersom återvandring bör ses som något önskvärt 

för många, ansåg gruppen att detta bör stödjas genom att samordna återvandrings-

450 Under 1995 fick 200 personer från Kroatien med tidsbegränsat tillstånd bidrag för återresa 
(skr 1996/97: 24 s. 40 f). 

451 Samtidigt höjdes återresebidraget till återvändande utlänningar som sökt. men inte 
beviljades asyl i Sverige till 5000 kr. per person och till högst 30 000 kr. per familj. 



och återuppbyggnadsåtgärder i Bosnien-Hercegovina. Dessa idéer upprepades i en 

liknande rapport i maj 1994.452 

Vid årsskiftet 1996/97 bodde 55 391 medborgare i Bosnien-Hercegovina i 

Sverige453 Återvandringsprogram för denna grupp utvecklades i ett nära 

samarbete med frivilligorganisationer, framför allt med Bosnien-Hercegovinas 

Riksförbund. Förbundet genomförde sommaren 1995 en omfattande enkät inom 

projektet 'Bosnier hjälper bosnier' som tydde på att 49,1% av de utfrågade 

familjerna och 52,6% av de vuxna männen ville återvända. Av de som har anmält 

intresse att delta i ett frivilligt återvändande var åtskilliga välutbildade som läkare 

och ingenjörer. För att underlätta att kontinuerligt få information om situationen i 

hemlandet, finns det för bosnierna möjligheter till besöksresor för att undersöka 

möjligheterna att återvända t.ex. vad gäller bostad och arbete (prop. 1996/97:25 s 

277 f ). Till exempel när det gäller sjukvårdspersonal, har man inom ramarna för 

ett samarbetsprojekt mellan Sverige och Norge, beviljat stöd för att tillfälligt 

återvända till BH SIDA har genomfört återbyggnadsprojekt för att reparera 

bostäder och bistå med telekommunikation. Dessa åtgärder kommer inte enbart 

återvändande flyktingar från Sverige till del, utan även de som stannade kvar i 

Bosnien-Hercegovina (SOU 1995:75 s. 82, prop. 1996/97:25 s. 275). 

I syfte att underlätta bosniernas förberedelse inför återvändande till hemlandet har 

regeringen fastslagit i propositionen 1994/95:150, att ett samarbete med frivillig

organisationer skall upprättas för att ta tillvara bosniernas kompetens samt för att 

underlätta deras återvändande. Centrala myndigheter i Sverige utgör tillsammans 

med relevanta frivilligorganisationer, intresseorganisationer och företrädare för 

452 Följaktligen har det fastslagit i regeringsproposition 1994/95:150 att ett samarbete med 
frivilliga organisationer skall underlättas för att ta tillvara bosniernas kompetens och även 
underlätta deras återvändande. Se även SOU 1995:75 s. 214 ff. 

453 Utöver denna grupp fanns det i Sverige två andra grupper där man förväntar sig att 
ätervandring kommer att ske. Den ena är somalier (ca. 12 163 personer) och den andra är 
kosovoalbaner (ca. 2000 personer). 



näringslivet en samordningsgrupp. Gruppen leds av Invandrarverket men ger 

organisationerna en nyckelroll i arbetet (prop. 1996/97:25 s. 274 ff). Ett speciellt 

program för att främja återvändandet förbereds i SIDAs regi454 

Enligt flyktingpolitiska kommittén (Ku 1994:10) bör främjandet av frivillig 

återvandring vara en viktig del av den svenska flyktingpolitiken och prägla 

mottagandet från första början. De som vill återvända bör uppmuntras och fa 

bättre stöd. Återvandringsprogrammen bör vara anpassade efter gruppernas 

olikartade situation (SOU 1995:75 s. 205). 

Med hänvisning till 1989 års riktlinjer för återvandringspolitik (prop. 1989/89:100 

bil. 12), fastslog regeringen i propositionen 1996/97:25 att all återvandring skall 

vara frivillig. Regeringen angav vidare att den flykting, som inriktar sig på en 

positiv integration i Sverige, får därigenom 'bästa möjliga förutsättingar för 

framtiden' vare sig han stannar i Sverige eller väljer att återvandra. Och 'en god 

invandrarpolitik blir därigenom också en god återvandringspolitik' (SOU 1995:75 

s. 209). Även i direktiven för Invandrarpolitiska kommittén (Ku 1994:11) fanns 

kravet att 'analysera om och hur återvandringsaspekter bör föras in redan i tidiga 

skeden i flyktingmottagandet'. Frågan som ställs i direktiven är om detta innebär 

en risk för att integrationen i Sverige blir lidande och om flyktingens möjligheter till 

ett bra liv i Sverige försämras' (se SOU 1996:55 s. 241). 

454 Under budgetåret 1995/96 har regeringen anslagit 5 milj. till förberedelsearbete i Sverige 
infor flyktingarnas deltagande i återuppbyggnaden av BH (prop. 1996/97:25 s. 274 ff). 



KAPITEL TRE: 

De allmänna reglernas användbarhet som underlag för 

den svenska TP-modellen 



3.1. Inledning 

I det avslutande kapitlet sammanfattas användbarheten av hittills gällande regler på 

utlänningslagstiftningsområdet för att bevilja tidsbegränsat skydd inom ramarna för 

hanteringen av den jugoslaviska flyktingkrisen, speciellt: (a) hanteringen av det 

bosniska flyktingproblemet, (b) utformningen av ett generellt tidsbegränsat 

skyddsinstitut (d v s. normens juridiska källor), (c) skyddssökandens förmåner 

och rättigheter, och (d) utformningen av generella mekanismer för hantering av 

massflyktsituationer. 

3.2. Hanteringen av det bosniska flyktingproblemet 

Medan de flesta västeuropeiska mottagarländer använde olika former av 

tidsbegränsade lösningar för att hantera den jugoslaviska flyktingkrisen, har 

Sverige på basis av regeringens vägledande beslut den 21 juni 1993 (UäP:reg. 11) 

beviljat den övervägande delen av de bosniska skyddssökande ett permanent 

uppehållstillstånd på humanitära grunder enligt 2 kap. 4 § första stycket 2 enligt 

bestämmelsens dåvarande lydelse. Trots att regeringen vid beslutets motivering 

angav, att de flesta flyende från Bosnien-Hercegovina saknade grunder för att 

klassificeras antingen som konventionsflyktingar, de facto-flyktingar eller som 

krigsvägrare, påpekade regeringen dock att 'det nu anförda inte utesluter att det i 

enskilda fall kan finnas skäl att bedöma en asylsökande från Bosnien-Hercegovina 

som flykting eller de facto-flykting.' Regeringen angav vidare att 'situationen i 

Bosnien-Hercegovina inte är sådan att det kan krävas att de skyddssökande nu 

skall söka skydd i någon annan del av hemlandet och att därför det vid sådana 

förhållanden skulle vara stridande mot humanitetens krav att inte låta dem stanna i 

Sverige.' Även om skyddsökande enligt den gällande lagen, fått en individuell 

bedömning av sin asylansökan, har det förekommit att vissa personer inom den 



aktuella gruppen ändå erhållit status som konventionsflykting, de facto-flykting 

eller krigsvägrare. Ändå var skyddsstatusen i det enskilda fallet 'oväsentlig'; 

orsaken var att alla de bosniska skyddssökandena kunde erhålla permanent 

uppehållstillstånd. 

Man kan konstatera att hanteringen i Sverige av det bosniska flyktingproblemet vid 

tiden för regeringens praxisbeslut i juni 1993 var både 'kvalitativt' och 

'kvantitativt' framstående sett i ett internationellt perspektiv: Sverige har inte 

endast beviljat bosnierna permanent uppehållstillstånd, medan de flesta 

mottagarländer i väst beviljade denna grupp av skyddssökande tidsbegränsat 

uppehållstillstånd; utan Sverige har även blivit det tredje största - efter Tyskland 

och Österrike - mottagarlandet för de bosniska flyktingarna. I december 1996 

beslutade Riksdagen att anta regeringens proposition 1996/97:25 med förslag till 

ändringar i den svenska UtlL och i den svenska flykting- och invandringspolitiken 

vilket innebär att ett bredare spektrum av skyddsökarkategorier f.n. kan erhålla 

status som 'flykting' i Sverige. 

Icke desto mindre blev diskussionen kring beviljandet av permanenttillstånd för 

personer som flydde undan inbördeskriget i Bosnien och kring dess 

implementation, en brytningspunkt i den svenska flyktingpolitiken. Detta fick 

uttryck bl a i att, i motsats till hittills gällande praxis regeringen redan vid 

beviljandet av det tidsbegränsade uppehållstillståndet påpekade att vid sidan av alla 

åtgärder som syftar till att ge flyktingarna de bästa möjligheterna att finna sig i det 

svenska samhället, man även bör hålla återvandringstanken vid liv och se till att 

bosniernas vistelse i Sverige utnyttjas för att skaffa färdigheter som kommer till 

nytta vid återvandringen. Detta fick även uttryck i att även på institutionellt plan 

sammankopplades i Sverige starkare återvandrings- och återuppbyggnadsåtgärder 

År 1994 instiftades en interdepartemental grupp (senare även en 

samordningsgrupp, i vilken frivillig-organisationer deltog) med syfte att förbereda 

återvandringsprocessen. I återvandringsförberedelserna engagerades även bosnier 



med permanent uppehållstillstånd, speciellt Bosnien-Hercegovinas 

Riksorganisation, som år 1995 gjorde en omfattande undersökning av 

återvandringsproblematiken. Enkäten visade att en stor del bosnier med permanent 

uppehållstillstånd i Sverige ändå höll återvandringstanken vid liv. 

Hanteringen av den bosniska massflyktingkatastrofen (huvudsakligen genom ett 

permanent uppehållstillstånd till följd av regeringens principbeslut) förde med sig 

frågor om det svenska mottagningsmaskineriet och utlänningslagstiftningen var 

förberedda att hantera massflyktingkriser av sådan dignitet. Det är bl a därför som, 

samtidigt med det vägledande beslutet i juni 1993, ett viseringskrav för bosnier 

infördes. Regeringen intensifierade även arbetet med att finna juridiska grunder för 

beviljande av tidsbegränsade uppehållstillstånd för de som bedöms ha ett tillfälligt 

skydd i Sverige. Den nya bestämmelsen (2 kap. 4 a §) om tidsbegränsat 

uppehållstillstånd för personer som sökt uppehållstillstånd enligt 2 kap. 4 första 

stycket 2 eller enligt 3 kapitel UtlL infördes genom lag 1994: trädde i kraft den 1 

juli 1994. Bestämmelsen användes för första gången i maj 1995 för en grupp om 

ca. 5 000 flyende från Bosnien-Hercegovina, som kommit till Sverige efter den 21 

juni 1993 de flesta med ett kroatiskt pass. 

Den 1 januari 1997 trädde Lag 1996:1379 om ändringar i utlänningslagen i kraft, 

som bl a vidgade möjligheterna att bevilja tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 2 

kap 4 a § UtlL. I och med Dayton-avtalet i slutet av år 1995 förefaller det som 

om den ändrade bestämmelsen om tidsbegränsat skydd far en ringa betydelse för 

hanteringen av den bosniska flyktingkrisen. 

Medan syftet med hela arbetet har varit att utforska sättet på vilken svenska 

tidsbegränsade skyddsmodellen utformades under den bosniska flyktingkrisen, 

förefaller det som om hanteringen av det aktuella flyktingproblemet inte kan 

beskrivas som TUT-model, utan huvudsakligen som, för det mesta, en PUT-



modell, som dock satte igång ett arbete med att utforma ett TUT- maskineri som 

skulle kunna användas i framtiden. . 

3.3. Utformning av ett generellt tidsbegränsat skyddsinstitut (d.v.s. 

normens juridiska källor) 

I detta stycke sammanfattas betydelsen av de allmänna reglerna på 

utlänningsrättsområdet vid utformning av tidsbegränsat skyddsinstitut i Sverige. 

Utgångspunkten i sammanfattningen är att år 1985 en princip infördes i den 

svenska utlänningslagen om att uppehållstillståndet redan från början skulle beviljas 

som permanent; tidigare beviljades uppehållstillståndet först för ett år för att 

senare beviljas som permanent om skyddsbehov fanns kvar I och med ändringarna 

år 1985 beviljades utlänningar som sökte skydd i Sverige enligt 3 kap. (flyktingar, 

de facto-flyktingar och krigsvägrare) och enligt 2 kap. 4 § första stycket 2 ett 

permanent uppehållstillstånd från början Två undantag utgjorde fall med s k. 

uppskjuten invandringsprövning (till exempel vid en nyetablerad släktförbindelse) 

och där de förelåg vandeskäl. Icke desto mindre, har det alltid funnits en princip 

om att Statens Invandrarverket har alltid en möjlighet att bevilja tidsbegränsat 

uppehållstillstånd i stället för ett permanent. Denna möjligheten är i 

överensstämmelse med folkrättsliga principer, där den s k. 'right of entry' är en del 

av nationalstatens funktionella suveränitet, vilken endast kan begränsas av den s k. 

non-refonlement principen. 

Det var först i och med införandet av en ny paragraf, 2 kap. 4 a § genom Lagen 

1994:138, som trädde i kraft den 1 juli 1994, som beviljandet av tidsbegränsade 

uppehållstillstånd för utlänningar, som sökte skydd enligt 3 kap eller 2 kap 4 § 

första stycket 2, formellt lagstadgades i den svenska utlänningslagen Både på 



grund av den konceptuella och den kronologiska utvecklingen blev bestämmelsen 

om tidsbegränsat uppehållstillstånd för personer som söker skydd undan krig, 

interna oroligheter eller naturkatastrofer enligt Lag 1994:138, endast en brygga 

mellan de hittills gällande rättsliga ramarna och de mer djupgående ändringarna i 

utlänningslagen, som trädde i kraft den 1 januari 1997. Det tidsbegränsad 

skyddskonceptet, enligt Lag 1994:138, var inte anpassat speciellt för att hantera 

massflyktsiuationer. Institutet var fortfarande individinriktat 

Beträffande orsaker som legitimerar tidsbegränsat uppehållstillstånd på humanitära 

grunder har i förarbetena angivits kriser och konflikter av kortare varaktighet. 2 

kap. 4a § UtlL enligt Lag 1994:138 var fortfarande individuellt inriktat och asyl 

samt permanent uppehållstillstånd på humanitära grunder hade fortfarande 

företräde före beviljandet av tidsbegränsat uppehållstillstånd. Institutets 

tillämpning sattes igång 'automatiskt' ex legem för den handläggningsordning som 

gällde utlänningsärenden; dock, i den mån regeringens bedömning erfordrades, 

skulle handläggande myndighet överlämna ärendet till regeringen enligt 7 kap. 11 § 

(bet. 1993/94 :SfU 11). Det är just genom regeringens vägledande beslut i ett 

enskilt ärende den 5 maj 1995 som ett tidsbegränsat skydd tillämpades för ca. 5 

000 bosnien-kroater, d v s .  samma handläggningsordning som i andra 

utlänningsärenden. 

Just när det gäller procedurfrågor (handläggningsordning) beviljades ett permanent 

uppehållstillstånd på humanitära grunder enligt 2 kap 4 § UtlL för personer med 

bosniska pass den 21 juni 1993 och enligt 2 kap. 4 a § UtlL för personer med 

kroatiskta pass på samma sätt, nämligen genom ett vägledande beslut i ett enskilt 

ärende. Det är därför som i detta avseende svaret måste bli ' ja '  angående 

användbarheten av hittills gällande ramar vid beviljandet av tidsbegränsat skydd i 

den jugoslaviska flyktingkrisen. 



När det gäller konceptuella aspekter bör tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 2 

kap. 4 a § Lag 1994:134, ses som ett 'vanligt' uppehållsinstitut snarare än som ett 

'skyddsinstitut.' Denna tvetydighet vad beträffar tidsbegränsat uppehållstillstånd 

enligt 2 kap. 4 a § UtlL, förefaller stå kvar även enligt Lag 1996:1379. Denna 

oklarhet uppenbarar sig på följande sätt. 

Å ena sidan placeringen av bestämmelsen i 2 kap. (uppehållsfrågor) kan tolkas som 

om lagstiftaren inte betraktade denna som ett par excellens skyddsinstrument, utan 

som ett 'vanligt' uppehållstillstånd. Denna placering av bestämmelsen kan tyda på 

att lagstiftaren inte önskade att detta institut skall ha samma skyddsdignitet som 

uppehållsinstitutet enligt 3 kap. som ägnas just åt skyddsfrågor. En minskning av 

skyddsincitamentet i tidsbegränsat UT enligt Lag 1996:1379, symboliseras även av 

det faktum att under tiden regeringens speciella föreskrifter om tidsbegränsat UT 

gäller, utlänningar som har rätt till asyl inte kan åtnjuta skydd som individer i 

Sverige genom beviljande av asyl utan genom, som medlemmar av en grupp, 

erhållandet av ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. När det gäller tillämpnings 

procedurer, använder SIV individuell prövning även i dessa fall Återigen, på det 

praktiska planet förefaller dock konsekvenserna av detta bli mindre djupgående, 

eftersom personer inom den aktuella gruppen, som erhållit tidsbegränsat 

uppehållstillstånd men som har rätt till asyl, kan kräva (dock på eget, inte 

myndighetens initiativ) flyktingförklaring och resedokument (prop. 1996/97:25 s 

125). Slutligen, en skärpning av skydds-reglerna (och därmed minskning i 

skyddets varaktighet och innebörd) kan ses även i det faktum att tidsgränsen för 

tidsbegränsade sex uppehållstillstånd ändrades till två år med möjlighet att 

förlängas med ytterligare månaders perioder, vilket sammanlagt skulle innebära 

fyra år för ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. 

Å andra sidan förstärkte man genom Lag 1996:1370 ett 'skyddsincitement' i 4 a §; 

från den 1 januari 1997 är det endast de utlänningar, som söker uppehållstillstånd 

enligt 3 kap. (skyddsbehövande), som kan utgöra normens subjekt, medan enligt 



Lag 1994:138 denna grupp omfattade även 'utlänningar som söker skydd enligt 2 

kap 4 § första stycket 2 ('politiskhumanitära grunder'). 

Även beträffande andra aspekter, introducerades genom Lag 1996:1379 vissa 

konceptuella ändringar i det tidsbegränsade skyddskonceptet. För det första är 

genom Lag 1996:1379 ett tidsbegränsat skyddsinstitut i 2 kap. 4 a § UtlL utformat 

som ett instrument som appliceras på 'en viss grupp av utlänningar,' i stället som 

tidigare på en enskild individ. För det andra, är det endast regeringen som enligt 

Lag 1996:1379 far meddela föreskrifter om att en grupp utlänningar som söker 

skydd enligt 3 kap. och som bedöms ha ett tillfälligt behov av skydd, ges ett 

tidsbegränsat uppehållstillstånd. Föreskrifterna om att bestämmelsen i 2 kap 4 a § 

appliceras på en viss grupp utlänningar skall anmälas av regeringen till riksdagen 

inom tre månader. 

Ytterligare, i och med att genom Lag 1996:1379 två begrepp (krigsvägrare och de 

facto-flykting) togs bort, beviljas tidsbegränsat uppehållstillstånd (enligt den nya 

lagen) endast till de personer, som söker asyl enligt 3 kap. UtlL, (flyktingar enligt 

det föreslagna 3 kap. 2 §, samt 'skyddsbehövande i övrigt' enligt 3 kap. 3 §) och 

som bedöms ha behov av endast tillfälligt skydd. Regeringen ansåg att det är 

tveksamt om det står i överensstämmelse med Sveriges konventionsåtaganden att 

inte pröva en ansökan om flyktingfbrklaring och resedokument. Vad som är nytt 

och signifikant i den nya lagen är att den stadgar att även om en sådan ansökan 

bifalls kan ett tidsbegränsat uppehållstillstånd beviljas. 'Det finns däremot inte skäl 

att innan tidsbegränsat uppehållstillstånd beviljas pröva frågan om flyktingskap i de 

fall där någon uttrycklig ansökan om flyktingförklaring och resedokument inte 

gjorts' (prop. 1996/97:25 s. 129). Regeringen konstaterar vidare 'att med sådan 

ordning torde prövningen inte behöva bli alltför resurskrävande.' 



3.4. Skyddssökandens förmåner och rättigheter under tiden för 

tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige 

Syftet med detta avsnitt är utvärdering av de gällande rättsliga ramarnas 

användbarhet för att utforma rättighets- och förmånskatalog för de bosniska 

flyktingarna under det tidsbegränsade uppehållstillståndet i Sverige. 

Den övervägande delen av de bosniska flyktingarna beviljades den 21 juni 1993 

permanent uppehållstillstånd. Det faktum att Sverige, en av de största 

mottagarländerna av bosniska flyktingar beviljade den övervägande delen av 

flyktingarna permanent uppehållstillstånd på humanitära grunder redan på 

flyktingkrisens initialskede, kan betraktas som en konsekvens (ett resultat) av den 

traditionellt öppna profilen i den svenska flyktingpolitiken med dess överordnade 

syfte att integrera flyktingar så fort som möjligt i det svenska samhället. 

Icke desto mindre, både på grund av flyktorsaker, som enligt regeringens 

bedömning inte har klassificerat de flesta flyende för asyl enligt kapitel 3, och på 

grund av flyktingproblemets storlek och dynamik har den svenska regeringen redan 

vid motiveringen av beslutet angivit att samtidigt med integrationsåtgärder bör man 

dock hålla återvandringstanken vid liv.455 Då direktiven om att hålla 

återvandringstanken vid liv hos bosnier med permanent uppehållstillstånd, präglade 

deras mottagande i Sverige, kommer jag att i denna del kommentera även 

rättigheter och förmåner för de som beviljades permanent uppehållstillstånd, med 

ett antagande som om de skulle beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd 

453 Det finns även, vad beträffar denna grupp, en latent förväntan om att de bosniska 
flyktingarna återvänder hem i framtiden. En större tyngd på återvandringsprobleinatiken 
understryks både i SOU1995:75 och prop. 1996/97:25. Detta tycks vara i linje med de senaste 
rekommendationerna från UNHCR där Flyktingkommissariatet för första gången understryker att 
'durable solution do not have to mean permanent.' 



Bosnier som beviljades permanent uppehållstillstånd fr o m. den 21 juni 1993, fick 

alltså som individer, rättigheter och förmåner, som enligt den hittills gällande lagen 

(Lag 1989:529) föreskrevs alla andra kategorier av utlänningar, som beviljades ett 

permanent uppehållstillstånd. 

När det gäller mottagande på nationell nivå, blev det dock nödvändigt för 

regeringen att reglera vissa aspekter av mottagande av bosnier och deras 

förväntade 25-30 000 familjemedlemmar genom propositionen 1993/94:51 

Överföring och mottagande av flyktingar från f d Jugoslavien m.m. 1 

propositionen har regeringen bl a framlagt ett förslag om att under budgetåret 

1993/94 utöka den reguljära flyktingkvoten om ca. 1 800 personer med ytterligare 

6 000 platser. 

Vad beträffar de tidsmässiga ramarna för gruppens vistelse i Sverige, fanns det 

dock formellt ingen angiven sådan bestämmelse, även om man satt igång 

förberedelse av deras återvandring till Sverige. 

Bosnier med kroatiskt pass (ca. 5 000 personer) utgjorde den första gruppen som 

fick tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt den nya bestämmelsen i 2 kap. 4 a §. 

Beträffande denna grupp, har man hela tiden antagit att dessa personer skulle 

återvända till hemlandet. Eftersom användandet av 2 kap. 4 a § grundades på ett 

antagande om att skyddsbehovet skulle föreligga enbart under en begränsad tid, 

beviljades bosnien-kroater uppehållstillstånd endast för sex månader. Detta 

korttidsperspektiv präglade bosnienkroaternas rättigheter och skyldigheter under 

vistelsen i Sverige.456 

456 Den svenska regeringen fattade den 28 november 1996 vägledande beslut i nio asylärenden 
rörande personer från Bosnien-Hercegovina och Kroatien. Besluten slår fast ett antal vägledande 
principer som skall ligga till grund för beslut som SIV och UN skall fatta i ärenden rörande 
uppehållstillstånd för ca 4 000 människor. Ett ställningstagande som regeringen gjort är att inte 
acceptera 'relocations,' d v s. att flyktingar från ett område i Bosnien , där deras egen grupp är i 
minoritet, skulle sändas till ett område där deras egen grupp är i minoritet, eftersom det skulle 
kunna ses som att man accepterar omflyttningen av folkgrupper. Regeringen anser vidare att 
sådana trakaserier. som ett återvändande till ett minoritetsområde skulle kunna medföra och som 



I enlighet med prop. 1993/94:94 har bosnienkroaterna tagits emot i Sverige enligt 

lagen om mottagande av asylsökande (LMA 1994:137) och inte enligt de riktlinjer 

om det kommunala flyktingmottagandet som riksdagen fastställt i prop. 

1989/90:105, som annars föreligger, då en utlänning beviljats ett permanent 

uppehållstillstånd. Detta innebär konkret att bosnienkroaterna har kunnat fa arbeta 

på samma sätt som andra asylsökande. Barn upp till 16 år garanterades tillgång till 

grundutbildning och till hälso- och tandvård. Ungdomar i åldern 16-18 år har dock 

inte garanterats tillgång till den gymnasieskolan utan det har varit (i enlighet med 

LMA) SIV:s ansvar att ordna en meningsfull sysselsättning på en förläggning eller 

utanför. På samma sätt som andra asylsökande hade bosnienkroaterna möjlighet 

att läsa svenska i SIV:s regi, ta del i utbildning både för att lära känna det svenska 

samhället och för den förväntade återvandringen. 

Eftersom det, enligt Lag 1994:138 har förväntats att de skyddssökande efter ett år 

skulle fa permanent uppehållstillstånd, har det inte förts några substantiella 

diskussioner om folkbokföringens betydelse för rättighets- och förmånskatalogen 

under den tidsbegränsade vistelsen i Sverige. En diskussion om folkbokföringens 

betydelse beträffande sociala och ekonomiska rättigheter och förmåner för 

personer, som beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd, sattes i gång först i och 

med ändringarna i 2 kap. 4 a § som trädde i kraft den 1 januari 1997. Orsaken var 

alltså utförs av den lokala befolkningen, kan anses vara "förföljerse' i asylrättslig mening, 
eftersom de officiella myndigheterna saknar förmåga eller vägrar att erbjuda ett effektivt skydd. 
Regeringen stödjer UNHCR:s uppfattning om fortsatt skyddsbehov för vissa grupper, nämligen 
traumatiserade personer, vittnen till Haagtribunalen och personer i s k. blandäktenskap, d v s. 
äktenskap av blandad etnicitet, om de inte har dubbelt medborgarskap. Mot bakgrund av 
ovanstående överväganden beviljades i två av de nio överlämnade ärendena permanent 
uppehållstillstånd, flyktingförklaring och resedokument Bosnier med dubbelt medborgarskap - o 
de aktuella fallen med medborgarskap både i Bosnien-Hercegovina och i Kroatien - anses av 
regeringen kunna erhålla skydd i Kroatien. Efter lagakraftvunnet beslut i varje enskilt ärende 
kommer bosnienkroaterna att fa tre månader på sig att förbereda ett återvändande innan beslutet 
verkställs. För Bosnier med enbart bosniskt medborgarskap avslås ansökan om den sökande 
kommer från s k. majoritetsområde, d v s. ett område där det egna etniska gruppen är i majoritet. 
Avslagsbeslutet kombineras ined ett tillfälligt uppehållstillstånd i sex månader, som är tänkt att 
utgöra en förberedelse tid innan hemresan. (Se även Rapport från en undersökningsresa i 
Kroatien och Bosnien-Hercegovina i mars 1997,' utgiven av Caritas Sverige, FARR, Göteborgs 
stift, Länderkommittén för f.d. Jugoslavien, Rådgivningsbyrån for asylsökande och flyktingar, 
Säffle församling i Karlstad stift samt Västerås stift.) 



att en utlänning folkbokförs i Sverige om det bedöms att den sammanlagda tiden 

för hans/hennes vistelse i Sverige skulle vara ett år eller mer; Lagen 1996:1379 

förlängde tiden för det tidsbegränsade uppehållstillståndet upp till fyra år, vilket 

innebar att det kan förekomma att en utlänning kan vara fyra år folkbokförd (om 

personen fått ett uppehållstillstånd om minst ett år från början), och formellt borde 

erhålla rätt till samma förmåner och rättigheter som personer bosatta permanent i 

landet, samtidigt som man hela tiden antog att dessa personer när som helst skall 

återvända hem. 

Då folkbokföringen leder till en rad rättigheter och förmåner som de asylsökande 

inte haft tillgång till, har det bedömts i förarbetena (se speciellt prop. 1996/97:25) 

till Lag 1996:1379, att frågan var för komplicerad för att regeringen skulle kunna 

ännu fatta beslut samtidigt med den nya lagen. Regeringen hänvisade därför frågan 

för ytterligare utredning. Följaktligen, har i början av sommaren 1997 en 

arbetsgrupp inom regeringskansliet lämnat en PM (Ds 1997:42) Utlänningar i en 

massflyktsituation- sociala rättigheter m.m. Remisstiden för denna PM går ut den 

15 september, och ändringarna förväntas träda i kraft den 1 juli 1998 och omfatta 

personer som beviljats uppehållstillstånd efter den 1 juli 1998 

3.5. Utformning av generella mekanismer for hantering av 

massflyktsituationer 

Vid tiden för utbrottet av den jugoslaviska flyktingkrisen i början på 1990-talet, 

saknade Sverige, på samma sätt som andra mottagarländer i väst, de rättsliga och 

organisatoriska mekanismerna för hantering av massflyktingkriser. Följaktligen var 

det först genom olika slags ad hoc åtgärder som Sverige i likhet med andra länder i 

väst försökte anpassa den gällande lagen för att ta emot bosnier, för att i senare 



skede av flyktingproblemet vidta åtgärder för att skapa instrument för hanteringen 

av massflyktingkriser. Nedan sammanfattas denna utveckling. 

Fas 1. 

Då det i slutet av år 1992 fanns det omkring 90 000 asylsökande på olika 

förläggningar i landet, - de flesta från det forna Jugoslavien - , samtidigt som det 

saknades resurser att hantera deras ärenden på någorlunda smidigt sätt, har man 

använt regeringens vägledande beslut som ett försök att lösa det bosniska 

flyktingproblemet. Från konceptuell synvinkel innebar detta beslut ändå inte att det 

användes som ett instrument anpassat för att hantera ett massflyktingproblem, -

även om beslutet gällde 42 000 personer och deras anhöriga -, utan att i brist på en 

bättre lösning bestämde man en bredare tolkning och tillämpning av ett individ-

orienterat instrument (2 kap. 4 §) och att denna tolkning tillämpades i enlighet med 

hittills gällande praxis på andra asylfall med liknande grunder för uppehållstillstånd 

- d v s. andra flyende från samma katastrof i Bosnien-Hercegovina. 

Regeringens proposition 1993/94:51 om överföring och mottagande av flyktingar 

från f.d. Jugoslavien m m. innebär inte något generellt konceptuellt nytänkande 

angående hanteringen av massflyktsituationer; propositionens förslag har 

fortfarande ad Aookaraktär. Dessutom gällde propositionen inte själva 

beslutsprocessen i uppehållstillståndsfrågan. Den bärande idén i prop 1993/94:51 

utgjorde en numerär utvidgning av flyktingkvoten. Själva 'kvotmekanismen' var 

även i detta fall densamma som i andra fall; en skillnad fanns dock, nämligen att 

regeringen i detta fall antydde en bredare tolkning av familjebegreppet. 

Det andra huvudinstrumentet som Sverige använde för att hantera den bosniska 

flyktingkrisen var införandet av viseringstvång för bosnier 



Sålunda kan man konstatera att hanteringen av det bosniska massflykting-

problemet (på uppehållstillståndsnivå) i Sverige, huvudsakligen skedde genom 

tillämpning, - om i än större skala - av de mekanismer, som vanligen applicerades 

på individuella flyktingar: massflyktingproblemet hanterades genom non-mass-

(individcentrerade) skyddsinstrument följda av en åtgärd som skulle möjliggöra 

undvikande av liknande massflyktsituationer i framtiden: nämligen införandet av 

viseringstvång. 

Beträffande hanteringen av det bosniska flyktingproblemet på mottagningsnivå, har 

regeringen med utgångspunkt från prop. 1993/94:51, givit sitt godkännande av 

extra resurser for att stimulera kommuner att ta emot bosnier med permanent 

uppehållstillstånd. 

Alltså fick bosnierna samma mottagande i det svenska samhället (enligt riktlinjer i 

prop 1989/90:105 om det kommunala flyktingmottagandet) som tidigare 

flyktingar eller de som beviljats ett uppehållstillstånd på humanitära grunder 

erhållit. Skillnaden var dock att mottagandet av bosnierna skulle ske både med 

tanke på att underlätta deras integration i Sverige och på återvandrings-

perspektivet. För att uppnå detta syfte skapades år 1994 en interdepartemental 

kommitté för att diskutera återvandringsfrågor. Senare blev även flyktingarna 

själva och de frivilliga organisationerna inbjudna till detta samarbete. Regeringen 

beviljade dessutom extra resurser för återvandringsarbete: till exempel beviljades 

extra medel för flyktingarnas rekogniseringsresor till hemlandet Eftersom 

bosnierna blev folkbokförda i sina respektive kommuner, som en följd av att de 

beviljats permanent uppehållstillstånd, skilde sig inte deras mottagande från det 

som annars är brukligt I och med folkbokföringen, fick bosnierna i stort sett 

samma sociala rättigheter och skyldigheter som den övriga befolkningen i landet. 



Fas 2. 

Det var först efter det att det viktigaste beslutet för hanteringen av det bosniska 

flyktingproblemet i Sverige (beslutet från den 21 juni 1993), som arbetet 

intensifierades för att utforma de rättsliga mekanismerna för hantering av framtida 

massflyktingkriser. Ändå bör den nya bestämmelsen i 2 kap 4 a § UtlL, som 

infördes genom Lag 1994:138, ses endast som en partiell lösning ( det första 

steget) i riktning mot utformningen av instrument för hantering av 

massflyktsituationer. Den nya bestämmelsen har inte medfört några substantiella 

skillnader när det gäller skyddets subjekt: bestämmelsen gällde utlänningar, som 

sökt skydd enligt 3 kap eller 2 kap. 4 § UtlL. Asylprocessen hade företräde före 2 

kap. 4 a § UtlL och det var först i och med SIV:s bedömning om att det föreligger 

behov av endast ett tidsbegränsat skydd som den nya bestämmelsen skulle kunna 

användas. Proceduren var dock densamma som tidigare: SIV skulle undersöka 

separat varje enskilt fall (från samma massflyktingkris), för att därefter eventuellt 

göra en individuell bedömning om utlänningen behöver enbart tidsbegränsat skydd. 

Icke desto mindre fanns det en implicit förståelse - i linje med förslag av 

Utredningen om översyn av vissa delar av utlänningslagstiftningen - om att beslutet 

om tidsbegränsade uppehållstillstånd fattas under regeringens vägledning 

Regeringen skulle bedöma, bl.a. om det rådet väpnad konflikt- eller kris av 

synnerligen allvarlig art i det område från vilka utlänningar flyr. 

I denna mening kan man därför konstatera att Lag 1994:138 skapade endast ett 

preludium till ett nytt tänkande beträffande beslutsfattande i 

uppehållstillståndsfrågor i massflyktingkriser. Ett nytänkande när det gäller 

flyktingarnas mottagande i det svenska samhället kan man se även i regeringens 

proposition 1993/94:94 som angav att mottagandet (efter beslutet i 

uppehållstillståndsfrågan) skulle ske enligt lagen om mottagande av asylsökande 

och inte enligt riktlinjer som riksdagen fastställt i prop. 1989/90:105 om det 



kommunala flyktingmottagandet. När det gäller mottagandets grundläggande 

logik, blev återvandringsincitamentet starkare än vad som annars hade varit fallet. 

Först i och med ändringarna i villkoren för beviljandet av uppehållstillstånd enligt 2 

kap. 4 a § (SFS1996:1379), som trädde i kraft den 1 januari 1997, ändrades de 

grundläggande förutsättningarna för beviljandet av tidsbegränsat skyddsinstitut i 

riktning från en individ- till ett mer en groupe-centrerat skyddsinstrument. Enligt 2 

kap. 4 a § första stycket UtlL (SFS 1996:1379) får regeringen 'i fråga om en viss 

grupp av utlänningar meddela föreskrifter om att den som söker uppehållstillstånd 

med stöd av 3 kap och som bedöms ha ett tillfälligt behov av skydd här i landet får 

ges ett tidsbegränsat uppehållstillstånd.' 

Ändringens novum ligger i det att, trots att beslutet i slutskedet skulle gälla en 

individ, skapades här ett uppehållsinstitut som används på en groupe basis ('i fråga 

om en viss grupp av utlänningar'). Ytterligare, i bestämmelsen om ett 

tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 2 kap. 4 a § UtlL, används inte ex legem, 

utan för att lagen skall träda i kraft behövs här en särskild åtgärd av regeringen 

('regeringen far i fråga om en viss grupp av utlänningar meddela föreskrifter'). 

Enligt 2 kap. 14 § andra stycket skall regeringen anmäla dessa föreskrifter till 

riksdagen genom en särskild skrivelse inom tre månader. Alltså, i enlighet med 

Lagen 1996:1379, är det inte de vanliga myndigheter som annars är ansvariga för 

utlänningsärenden, d v s. SIV och UN, utan enbart regeringen som får ett mandat 

att sätta igång instrumentet om tidsbegränsat skydd, så att det kan appliceras på en 

viss grupp. Denna speciella karaktär av tidsbegränsat uppehållstillstånd institutet 

(enligt 2 kap. 4 a § UtlL) bekräftas även av förarbeten, där bl.a. i prop. 1996/97 

anges som följer: 'fråga om tidsbegränsat uppehållstillstånd bör beviljas i en 

angiven situation kan innefatta överväganden av grannlaga natur. Det kan 

exempelvis innefatta såväl utrikespolitiska som säkerhetspolitiska överväganden. 

En bedömning av om det är fråga om en massflyktsituation torde vidare 

regelmässigt kräva samråd med andra länder. Beslut om att tillämpa en ordning 



om tidsbegränsade uppehållstillstånd bör därför endast kunna fattas av regeringen' 

(prop. 1996/97:25 s. 128). 

Vidare, medan 2 kap. 14 § andra stycket stipulerar en obligatorisk anmälning av 

regeringens föreskrifter till riksdagen (regeringen skall), är dock själva 

bestämmelsen om tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 2 kap. 4 a § UtlL inte 

utformad i samma obligatoriska termer, utan här lämnas beslutsfattandet i 

föreskriftsfrågan till regeringens omdöme: 'regeringen får'. 

Enligt förarbeten till Lag 1996:1379 angavs att vid utformning av föreskrifter om 

införandet av tidsbegränsat uppehållstillstånd för en viss grupp av skyddssökande 

skall konsultationer med andra länder ingå. Detta, är speciellt i samband med 

Kommissionens initiativ till en gemensam åtgärd om ... ett tidsbegränsat skydd 

från mars 1997, ytterligare ett tecken på att bestämmelsen om ett tidsbegränsat 

uppehållstillstånd enligt lag 1996:1379 är ett nytt slags skyddsinstrument, som 

bryter mot den hittills existerande logiken i den svenska Utlänningslagen: att lagen 

appliceras på individ-basis. 

Om det dessutom är så att i regeringens beslutsfattande ingår en bedömning av 

skyddsbehovet, borde bedömningsprocessen innehålla både det subjektiva och det 

objektiva elementet. 

När det gäller den objektiva aspekten och i samband med de ovan nämnda 

konsultationerna inom EU, kan man anta att det blir den definition av en 

massflyktskris som finns i Kommissionens initiativ till en gemensam åtgärd som kan 

komma att utgöra grunden för bedömningen. Man kan anta att just den objektiva 

bedömningen att det föreligger en massflyktssituation kommer utgöra grunden, en 

utgångspunkt för igång sättande av tidsbegränsadeskydds-processen. 



Det förefaller dock som om, förutom den objektiva bedömningen att det föreligger 

en massflyktskris; det krävs även ett aktivt agerande från de skyddssökandes sida-

dvs. inlämnandet av asylansökan enligt 3 kap. UtlL - för att regeringens bedömning 

om man skall införa speciella föreskrifter för den aktuella gruppen, eller om lagen 

skall användas på samma sätt som tidigare; det vill säga genom individuell 

behandling av skyddsansökningar enligt 3 kap Man kan vidare anta, och som även 

nämnts i förarbeten till Lag 1996:1379, att i regeringens bedömning en 

överläggning av Sveriges ekonomiska möjligheter att ta emot flyktingar skall ingå 

Det förefaller som om efter ändringarna som trädde i kraft den 1 januari 1997 (SFS 

1996:1379) regeringen i en massflyktsituation, då en groupe bedömning skulle 

kunna vara applicerar, har följande beslutsalternativ: 

(a) enligt 3 kap. 8 § första stycket 'regeringen får i fråga om en grupp av 

utlänningar meddela föreskrifter om beviljande av permanent 

uppehållstillstånd till skyddsbehövande enligt 3 § första stycket 2 ' ;  

(b) använda en vanlig individuell hantering av asylansökningar såsom 

föreskrivs av 3 kap. UtlL och 2 kap 4 § UtlL; 

(c) fatta beslut (i form av förordning) om tillämpning av en ordning om 

tidsbegränsade uppehållstillstånd enligt 2 kap. 4 a § UtlL för (individuella 

skyddsbehövande ur) hela den aktuella gruppen; 

(d) enligt 3 kap. 8 § andra stycket 'Om det behövs med hänsyn till 

uppkomna begränsningar i Sveriges möjligheter att ta emot utlänningar, far 

regeringen meddela föreskrifter om att uppehållstillstånd inte far beviljas för 

skyddsbehövande enligt 3 § första stycket 2.' 



Sammanfattningsvis kan man konstatera att hanteringen av massflyktsituationer är 

utformad på följande sätt: 

De första villkoren för att maskineriet skall sättas i gång är att utlänningarna 

lämnar asylansökan enligt 3 kap. UtlL. Samtidigt med detta måste det ske en 

bedömning om asylansökningarna inte kan hanteras av SIV (eller UN) på vanligt 

sätt. Nästa steg är att SIV eller UN uppmärksammar regeringen om att det 

föreligger en flyktingmottagningskris av masskaraktär i Sverige. Följande steg är 

att regeringen tar konsultationer med andra länder, speciellt inom EU, om det 

föreligger en massflyktingkris (såsom det stipuleras av Kommissionens initiativ) 

Dessa konsultationer har (per definition) enbart ett konsultativt syfte. Den 

utslagsgivande instansen är dock den nationella myndigheten (den svenska 

regeringen) som fattar beslut i tillstånds ärendet. Det är på detta stadium som den 

subjektiva bedömningen av Sveriges möjligheter att hantera massflyktsproblem 

träder fram. Följaktligen återstår för regeringen följande möjligheter: 

(a) att hantera flyktingsituationen som vanligt d v s att på individ basis 

(enligt 3 kap. UtlL och 2 kap. 4 § UtlL) bevilja asyl och därmed permanent 

uppehållstillstånd; 

(b) att meddela föreskrifter om beviljande av permanent uppehållstillstånd 

för hela aktuella gruppen enligt 3 kap. 8 § första stycket UtlL, som följs av 

individuella ansökningar om uppehållstillstånd, 

(c) att bedöma om att den aktuella skyddsgruppen har behov av endast 

tidsbegränsat skydd och att meddela föreskrifter om att den aktuella gruppen 

skulle fa uppehållstillstånd enligt 2 kap. 4 a § UtlL; 



(d) att med hänsyn till uppkomna begränsningar i Sveriges möjligheter att ta 

emot utlänningar inte bevilja uppehållstillstånd för skyddsbehövande enligt 3 

kap. 3 § första stycket 2 UtlL (3 kap. 8 § andra stycket). 

Sist men inte minst bör det tilläggas, att det faktum att bestämmelsen om 

tidsbegränsat uppehållstillstånd i 2 kap. 4 a § UtlL, finns, efter de senaste 

ändringarna (SFS 1996:1379) i 2 kap under rubriken 'uppehållstillstånd' och inte i 

3 kap. under ' skyddssökande', försvarar tolkningen av institutets innebörd. Denna 

placering förefaller onödig, eftersom man tog bort från den gamla lydelsen enligt 

Lag 1994:138 en möjlighet for en utlänning som söker skydd enligt 2 kap. 4 § UtlL 

att omfattas av 2 kap. 4 a §. Enligt Lag 1996:1379, skall bestämmelsen tillämpas 

endast på de som söker skydd enligt 3 kap. ('skyddsbehövande'). Om det är så att 

denna placering inte är enbart ett resultat av de 'tekniska' övervägandena, kan 

detta tolkas som om lagstiftaren önskar markera att bestämmelsen om beviljandet 

av tidsbegränsat skydd för en grupp av utlänningar enligt 2 kap. 4 a § UtlL inte 

utgör ett skyddsinstrument i ordets egentliga mening 
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