
JURIDISKA INSTITUTIONEN 
Stockholms universitet 

 

 

 

 

 

Förvar 
- En rättsdogmatisk undersökning av 

förvarsinstitutet i utlänningslagen 

Max Eriksson 

 

 

Examensarbete i förvaltningsrätt, 30 hp 
Examinator: Wiweka Warling Nerep 

Stockholm, Vårterminen 2013 

 



1 
 

Innehållsförteckning 

 

 
Förkortningar        4 

 

1 Inledning         5 

1.1 Introduktion        6 

1.2 Syfte och frågeställning      6 

1.3 Avgränsning och metod      6 

1.4 Disposition        7 

 

2 Olika grundläggande aspekter      8 

2.1 Kort om migrationsrätt      8 

2.1.2 Uppehållstillstånd       8 

2.1.3 Uppehållsrätt       8 

2.1.4 Flyktingar        9 

2.1.5 Asyl         9 

2.1.6 Avvisning        9 

2.1.7 Utvisning        10 

2.1.8 Verkställighet       10 

2.1.9 Överklagande av beslut      10 

2.2 Aktuella grundlagsbestämmelser     11 

2.3 Proportionalitet       11 

2.4 Internationella förpliktelser     12 

2.4.1 Europakonventionen      12 

2.4.2 Åtaganden i enlighet med FN-konventioner   12 

2.5  Sammanfattning       13  

 

3 Förutsättningar för förvarstagande     15  

3.1 Inledning        15 

3.1.1 Återvändardirektivet      15 

3.2 Kort om förvar       16  

3.2.1 Förutsättningar för beslut om identitetsförvar   17 

3.2.2 Förutsättning för utredningsförvar    18 

3.2.3 Verkställighetsförvar samt sannolikhet om beslut  19 

3.2.4 Inskränkningar i förvarsmöjligheter    21 

3.2.5 Problem kring begreppet risk     22 

 

 



2 
 

3.3 Förvar av barn       24 

3.3.1 Förvar av barn i fall vid äventyrande av verkställigheten 24 

3.3.2 Förvar av barn om uppsikt misslyckats    26 

3.3.3 Begräsningar för förvar av barn     27 

3.4 Tidsfrister        28 

3.4.1 Tidsfrister för utredningsförvar     28 

3.4.2 Tidsfrister gällande verkställighetsförvar   29 

3.4.3 Tidsgränser för vuxna i övriga fall     30 

3.4.4 Tidsgräns vid förvar av barn     31 

3.5 Ny prövning        31 

3.5.1 Regelverket för ny prövning     31 

3.5.2 Oklarheter        33 

3.5.3 Myndigheter och domstolars muntliga handläggning  34 

3.5.4 Muntlig handläggning hos regeringen    35 

3.6 Tidsfristernas beräknande      36 

3.6.1 Regelverket för beräknande av tiden    36 

3.6.2 Den sammanlagda förvarstiden     37 

3.6.3 När ett beslut blir verkställbart     38 

3.6.4 När förvar upphör       38 

3.7 Sammanfattning       39 

 

4 Synnerliga skäl        41 

4.1 Inledning        41 

4.2 Principer kring synnerliga      41  

4.3  Praxis vid synnerliga skäl      43 

4.4 Sammanfattning       47 

 

5 Ärendehandläggning       48 

5.1 Inledning        48  

5.2 Beslutande myndighet      49 

5.2.1 Fortsatt förvar       50 

5.3 Handläggande myndigheter     50 

5.3.1 Polismyndigheten och andra kontrollorgans ansvar  51 

5.3.2 Migrationsverkets ansvar      53 

5.3.3 Regeringens ansvar och kompetens    54 

5.3.4 Domstolars ansvar       56 

5.4 Sammanfattning       56 

 

 

 



3 
 

6 Verkställighetsärenden       57 

6.1 Inledning        57 

6.2 Ansvaret för verkställighet      57 

6.3 Möjligheter att placera en utlänning på annan plats  58  

6.4 Sammanfattning       60 

 

7 Uppsikt         61 

7.1 Inledning uppsikt       61 

7.2 Regler om uppsikt       61 

7.3 Praxis vid uppsikt       62 

7.4 Praxis vid uppsikt       62 

 

8 Analys och diskussion       63 

8.1 Inledning analys och diskussion     63 

8.2 Generella reflektioner och aspekter    63 

8.3 Asylsökandes rätt att vistas i landet    64 

8.4 Begreppet risk       65  

8.5 Tidsgränser vid ny prövning     65 

8.6 Muntlig handläggning      67 

8.7 När tiden vid förvar och verkställighet ska räknas från 68  

8.8 Den sammanlagda tiden      68  

8.9 Synnerliga skäl       69 

8.10 Ny prövning för barn      70 

8.11 Avskildhet        71 

8.12 Handläggande myndigheter     71 

8.13 Avslutande kommentarer      72 

 

9 Källförteckning        73 

9.1Litteratur        73 

9.2 Offentligt tryck       73 

9.3 Rättsfall        74 

9.4 Artiklar         76 

9.5 Lagstiftning        76 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Förkortningar 

 

EES Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 

EKMR Europeiska konventionen om de mänskliga 

rättigheterna 

EU Europeiska unionen 

FN Förenta nationerna 

RB     Rättegångsbalken (1942:740) 

RF     Regeringsformen (1974:152) 

UtlL     Utlänningslagen (2005:716) 

 

  



5 
 

1  Inledning 
 

 

1.1 Introduktion 

Förvar är ett förvaltningsprocessuellt frihetsberövande och frihetsinskränkande 

tvångsmedel som tillgodoser flera syften. Dels fungerar institutionen som ett 

medel för att underlätta utredning av utvisnings- och avvisningsbeslut och dels 

som ett medel för att genomföra verkställighet av ett sådant beslut. De materiella 

förutsättningarna för att hålla en utlänning i förvar är i huvudsak placerade i 10:e 

kap., men det förekommer bestämmelser som påverkar förutsättningarna på andra 

platser i UtlL. Regler för hur utlänningen ska behandlas under förvarstiden finns 

främst i 11 kap.  

 

Även om den beslutande myndigheten i ärendet finner att det finns förutsättningar 

för ett förvarstagande ska den inte alltid tillämpa åtgärden. Istället ska förvar 

endast tillämpas i undantagsfall. Tiden en utlänning kan hållas i förvar varierar, 

men förutsättningarna ska under hela den tid utlänningen befinner sig där 

kontinuerligt prövas. Ett beslut om förvar upphör antingen genom att avvisnings 

eller- utvisningsbeslut verkställs eller att myndigheten bedömer att skäl för att 

hålla personen förvarstagen inte längre föreligger. Ett förvarsbeslut kan också 

upphöra genom att myndigheten av någon anledning inte tar beslut i frågan, vilket 

innebär att den förvarstagne ska friges. I huvudsak ska den förvarstagne placeras i 

Migrationsverkets lokaler under förvarstiden, men myndigheten kan i 

undantagsfall även meddela beslut om att den förvarstagne istället ska placeras på 

t.ex. häkte, arrest eller kriminalvårdsanstalt.   

 

Den nuvarande ordningen utformades under 1970- och 1980-talet.
1
 Bl. a. infördes 

bestämmelser som möjliggjorde förutsättningar för att kunna hålla utlänningar i 

förvar med anledning av att kunna identifiera utlänningen. Åtgärderna skedde mot 

bakgrund av att det hade blivit vanligare att asylsökanden uppgav att de saknade 

identitetshandlingar. Då rätten till asyl var beroende av en känd identitet ökades 

därmed behovet av fler möjligheter för att kunna fastställa utlänningens identitet.
2
 

Den senaste större förändringen av UtlL skedde i samband med infördandet av det 

s.k. Återvändardirektivet
3
 vilket trädde i kraft den 1:e maj 2012. Arbetet med att 

                                                
1
 Jfr SOU 2011:17, s. 102.   

2
 Jfr prop. 1988/89:86, s. 93. 

3 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) nr 115/2008 av den 16 december om gemensamma 

normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas 

olagligt i medlemsstaterna 
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införa direktivet i svensk lag föranleddes av den största utredningen inom 

Förvarsinstitutet på tio år och utmynnade i SOU 2011:17. Det senare arbetet 

byggde delvis på instruktioner som presenterades i ett delbetänkande; SOU 

2009:60. Med anledning av de förändringar som skett på senare tid, kan det därför 

vara av värde att genomföra en undersökning av institutet.  

 

 

1.2  Syfte & frågeställning 

Syftet med framställningen är att klarlägga gällande rätt inom försvarsinstitutet 

genom att förutsättningslöst studera bestämmelserna i UtlL. Eftersom 

bestämmelser om förvar främst behandlas i 10 kap. UtlL ska följande frågor 

besvaras i framställningen: 

 

1. Vad kan betraktas som gällande rätt angående förvar med utgångspunkt ur 

10 kapitlet? 

2. Med utgångspunkt ur fråga 1, när framstår rättsläget som oklart?  

 

 

1.3  Avgränsning & metod 

Framställningen är som sagt ämnad åt att undersöka gällande rätt av förvar i UtlL. 

Därför kommer framställningen inte behandla förvar som förekommer med stöd av 

andra lagar, såsom t.ex. skyddslagstiftningarna Lag om vård av missbrukare i vissa 

fall (1988:870) och Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52). 

Det innebär dock inte att andra lagar inte kommer behandlas i framställningen, 

men det kommer endast ske i begränsad omfattning. Det kan därvid tilläggas att 

även om 11 kap. till stor del också berör förvar, kommer kapitlet inte behandlas i 

samma omfattning som 10 kap. Det kommer dock hänvisas till bestämmelserna i 

kapitlet i den mån det är lämpligt. I 10:e kap. förekommer dessutom bestämmelser 

angående uppsikt. Eftersom framställningen syftar till att beskriva förvar kommer 

heller inte uppsikt att beskrivas utförligt. Dock kommer ett kort avsnitt ägnas åt att 

beskriva tillämpligheten av åtgärden dels med anledning av att uppsikt 

förekommer frekvent i 10 kap. och dels eftersom en sådan beskrivning kan sätta 

förvar i perspektiv.   

 

För utformningen av framställningen kommer den vedertagna rättsdogmatiska 

metoden användas för att undersöka gällande rätt. Med det menas att lagar, praxis, 

förarbeten, samt även gemenskapsrättsliga bestämmelserna kommer undersökas 

och jämföras. Eftersom syftet är att presentera hur rätten ska tillämpas och inte hur 

den tillämpas, kommer inte beslut av Migrationsverket, polismyndigheter eller 
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liknande beaktas nämnvärt. Inte heller kommer domar meddelade av 

underrättsinstanser undersökas i framställningen eftersom rättsläget ändå kan 

betraktas som oklart till dess en mer auktoritativ källa har uttalats sig i frågan. 

Dock kan beslut i vissa fall presenteras för det fall det t.ex. kan förtydliga någon 

aspekt. 

 

Avsikten med uppsatsen är att med hjälp av metoden presentera gällande rätt. I den 

mån det uppstår oklarheter om vad rätten innebär kommer det analyseras och om 

det är möjligt kommer förslag på hur rätten bör eller kan tolkas presenteras. Det 

kan inledningsvis vara värt att påpeka att det endast innebär förslag och därför inte 

ger uttryck för hur rätten faktiskt kommer att tillämpas.  

 

1.4  Disposition 

Uppsatsen kan sägas vara indelad i tre delar. Den första delen som utgörs av 

kapitel 2 kommer inledningsvis behandla och fastställa grundläggande begrepp 

samt framställa aspekter som syftar till att sätta den övriga framställningen i ett 

sammanhang. Den andra delen som utgörs av kap. 3-7 berör den materiella rätten. 

Den avslutande delen, kap. 8, utgörs av en analys och egna kommentarer.  
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2  Olika grundläggande aspekter 
 

 

2.1  Kort om migrationsrätt 

Sverige har sedan 1927 haft en lag som reglerar invandringen till Sverige. Lagen 

har modifierats ett flertal gånger, men numera återfinns reglerna i UtlL. Förvar 

finns som angivet ovan främst i lagens 10 kap., men för att förståelsen för institutet 

samt sätta framställningen i ett sammanhang kommer inledningsvis ett antal 

centrala begrepp redovisas. Det kan också inledningsvis påpekas att begreppet 

utlänning inte är definierat i svensk lag även om det frekvent förekommer, 

framförallt i UtlL. Företrädesvis kan dock en utlänning definieras genom en 

motsatsvis tolkning av reglerna i Medborgarskapslagen (2001:82). Det innebär att 

en utlänning i juridisk mening kan beskrivas som en person som varken är svensk 

medborgare (jfr t.ex. 8 §).
4
   

 

2.1.2  Uppehållstillstånd 

Alla personer har inte rätt att obegränsat uppehålla sig inom Sveriges territorium. 

För den som inte är medborgare i ett nordiskt land krävs i huvudsak för den som 

avser att bosätta sig här att denna har uppehållstillstånd. Tillståndet kan antingen 

vara tidsbegränsat eller permanent. Den som avser att vistas i Sverige i mer än tre 

månader måste ha uppehållstillstånd. Den som har ställning som varaktigt bosatt 

kan också resa in i landet. Dessa krav framgår av UtlL: s 2 kap. 4-6 samt 8 §§. Det 

finns vidare olika rätt till uppehållstillstånd; för den som är skyddsbehövande eller 

flykting, eller för den som har rätt till tillstånd bl. a. p.g.a. anknytning eller har 

varit bosatt här. Vad som definierar vem som är att anse ha status som flykting 

regleras i UtlL: s 4:e kap., medan reglerna för när flyktingar ska beviljas tillstånd 

regleras i 5 kap. Beslut om uppehållstillstånd meddelas av Migrationsverket.  

 

2.1.3  Uppehållsrätt 

Uppehållsrätt ska skiljas ifrån uppehållstillstånd. Den här rätten tillkommer EES-

medborgare och innebär en rätt för en sådan medborgare samt dess 

familjemedlemmar att vistas i Sverige i mer än tre månader utan uppehållstillstånd. 

Rätten innebär således ett undantag från kravet på tillstånd och gäller i huvudsak 

                                                
4
 8 § En utlänning som har fyllt arton men inte tjugo år förvärvar svenskt medborgarskap genom 

anmälan, om han eller hon har  

1. permanent uppehållstillstånd i Sverige, och 

2. hemvist här i landet sedan han eller hon fyllde tretton år eller, i fråga om den som är statslös, 

femton år. 



9 
 

för de medborgare som antingen studerar eller arbetar här. Den person som har 

vistats här i mer än fem år utan avbrott har därefter en permanent uppehållsrätt i 

landet. Reglerna för uppehållsrätten finns i 3a kap. UtlL.  

 

2.1.4  Flyktingar 

Reglerna för vem som är att anses som flykting är relativt omfattande och kommer 

därför inte beskrivas i sin helhet i den här framställningen. Däremot kommer några 

grundläggande aspekter beskrivas. Enligt svensk rätt är en person en flykting om 

denne är medborgare i ett annat land, men befinner sig utanför det landet på grund 

av en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av “ras, nationalitet, religiös eller 

politisk uppfattning eller på grund av kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet 

till en viss samhällsgrupp” och inte kan begagna sig det skydd som krävs av 

hemlandet (jfr 4:1 UtlL). Det spelar ingen roll i lagens hänseende om fruktan 

grundar sig på förföljelse från landets myndighet, grupp eller person. Det centrala i 

det här fallet är om myndigheten inte kan erbjuda det skydd som behövs. Andra 

som kan beviljas flyktingstatus är sådana som är att betrakta som statslösa och som 

känner samma fruktan som hittills beskrivits. Lagen beskriver vidare också andra 

skyddsbehövanden. Sådana skyddsbehövande är exempelvis den som riskerar 

dödsstraff med anledning av en väpnad konflikt i hemlandet (4:2) eller den som 

behöver skydd för att denne fruktar att utsättas för allvarliga övergrepp (4:2a). 

Statusen är dock inte absolut. Oavsett om personen känner en sådan allvarlig 

fruktan som är beskrivet i lagen kan denne förvägras en sådan status om det 

exempelvis visar sig att personen begått ett sådant synnerligen allvarligt brott att 

den allmänna säkerheten inte kan garanteras (4:3 2 st.). En flykting upphör 

dessutom att vara flykting om denne exempelvis av fri vilja väljer att återigen 

begagna sig av hemlandets skydd (4:5 1 p.).  

 

2.1.5  Asyl 

Begreppet asyl används också i sammanhang med migrationsrätt och definieras i 

1:3 UtlL. Det är det uppehållstillstånd som beviljas därför att den som söker 

antingen är flykting eller alternativt skyddsbehövande. Begreppet omfattar således 

inte alla skyddsbehövanden, utan endast de som beskrivs i 4:2. Den som ansöker 

om asyl är asylsökande. 

 

2.1.6  Avvisning 

Genom 2005 års ändring av UtlL ändrades också betydelsen av begreppet 

avvisning. Den nuvarande betydelsen betecknar de fall där en myndighet i första 

instans beslutar om avlägsnande av personen från landet inom tre månader från det 
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att uppehållstillstånd för första gången söktes.
5

 I de flesta fall beslutar 

Migrationsverket om avvisning, dock har polismyndigheten i vissa fall också rätt 

att besluta om avvisning men måste i tveksamma fall överlämna frågan till 

Migrationsverket (jfr 8:1-6).   

 

2.1.7  Utvisning 

Likt ovan ändrades också betydelsen av utvisning 2005. Numera betecknar 

utvisning de fall då beslut om avlägsnande sker efter att personen vistats i Sverige 

en längre tid än tre månader från det att ansökan för första gången söktes eller i fall 

då personen begått ett brott av en viss svårighetsgrad, vistas i landet men saknar 

pass eller de tillstånd som krävs för att vistas i Sverige, eller måste avlägsnas p.g.a. 

allmän ordning eller säkerhet (jfr 8:7- 15).
6
 

 

2.1.8  Verkställighet 

Verkställighet av ett avvisning- eller utvisningsbeslut innebär att personen ifråga 

sänds till det land eller de länder som angetts i beslutet (jfr 12:44). Verkställighet 

behöver dock inte alltid genomföras, utan kan ibland avbrytas. Ett avbrott i 

verkställigheten kan t.ex. meddelas då det först efter beslutet vunnit laga kraft 

blivit känt för myndigheten att utlänningen riskerar att straffas med döden om 

personen återvänder (jfr 12:1). Dock ska normalt sådana verkställighetshinder 

beaktats i det initiala beslutet (jfr 8:17).   

 

2.1.9 Överklagande av beslut 

 

Beslut som fattas med stöd av UtlL överklagas endast enl. de regler som framgår 

av 14 kap. (14:1). Som framgått av ovan kan såväl polismyndigheten som 

Migrationsverket besluta om avvisning. Om ett sådant fattas av polismyndigheten 

överklagas det till Migrationsverket (14:2) medan beslut fattade av 

Migrationsverket i samma fall överklagas till en migrationsdomstol (14:3). 

Däremot överklagas både beslut om förvar och uppsikt till en migrationsdomstol 

oavsett vilken av myndigheterna ifråga som meddelat beslutet (jfr 14:9). I övriga 

fall såsom vid beslut om uppehållstillstånd, får beslutet överklagas till en 

migrationsdomstol (jfr t.ex. 14:3). Vidare får migrationsdomstolarnas beslut 

överklagas till Migrationsöverdomstolen (16:9). Om en migrationsdomstol 

meddelat ett beslut om avvisning där polismyndigheten är första instans, får 

                                                
5
 Jfr Wikrén, Gerhard & Sandersjö, Håkan, Utlänningslagen med kommentarer, 9 u., Norstedts 

Juridik AB, Stockholm, 2010, s. 377.   
6
 Jfr a.st. 
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beslutet dock inte överklagas till Migrationsöverdomstolen (jfr 16:9 1 st. 2 men.). 

Beslut av migrationsdomstol om förvar får överklagas särskilt (16:9 2 st.). 

 

2.2  Aktuella grundlagsbestämmelser 

En utlännings frihet kan inte begränsas hur som helst. För det första anges i 1:8 

UtlL att dennes frihet inte får begränsas mer än nödvändigt i varje enskilt fall. Det 

betyder att det alltid måste göras en prövning om huruvida andra mindre 

ingripande åtgärder istället kan tillämpas. Bestämmelsen i UtlL ska ses mot 

bakgrund till reglerna i Regeringsformen (1974:152, RF) som ska skydda den 

enskilde mot alltför ingripande åtgärder av staten. I 1:2 RF stadgas som 

målsättning att all offentlig makt ska utövas med hänsyn till människors lika värde 

samt att det allmänna ska värna den enskildes frihet och värdighet. Därtill stadgas 

att den enskilde ska skyddas mot kroppsvisitation och liknande ingrepp (2:6) samt 

att den enskilde ska vara skyddad gentemot det allmänna mot frihetsberövanden 

(2:8). Rättigheterna är dock inte absoluta utan kan begränsas genom lag. 

Förutsättningarna för sådana inskränkanden finns i 2 kap. 20-25 §§. För 

utlänningar gäller särskilda regler som kan sägas vara mer ingripande än för 

svenska medborgare. De särskilda reglerna återfinns i 2:25. Det bör dock påpekas i 

sammanhanget att rätten till domstolsprövning är absolut och således även gäller 

för andra än svenska medborgare.
7
 

 

 

2.3  Proportionalitet 

Som ovan angivits får en utlänning inte utsättas för onödiga frihetsinskränkningar 

vilket framförallt uttrycks i svensk rätt genom 1:8 UtlL. Bestämmelsen kan sägas 

ge uttryck för en proportionalitetsregel som dels har en allmän innebörd och dels 

ger uttryck för en allmän tolkningsregel för varje enskilt fall.
8

 Det har i 

Förvarsutredningen framhållits att bestämmelsen inte är en 

proportionalitetsbestämmelse i egentlig bemärkelse, utan att det istället är frågan 

om en behovsregel. Skillnaden skulle yttra sig på så sätt att två intressen inte vägs 

mot varandra, utan istället ska regeln ge uttryck för att myndigheten ska pröva sina 

åtgärders behövlighet.
9
 Klart är dock att syftet med regeln är att avgränsa och 

begränsa användandet av åtgärder med inskränkande och ingripande karaktär.  

  

 

                                                
7
 SOU 2011:17, s. 67.  

8
 Wikrén & Sandersjö, s. 81.   

9
 SOU 2011:17, s. 110.  
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2.4  Internationella förpliktelser 

För att ytterligare beskriva och sätta förvarsinstitutionen i ett sammanhang bör det 

även vara av värde att också belysa ämnet utifrån ett antal internationella 

åtaganden.  

 

2.4.1  Europakonventionen 

Den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna (EKMR) är inkorporerad i svensk rätt på två sätt. Dels 

som lag om europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna (1994:1219) och dels genom 2:19 RF som stadgar att 

ingen lag eller föreskrift får meddelas i strid med EKMR. Av artikel 5.1 framgår 

att var och en har rätt till frihet och personlig säkerhet. Rätten till frihet får enligt 

konventionen bara begränsas genom lag i de fall artikeln anger att så är möjligt. 

När det gäller förvar är artikel 5.1f i det här fallet av störst intresse i vilken det 

framgår att den personliga friheten får inskränkas om någon lagligen arresterats, 

berövats friheten för att personen obehörigen reser in i landet eller om det är ett led 

i avvisning eller utvisning.  

 

2.4.2  Åtaganden i enlighet med FN-konventioner 

Likt EKMR finns det bestämmelser i FN-konventioner som behandlar 

frihetsinskränkande åtgärder. I 1966 års konvention om politiska och 

medborgerliga rättigheter, som Sverige undertecknade 1967 och ratificerade 

1971,
10

 stadgas i artikel 9.1 att var och en får inte berövas sin frihet eller 

personliga säkerhet på ett godtyckligt sätt. Endast för det fall det är angivet i lag 

får enligt konventionen dessa rättigheter begränsas. Därmed överensstämmer 1966 

års konvention i detta fall med EKMR: s artikel 5.1. Vidare kan också nämnas att i 

artikel 9.4 stadgas att domstolsprövning måste förekomma för att pröva 

lagligheten i det frihetsinskränkande beslutet samt att det ska ske utan dröjsmål. 

Dessutom ska var och en som berövas sin frihet behandlas humant och med 

respekt för sitt inneboende mänskliga värde enligt artikel 10.1. 

 

När det gäller flyktingars status och rättsliga ställning finns två konventioner som 

Sverige har förbundit sig att följa. För det första är det den så kallade 

Flyktingkonventionen, eller 1951 års konvention om flyktingars rättsliga ställning, 

och för det andra är det dess tilläggprotokoll från 1967, kallat New York-

konventionen. Av konventionernas artikel 26 framgår att flyktingar som 

uppehåller sig inom en fördragslutande stats territorium ska tillerkännas rätten att 

                                                
10

Se SÖ 1971:42, s. 1. 
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välja vistelseort och kunna röra sig fritt. Dock kan den här rätten också inskränkas 

av medlemsländerna. Enligt artikel 31.2 kan nämligen rörelsefriheten begränsas 

om det anses nödvändigt för att utreda flyktingens status eller tills denne får 

tillstånd att resa inom landet.  

 

Vid en beskrivning av internationella åtaganden kan det också vara värt att nämna 

något om FN:s flyktingkommissariats exekutiva kommittés slutsatser gällande 

flyktingar rättsliga ställning i enlighet med 1951 års konvention. Slutsatserna är 

visserligen inte bindande för dess medlemsländer, vilket Sverige är , men det är 

något som medlemsländerna anses bör följa. Därmed kan sägas att i slutstats nr 44 

angående flyktingar och förvar, föreskrivs bl. a. att förvar endast bör ske om det 

anses nödvändigt samt att skälen därav bör anges i lag. Ett sådant skäl kan 

exempelvis vara att fastställa någons identitet eller för att kunna hantera skäl för 

asyl.
11

  

     

Slutligen så kan det vara värt att nämna något om Förenta nationernas konvention 

om barns rättigheter (Barnkonventionen) som utgör en del av folkrätten och 

således bör tas till hänsyn av lagstiftaren. Barnkonventionen utgår ifrån fyra 

grundprinciper; förbud mot diskriminering, principen om barns bästa, rätten till liv 

och utveckling, samt rätten att framföra sina åsikter och få dem respekterade.
12

 

Därutöver stadgar artikel 37 att inget barn får godtyckligt gripas eller bli berövat 

sin frihet. Dessutom ska alla ingripanden ske enligt lag, det ska vara den sista 

utvägen och ska bara ske enligt kortast möjliga tid. Frihetsberövade barn ska heller 

inte vara tillsammans med vuxna utan dessa ska hållas åtskiljda ifrån varandra om 

inte annat talar för att det sker i enlighet med vad som kan anses vara det bästa för 

barnet.  

 

2.5  Sammanfattning  

Kapitlet har behandlat en rad olika aspekter; allt från enskilda begrepp i svensk rätt 

till internationella konventioner mellan stater. Den röda tråden har dock varit vissa 

grundläggande aspekter för behandling och status av utländska personer vilka 

anländer till Sverige. För det första stadgar den svenska grundlagen att människor 

inte får frihetsberövas godtyckligt (jfr 1:2 RF) och om frihetsberövande väl sker så 

måste det ske med stöd i lag (jfr 2:25). Bestämmelserna överensstämmer i stort 

med EKMR, Flyktingkonventionen och Barnkonventionen. De ingripande 

åtgärderna ska dock alltid ske proportionerligt jämtemot det syfte och behov som 

beslutet grundar sig på (jfr 1:8 UtlL). 

  

                                                
11

 SOU 2011:17, s. 70. 
12

 A.st.  
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När det gäller vistelsen i Sverige måste i regel uppehållstillstånd beviljas om 

utlänningen ska stanna i landet en längre tid (mer än 5 år). Från kravet om 

uppehållstillstånd undantas i lagen de personer som antingen är medborgare i ett 

nordiskt land eller kommer ifrån ett EES-land, om än av olika skäl. De 

huvudsakliga bestämmelserna om uppehållstillstånd återfinns i 2 kap. UtlL. Det 

finns olika skäl till varför uppehållstillstånd beviljas. T.ex. beviljas det till de som 

har flyktingstatus eller är i behov av skydd av andra skäl. I regel ska tillstånd 

beviljas för de som förföljs och som fruktar för sitt liv beroende på t.ex. ras eller 

nationalitet (jfr t.ex. 4:1 UtlL). Den som beviljas uppehållstånd har beviljats asyl, 

vilket i huvudsak fattas av Migrationsverket som första instans. Nekas personen 

uppehållstillstånd kan personen antingen avvisas, om de befunnit sig i Sverige 

mindre än tre månader sedan första ansökan gjordes, eller utvisas, om personen 

befunnit sig längre än tre månader i Sverige sedan ansökan gjordes.  
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3  Förutsättningar för förvarstagande  
 

 

3.1  Inledning 

De materiella förutsättningarna för ett förvarstagande återfinns som bekant i 10 

kap., men eftersom implementeringen av Återvändardirektivet föranledde en av de 

mest omfattande utredningar på området på 10 år, kan det vara lämpligt att 

inledningsvis beskriva direktivets bakgrund och syfte, samt en del av dess rättsligt 

materiella förutsättningar för att på så sätt klargöra dess, för framställningen, 

centrala aspekter. Därefter kommer de svenska materiella förutsättningarna 

beskrivas.    

 

3.1.1  Återvändardirektivet 

Syftet med direktivet har varit att införa gemensamma normer och förfaranden 

inom EU för återvändandet av s.k. tredjelandsmedborgare, d.v.s. personer som 

varken är medborgare i EU, Schweiz eller en EES-stat (jfr 1:3a UtlL) och som 

befinner sig olagligt inom gemenskapens område.
13

 De första initiativen till ett 

arbete med att införa gemensamma regler togs i samband med det Europeiska 

rådets möte i Tammerfors 1999, men det var först i maj 2005 som de första 

principerna antogs av den Europeiska ministerkommittén ang. hur reglerna 

materiellt skulle utformas. Principerna behandlade visserligen endast ett påtvingat 

återvändande men det antogs dessutom strategier för ett frivilligt återvändande. 

Enligt den svenska utredningen föranledd av direktivets införande som 

presenterades i SOU 2011:17, menas det dock att det underliggande syftet med 

direktivet är att skapa incitament för ett frivilligt återvändande.
14

 

 

Av vad som hittills framgått i det här avsnittet behandlar direktivet således inte 

endast frågan om förvar, men de delar som kan sägas knyta an till framställningen 

om förvar kan först och främst sägas vara följande.  

 

Inledningsvis framhålls i direktivets ingress i 13 p. att de regler om tvångsåtgärder 

som återfinns i direktivet ska användas enligt proportionalitet- och 

effektivitetsprincipen, vilket är en hänvisning till de folkrättsliga bestämmelserna i 

EKMR som uttrycker dessa principer, exempelvis artikel 3 och 4. I 17 p. sägs 

därefter att alla personer i förvar ska behandlas humant och med respekt för 

mänskliga rättigheter. Därutöver stadgas vidare i 17 p. att förvar ska ske i enlighet 

med ovan angivna principer, vilket innebär att om andra mindre ingripande 

                                                
13

 Jfr Återvändardirektivet skäl (2). 
14

 Jfr SOU 2011:17, s. 51.  
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åtgärder finns att tillgå, ska dessa användas istället; förvar ska bara användas om 

de mindre ingripande åtgärderna anses otillräckliga.  

 

När det gäller direktivets tillämplighet så omfattar reglerna i direktivet enligt 

artikel 2 endast de tredjelandsmedborgare som befinner sig olagligt inom 

medlemsstaternas territorium. Vad som är att anse som olaglig vistelse i direktivets 

mening återfinns i 3:e artikeln; det är den person som inte uppfyller de krav som 

ställs i artikel 5 i kodexen om Schengengränserna
15

 eller vad som sägs vara “andra 

villkor för att resa in i, vistas eller vara bosatt i den medlemsstaten”. Vad som 

stadgas i artikel 5 i kodexen kommer inte i sin helhet beskrivas i den här 

framställningen, främst p.g.a. platsbrist, men där stadgas bl. a. krav på att 

tredjelandsmedborgaren ska ha en eller flera giltiga resehandlingar tillgängliga 

(5.1a) och att medborgaren ska ha tillräckliga medel för uppehälle (5.1c). Andra 

villkor kan exempelvis vara nationella regler.
16

 Slutligen presenteras i artiklarna 

15-17 i direktivet mer specifika regler för hur och när förvar av 

tredjelandsmedborgare får förekomma. I artikel 15 sägs bl. a. att förvar ska ske i 

de fall medborgaren avviker eller håller sig undan (15.1c) och att förvar ska ske 

under så kort tid som möjligt (15.1 2 st.). I artikel 16 finns reglerna för hur 

förhållandena i samband med förvar ska se ut och att det ska finnas möjlighet för 

personen att få kontakt med sitt juridiska ombud. Artikel 17 behandlar förvar av 

underåriga och familjer. Där stadgas bl.a. i 17.1 att ensamkommande barn och 

familjer ska hållas i förvar endast “som en sista utväg” samt att familjer ska 

tillhandahållas separata inkvarteringsmöjligheter så att de får ett “adekvat skydd 

för sitt familjeliv” (jfr 17.2). Det kan därmed noteras att artikel 17 materiellt sett 

ställer mer långtgående krav på möjligheterna att ta barn och familjer i förvar än 

vad som exempelvis stadgas i artikel 15. 

 

 

3.2  Kort om förvar  

Som ovan beskrivits återfinns de materiella reglerna gällande förvar i 10:e kap 

UtlL. I inledningen till kapitlet framkommer att förvar kan delas in i följande tre 

kategorier; identitetsförvar, utredningsförvar samt då det anses sannolikt att 

utlänningen kommer att avvisas eller utvisas eller om det är frågan om 

verkställighetsförvar (jfr 10:1-3).
17

 Uppdelningen skulle visserligen kunna göras 

annorlunda, särskilt med tanke på den sistnämnda kategorin, men den presenterade 

                                                
15

 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en 

gemenskapskodex om gränspassage för personer.  
16

 Jfr SOU 2009:60, s. 52.  
17

 Jfr Wikrén, Gerhard & Sandersjö, Håkan, Utlänningslagen med kommentarer, 9 u., Norstedts 

Juridik AB, Stockholm, 2010, s. 474ff.   
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uppdelningen är att anse som den mest etablerade inom området. Därav bör det 

vara lämpligast att också presentera förvarsgrunderna i den här framställningen på 

ett sådant sätt, framförallt för att på så sätt underlätta diskussion och analys. 

Typerna kommer i det följande beskrivas närmare i den ovan angivna ordningen.  

 

3.2.1  Förutsättningar för beslut om identitetsförvar 

Den kategori av förvar som enligt ovan kallas identitetsförvar regleras i 10:1 1 st. 

UtlL. I 1 st. stadgas att en utlänning kan hållas i förvar om personen är över 18 år 

och om: 

 

1 utlänningens identitet är oklar vid ankomsten till Sverige eller när han eller hon därefter 

ansöker om uppehållstillstånd och han eller hon inte kan göra sannolikt att den identitet han 

eller hon uppger är riktig, och 

2 utlänningens rätt att få resa in i eller vistas i Sverige inte kan bedömas ändå. 

 

Något av det första som kan kommenteras är att bestämmelsen inte omfattar alla 

utlänningar som befinner sig i Sverige. Av 1 st. 1 p. följer att det endast är för det 

fall utlänningen antingen ankommer till Sverige eller ansöker om 

uppehållstillstånd som ett beslut om förvar kan meddelas. Motsatsvis kan 

identitetsförvar inte tillämpas om utlänningen påträffas inne i landet, eller o 

utlänningen inte ansöker om uppehållstillstånd. Vidare gäller att utlänningens 

identitet inte heller måste vara fullständigt bevisad, det räcker om utlänningens 

identitet framstår som sannolik för att myndigheten inte kan besluta om förvar. 

Slutligen måste dessutom ett beslut försiggås av en bedömning om huruvida 

utlänningens ändå har rätt att vistas i landet (2 p.). Finns det en rätt för utlänningen 

att vistas i landet får ett beslut om förvar inte meddelas även om identiteten som 

uppges inte förefaller sannolik.  

 

I förarbetena till den ursprungliga bestämmelsen av lagen uttalades att syftet med 

bestämmelsen är att det anses “ föga tillfredsställande att utlänningar vars identitet 

är oklar skall kunna resa in i och fritt röra sig i Sverige”.
18

 Därför förordades en 

möjlighet att ta de utlänningar som inte kunde visa upp pass eller andra 

identitetshandlingar i förvar. Dock behöver inte bristen på handlingar betyda att 

utlänningen inte kan göra sin identitet sannolik på annat sätt. Ett sätt kunde enligt 

utredaren vara om utlänningens berättelse bedöms trovärdig om varför han saknar 

identitetshandlingar.
19

 Ett annat kunde vara om andra intygar identiteten eller 

                                                
18

Prop. 1988/89:86, s. 96.  
19

 A.a., s. 96. 



18 
 

omständigheterna i övrigt talar till utlänningens fördel.
20

 Att identiteten endast 

framstår som oklar är inte ensamt skäl för ett förvarstagande.
21

  

 

När det gäller tillämpligheten av 1 p. överensstämmer den med uppfattningen i 

doktrin.
22

 Däremot gäller inte samma förhållande 2 p. Som ovan angetts utgör den 

sistnämnda bestämmelsen en inskränkning av 1 p.: s tillämplighet vilket betyder 

att utlänningen ifråga kan ha rätt att vistas i landet utan att identiteten har gjorts 

sannolik. Enligt propositionen tillkommer denna rätt de som rimligen kan bedömas 

ha rätt till asyl.
23

 I doktrinen har det dock påpekats att det är möjligt att regeln 

även omfattar de som ansöker om asyl.
24

 I senare förarbeten utvecklas påpekandet. 

Av 5:18 och 12:8a skulle det nämligen indirekt framgå att asylsökanden har rätt att 

vistas i landet.
25

 Förvar skulle därmed inte kunna tillämpas i dessa fall. Dock 

menas det att då det i motiven till lagen föreskrivs att syftet med förvar enligt 10:1 

1 st. är att utreda rätten till uppehållstillstånd samt då man endast angivit att de 

som inte kan sättas i förvar är de som har rätt till asyl, skulle det sammantaget tyda 

på att förvar faktiskt kan tillämpas, även i fall då utlänningen är asylsökanden.
26

 I 

förarbetet föreslogs ett förtydligande från lagstiftarens sida, men förändringen 

uteblev. Således skulle rättsläget i detta fall fortfarande vara oklart.  

 

3.2.2  Förutsättning för utredningsförvar 

Den andra kategorin av förvarsmöjligheter regleras i 10:1 2 st. 1 p. och stadgar att 

det finns möjlighet till förvar av utlänning, som även i det här fallet måste vara 

över 18 år, “om det är nödvändigt för att en utredning om utlänningens rätt att 

stanna i Sverige ska kunna genomföras”. Möjligheterna till förvar kan till synes 

vara relativt omfattande eftersom förutsättningar föreligger även om identiteten är 

känd. Därtill finns inga rekvisit som begränsar omfattningen till de utlänningar 

som antingen ankommer till landet eller ansöker om uppehållstillstånd. 

Förhållandet har kritiserats eftersom bristen på rekvisit kan leda till att 

                                                
20

Jfr a.a., s. 174.  
21

 Jfr UN 184-94, s. 2; Utlänningsnämnden var en överinstans till Migrationsverket. Dess beslut 

kunde inte överklagas. Myndighetens uppgift övertogs senare av migrationsdomstolarna.     
22

 Jfr Wikrén & Sandersjö, s. 480. 
23

 Se Prop. 1988/89:86, s. 96 
24

 Jfr Wikrén & Sandersjö, s. 480. 
25

 Jfr Rådets direktiv (EG) nr 85/2005 av den 1 december om miniminormer för medlemsstaternas 

förfaranden för beviljande eller återkallande av 

flyktingstatus, art 7: Sökandena skall ha rätt att stanna kvar i medlemsstaten enbart så länge som 

förfarandet pågår till dess att den beslutande myndigheten har fattat beslut i enlighet med de 

förfaranden i första instans som fastställs i kapitel III. Rätten att 

stanna kvar skall inte utgöra ett berättigande till uppehållstillstånd; jfr även prop. 2009/10:31, s 

177 ff.  
26

 Jfr SOU 2011:17, s. 84.  
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myndigheterna kan få ett allt för stort utrymme att tolka bestämmelsen, men i 

förarbetena till lagen framhålls det dock att förvar endast är nödvändigt om det 

finns synnerliga skäl för förvarstagande.
27

  En sådan omständighet kan föreligga 

om ett s.k. utredningsförhör av polismyndigheten inte har kunnat genomföras.
28

 

Reglerna för sådana förhör stadgas i 9:11 och anger att en utlänning får hållas kvar 

för förhör i upp till sex timmar vid antingen inresa, utresa, kallelse eller hämtning. 

Situationer då förvar är möjligt kan vara om ett förhör inte kan genomföras 

eftersom ett stort antal utlänningar ankommer samtidigt till en inrikeskontrollplats 

eller om en utlänning som befinner sig inom landets gränser vägrar medverka till 

att utreda sin rätt att vistas i landet.
29

 Utredningsförvar ska dock inte tillämpas 

endast för det fall det kan underlätta myndighetens arbete.
30

 Behovet prövas 

således inte i den meningen.  

 

3.2.3  Verkställighetsförvar samt sannolikhet om beslut 

I 10:1 2 st. 2-3 p. finns ytterligare grunder för förvar av vuxna. Enligt 2 p. kan det 

finnas möjlighet för beslut om förvar om:  

 

Det är sannolikt att utlänningen kommer att avvisas eller utvisas enligt 8 kap. 1, 2 eller 7 § 

 

8 kap. behandlar ett flertal situationer då en utlänning ska avvisas eller utvisas. 

Däremot omfattar 2 p. inte alla, t.ex. brottsliga gärningar (däremot antagande om 

brottslighet, se 8:2 2 p.). Istället omfattar bestämmelsen situationer då en utlänning 

t.ex. ska avvisas när personen anländer till Sverige och saknar pass eller 

uppehållstillstånd (jfr 8:1 1-2 p.), eller inte har tillräckliga medel för sin hemresa 

(jfr 8:2 1 p.). Om utlänningen istället påträffas inne i landet och visar sig sakna 

pass eller tillstånd att vistas i landet, och avvisning inte kan tillämpas, ska 

personen utvisas (8:7).  

 

Begreppet sannolikhet är i sammanhanget relativt nytt och därför är innebörden av 

det inte frekvent kommenterat. Däremot har det sagts om den förutvarande 

lydelsen “sannolika skäl”, som var ett begrepp hämtat från Rättegångsbalken 

(RB),
31

 att det måste röra sig om en “övervägande sannolikhet”. Dessutom har det 

sagts vid införandet av sannolikhetsbegreppet att “förhållandevis höga krav 

fortfarande ställs gällande graden av rekvisitets innebörd”.
32

 Vidare framgår det 

                                                
27

 Jfr SOU 2011:17, s. 88.  
28

 Jfr prop. 1988/89:86, s. 174.  
29

 Jfr a.st. 
30

 Jfr a.a., s. 175. 
31

 Jfr Wikrén & Sandersjö, s. 481.  
32

 Jfr Wikrén & Sandersjö, s. 476.  

https://lagen.nu/2005:716#K8
https://lagen.nu/2005:716#K10P7
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heller varken i lag eller i förarbeten när det framstår som sannolikt att personen ska 

avvisas eller utvisas, dessutom ter sig praxis i frågan överlag i det närmaste 

knapphändigt. Däremot har det i lagkommentarer nämnts att det inte kan framstå 

som sannolikt att ett beslut om avvisning eller utvisning meddelas om ett ärende 

ang. uppehållstillstånd ännu inte är avgjort. Ett förvarsbeslut kan dock meddelas 

om ett beslut har meddelats att ett uppehållstillstånd ska återkallas, men det ännu 

vunnit laga kraft.
33

  

 

Ett beslut om förvar enl. 2 p. kan alltså meddelas innan ett beslut om verkställighet 

har meddelats. Om det däremot redan har meddelats ett beslut kan p. 3 tillämpas. 

Enl. bestämmelsen är det möjligt att hålla en utlänning i förvar om:  

 

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

utvisning. 

 

Vad gäller bestämmelsens innehåll finns det som synes inga materiella 

begräsningar till vilka fall beslut om förvar får meddelas likt 2 p. Förvar i det här 

fallet omfattar istället alla beslut om avvisning eller utvisning, även personen blivit 

utvisad p.g.a. brott efter beslut i allmän domstol. Verkställighetsförvar kan dock i 

princip endast meddelas om beslutet vunnit laga kraft. Med andra ord måste 2 p. 

annars tillämpas. Om utlänningen däremot har nöjdförklarat sig kan 3 p. tillämpas 

även om beslutet inte vunnit laga kraft (jfr 12:7 1 p.).
34

 Vidare finns ytterligare 

undantag om beslut meddelats enl. 12:6-8, men bestämmelserna berör i regel 

samma ärenden. Det kan dock sägas att det i vart fall i regel måste finnas ett reellt 

beslut om verkställighet för att 3 p. ska kunna tillämpas.  

 

Även om det kan uppfattas som att det inte föreligger någon skillnad mellan att 

tillämpa p. 2 eller 3 p., eftersom det alltid kan framstå som sannolikt att en person 

ska utvisas eller avvisas om det redan finns ett beslut, kan vilken av 

bestämmelserna som tillämpas få betydelse eftersom det beroende på vilken av 

dem som tillämpas får effekter på t.ex. tiden en utlänning kan hållas i förvar. Det 

kommer dock behandlas mer ingående nedan. Ett beslut om förvar behöver vidare 

inte gälla under hela den tid utlänningen befinner sig i förvar. Istället kan 

myndigheten först fatta ett beslut om förvar enl. 2 p. för att därefter fatta ett nytt 

beslut om förvar enl. 3 p. T.ex. bedömde Migrationsverket i MIG 2007:23 

inledningsvis förelåg sannolika skäl för avvisning då utlänningen hade blivit dömd 

till dagsböter för snatteri, lämnat olika uppgifter om sin identitet samt vistats 

olagligt i landet, för att sedan, när ärendet hade avgjorts, fattade beslut om 

verkställighetsförvar. På så sätt kan t.ex. förvarstiden förlängas om det finns 

                                                
33

 A.st.  
34

 Jfr a.a., s. 86.  
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förutsättningar för ett sådant beslut och myndigheten anser det behövligt. Det kan 

dock vara så att utlänningen åberopar uppehållsrätt medan denne sitter i förvar. 

Om utlänningen åberopar en sådan rätt, ska myndigheten beakta den 

omständigheten om det inte finns lagakraftvunnet beslut om avvisning eller 

utvisning, vilket i princip föreligger om personen är förvarstagen med stöd av 10:1 

2 st. 2 p. Enl. MIG 2011:14 myndigheten i ett sådant fall måste beakta den 

omständigheten att utlänningen kan beviljas uppehållsrätt. Det gäller däremot inte 

om det redan finns ett beslut om utvisning och förvar meddelats med stöd av 10:2 

2 st. 3 p. eftersom den tillämpande myndigheten ska ha beaktat det när den 

meddelade sitt beslut om avvisning eller utvisning. 

 

Det kan också vara så att en utlänning döms för brott i allmän domstol medan 

personen sitter i förvar. I sådana fall avbryts förvaret och återupptas efter avtjänat 

straff. Myndigheten behöver enl. vad som framkom i MIG 2006:5 i det fallet inte 

göra en ny bedömning av förvarsgrunderna.  

 

3.2.4  Inskränkningar i förvarsmöjligheter  

Även om beslut om avvisning eller utvisning bedöms som sannolik och även om 

verkställighetsbeslut tagits kan beslut om förvar ändå inte meddelas i vilka 

situationer som helst. Enligt 10:1 3 st. kan nämligen beslut om förvar enligt 2 st. p. 

2 eller 3 p. endast meddelas om det bedöms att det annars finns risk för att 

utlänningen “bedriver brottslig verksamhet i Sverige, avviker, håller sig undan 

eller på annat sätt hindrar verkställigheten”. I vilka situationer det föreligger en 

risk för avvikande stadgas i 1:15. De uppräknade rekvisiten i bestämmelsen är 

uttömmande och därav får vid risk för avvikande endast hänsyn tas till om 

utlänningen:  

 

1 tidigare har hållit sig undan, 

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

avvisning eller utvisning, 

3 har uppträtt under någon identitet som var felaktig, 

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

sin ansökan om uppehållstillstånd, 

5 medvetet har lämnat oriktiga uppgifter eller undanhållit väsentlig information, 

6 tidigare har överträtt ett meddelat återreseförbud, 

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

8 har utvisats av allmän domstol på grund av brott. 

 

Bestämmelsen med ovan angivna objektiva kriterier är relativt ny då den är ett 

resultat av implementeringen av Återvändardirektivet i svensk rätt. Det är dock 

inte frågan om några nya rättsliga företeelser; 1:15 är istället en kodifiering av 
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tidigare praxis.
35

 När det gäller övriga rekvisit i 3 st. finns inga objektiva kriterier. 

Förutom att en utlänning kan hindra verkställigheten om han vägrat medverka till 

att resedokument upprättats, vägrat att samarbeta på annat sätt eller har gjort sig av 

med pass eller andra resehandlingar, finns det heller inget som förklarar begreppen 

vidare i förarbetena.
36

   

 

Vidare är även rekvisitet risk ett resultat av Återvändardirektivets implementering. 

Rekvisitet har numera ersatt den förra lokutionen “anledning att anta”. 

Förändringen är dels en anpassning till Återvändardirektivet och dels en 

anpassning till den terminologi som t.ex. förekommer 24:1 och 25:1 RB.
37

 

Förändringen är sagd att skapa större tydlighet om i vilka situationer risk 

föreligger eftersom praxis och uttalanden i doktrin knutet till RB såväl som till 

annan lagstiftning ska kunna användas. Begreppet risk kommer dock inte utesluta 

tillämpandet av hittillsvarande praxis på området. Istället ska övrig praxis fungera 

som ett komplement.
38

  

 

Eftersom det som tidigare framkommit i praxis ang. 10:1 3 st. till största delen är 

det som numera utgör de objektiva kriterier som återfinns i 1:15, kommer de fallen 

inte kommenteras ytterligare.  

 

3.2.5  Problem kring begreppet risk 

Begreppsförändringen från “anledning att anta” till “risk” i 10:1 3 st. är trots 

försäkringarna om att hittillsvarande praxis ska fortsätta gälla, inte helt 

oproblematisk. I det följande kommer därför dels en del rättsfall presenteras kring 

det äldre begreppet ”anledning att anta” och dels en del principer gällande 

tillämpningen av begreppet risk i RB, för att på så sätt illustera problematiken. 

 

I MIG 2008:35 resonerade Migrationsöverdomstolen som så att grund för förvar 

förelåg då det sammantaget kunde befaras att utlänningen skulle hålla sig undan 

eftersom utlänningen visade en brist på sammarbetsvilja då han vägrade infinna 

sig på möten med Migrationsverket samt deklarerat att han inte tänkte samarbeta 

för att genomföra verkställigheten. Utgångspunkten för resonemanget låg 

visserligen i en bedömning utifrån omständigheterna i det enskilda fallet, men 

                                                
35

 Jfr prop. 2011/12:60, s. 71. 
36

 A.a., s. 92.  
37

 Jfr eng. lydelse av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) nr 115/2008 av den 16 december 

om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas 

olagligt i medlemsstaterna, art. 3, 7 p.: risk of absconding means the existence of reasons in an 

individual case which are based on objective criteria defined by law to believe that a third-country 

national who is the subject of return procedures may abscond.  
38

 Jfr prop. 2011/12:60, s. 71.  
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domstolen anförde även att bedömningen inte behövde grunda sig i några konkreta 

omständigheter. Därför spelade det i sammanhanget ingen roll om personen inte 

gjort några försök att leva dolt, t.ex. genom att bo öppet på rätt angiven adress. 

Istället anförde domstolen att en bedömning i vid bemärkelse ska göras. Dessutom 

påpekade domstolen att ”anledning att anta” innebär låga krav på bevisning.  

 

Referenten Linder var dock av en annan åsikt och menade att eftersom ingen av de 

aktuella myndigheterna i fallet hade presenterat på vilket sätt utlänningen inte hade 

medverkat till verkställigheten, varken i PM eller andra dokument, eller ens vilka 

skäl det faktiskt fanns anledning att anta att han skulle hålla sig undan, skulle 

förvar inte tillämpas. Vidare menade referenten att det förförandet som domstolen 

förordade skulle kunna innebära att alla asylsökande kan tas i förvar.
39

  

 

Till kritiken kan även tilläggas att bedömningen till viss del var det omvända i RÅ 

1994 ref. 36. Rätten bedömde då att det inte förelåg några konkreta omständigheter 

som talade för ett antagande om att utlänningen skulle hålla sig undan, och att det 

därför inte heller fanns några skäl för förvar. MIG 2008:23 innebar således en 

förändring av praxis.  

 

Om praxis som den framkom i MIG 2008:35 ska fortsätta gälla, utefter vad 

lagstiftaren alltså uttalat, behöver myndigheterna vid en bedömning om det finns 

en risk således inte ta hänsyn till några konkreta omständigheter. Det motsatta 

förhållandet föreligger dock vid en tillämpning i RB. Om t.ex. en person ska 

häktas enl. 24:1 RB måste risken med hänsyn till omständigheterna framstå som 

“konkret” och “beaktansvärd”.
 40

 I NJA 2007 s. 337 framstod det som en risk för 

undandragande om en person hade deklarerat sin avsikt att inte komma till Sverige 

för att genomföra förhör. Det fanns därmed skäl att häkta personen. Vidare har det 

i doktrin framhållits att risken för kollusionsfara eller flyktfara typiskt sett ökar vid 

allvarligare brottslighet än vid mindre förseelser samt att det finns brott som till sin 

karaktär tyder på vanemässighet och därmed risk för återfall.
41

  

 

Det kan också framhållas att rekvisitet risk har varit föremål för viss kritik såsom 

grund för tvångsmedel. Eftersom rekvisitet kan betraktas som det absolut lägsta 

kravet vid framställande av bevisning i straffrättsliga sammanhang, kan det enl. 

kritiken leda till att bevisningen ifråga blir allt annat än robust då kravet är för lågt 

ställt. En annan följd av det låga kravet kan dessutom vara att den misstänkte 

                                                
39

 Prop. 2011/12:60, s. 4.  
40

 Se Nordh, Roberth, , Praktisk Process IV Tvångsmedel, kvarstad, häktning beslag m.m, Iustus 

Förlag AB, Uppsala, 2007, s. 51; Bylund, Torleif, Tvångsmedel I, Iutsus Förlag AB, Uppsala 

,1993, s 107. 
41

 Se a.st.; a.st. 
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istället måste bevisa att grund för häktning inte föreligger. Det senare kan i sin tur 

leda till en slentrianmässig rättstillämpning eller att en omvänd bevisbörda istället 

är för handen. Oavsett tolkning det kan sammantaget leda till att den misstänkte i 

princip inte har någon möjlighet att freda sig ifrån att häktas, förutom i uppenbara 

fall. Till sist har det också framförts att det låga beviskravet kan leda till att 

grunden inte alls blir konkret, vilket annars alltså är avsett
42

  

 

Sammantaget finns det alltså flera aspekter som en rättstillämpare måste ta hänsyn 

till efter att begreppet risk numera återfinns i UtlL. Som synes kan det inte vara 

helt lätt att överföra begreppet från ett institut till ett annat. De olika förhållandena 

och effekterna kommer att diskuteras mer utförligt nedan i kap. 8.   

 

 

3.3  Förvar av barn 

En person kan enl. förvarsbestämmelserna som beskrivits ovan bara tas i förvar 

om personen har fyllt 18 år. Det utesluter dock inte att personer som inte är det, 

kan hållas i förvar. Barn kan hållas i förvar enl. de förutsättningar som beskrivs i 

10:2-3. I bestämmelsen används endast begreppet barn, men av 1:8 följer att det är 

personer som ännu inte har fyllt 18 år. Begreppet barn kan inte utökas till att 

omfatta andra, t.ex. om en person p.g.a. fysiska funktionshinder inte kan klara sig 

själv, vilket framkom av MIG 2007:14. När personen ska bedömas vara ett barn 

eller inte, är från det “avgörande tillfället”. Det senare kan skilja sig beroende på 

vilket regelverk som tillämpas, men i MIG 2007:5 bedömdes det vara tiden för 

prövningstillfället för uppehållstillstånd.  

 

Det bör slutligen framhållas att barn i den mån det är möjligt ska höras om beslutet 

angår dem (1:11) och vid alla beslut ska “särskilt beaktas vad hänsynen till barnets 

bästa och utveckling i övrigt kräver” (1:10). Det senare är en erinran om att den 

tillämpande myndigheten ska beakta artikel 3 i barnkonventionen.    

 

Möjligheten att hålla barn i förvar kan i vart fall ske utifrån två sätt vilka kommer 

beskrivas i var sitt avsnitt nedan, vilka därefter kommer följas av ett avsnitt som 

beskriver att förvarsmöjligheten i vissa fall kan begränsas. 

 

3.3.1  Förvar av barn vid äventyrande av verkställigheten 

Den i lagen första förutsättningen att hålla barn i förvar återfinns i 10:2 1 st. Enligt 

regeln finns förutsättningar att hålla ett barn i förvar om: 

 

                                                
42

 Jfr Bylund, s. 106 ff.  
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1 det är sannolikt att barnet kommer att avvisas med omedelbar verkställighet eller det är 

fråga om att förbereda eller genomföra verkställigheten av ett beslut om avvisning med 

omedelbar verkställighet, 

2 risken är uppenbar att barnet annars håller sig undan och därigenom äventyrar en 

verkställighet som inte bör fördröjas, och 

3 det inte är tillräckligt att barnet ställs under uppsikt enligt bestämmelserna i 7 §. 

 

Som synes finns det vissa likheter med de förutsättningarna att hålla en vuxen i 

förvar som anges i 10:1 2 st., däribland att förvar kommer ifråga om det är ett led 

för att genomföra verkställigheten av ett beslut om avvisning. Den viktigaste 

skillnaden kan i sammanhanget sägas vara att bestämmelserna i första stycket är 

kumulativa och inte alternativa, likt förutsättningarna i 10:1. Således måste alla 

förutsättningar som anges i bestämmelsen vara uppfyllda för att barn kan tas i 

förvar. Därutöver finns även skillnader gällande rekvisiten; t.ex. stadgas att det 

måste vara frågan om en “omedelbar verkställighet” samt en “uppenbar” risk att 

barnet håller sig undan (jfr t.ex. 10:1 2 st. 2-3 p.) vilket innebär att kraven kan 

sägas vara striktare.  

  

Vidare har även i det här fallet förändringar skett i samband med införlivandet av 

Återvändardirektivet. Förändringen har medfört att 10:2 numera inte hänvisar till 

8:6, men det ska i sak inte innebära någon skillnad.
43

 I den sistnämnda 

bestämmelsen stadgas i vart fall att Migrationsverket får förordna att ett beslut om 

avvisning ska verkställas om det är uppenbart att det inte finns grund för asyl och 

om uppehållstillstånd inte ska beviljas på annan grund, även om beslutet ännu inte 

har vunnit laga kraft. Sådan omedelbar verkställighet kan ske om utlänningen har 

nöjdförklarat sig enl. 12:7.    

 

När det gäller övriga rekvisit kan följande sägas. Även i det här fallet ska vara 

frågan om en “övervägande sannolikhet”, likt vad som redovisats i avsnitt 3.2.3, 

för avvisning (jfr 10:1 2 st. 1 p.).
44

 Med uppenbar risk för att barnet håller sig 

undan har lagstiftaren framhållit att det inte behöver vara barnet som själv som 

agerar utan det kan även vara barnets vårdnadshavare. Risken ska bedömas utifrån 

vad som förekommer i det enskilda fallet, men kan framgå av barnets eller 

vårdnadshavarens beteenden. Barnets ålder ska dock inte spela någon roll vid 

bedömningen.
45

  

 

Vidare vad gäller rekvisiten äventyrar en verkställighet som inte bör fördröjas har 

lagstiftaren framhållit att det kan förekomma i två situationer; verkställigheten bör 

inte fördröjas om utlänningen ska avvisas till sitt hemland, eller första asylland 

                                                
43

 Se prop. 2011/12:60, s. 92.  
44

 Jfr prop. 1988/89:86, s. 176.  
45

 Jfr prop. 2011/12:60, s. 74; prop. 1988/89:86, s. 176. 

https://lagen.nu/2005:716#K10P7
https://lagen.nu/2005:716#K10P7
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(vilket med det senare menas det land som tredjelandsmedborgaren först anlände 

till inom EU), och om fall då ärendet fördröjts en längre tid sedan beslut om 

verkställighet togs. Det senare gäller framförallt då vårdnadshavarna själva 

avsiktligt fördröjt processen. Oavsett situation ska den tillämpande myndigheten 

överväga angelägenheten om förvar, det ska dock tilläggas intresset för ett 

förvarstagande kan anses vara högre om det gäller en resa till hemlandet.
46

 Förvar 

ska dock med tanke på 3 p. ses som en sista utväg och den tillämpande 

myndigheten måste därför överväga om samma resultat istället kan nås med 

uppsikt.
47

     

 

3.3.2  Förvar av barn om uppsikt misslyckats 

När det kommer till lagens 2 st. tillämpas bestämmelserna framförallt i andra fall 

än vad som anges i 1 st.  I 10:2 2 st. anges att det finns möjlighet att hålla ett barn i 

förvar om: 

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

andra fall än enligt första stycket eller ett beslut om utvisning enligt 8 kap. 7 eller 8 §, och 

2 det vid ett tidigare försök att verkställa beslutet inte visat sig tillräckligt att barnet ställts 

under uppsikt enligt bestämmelserna i 7 § andra stycket. 

 

Det första som kan noteras är att bestämmelserna i 2 st. likt de i 1 st. är 

kumulativa. Således måste alltså ett beslut om förvar enligt bestämmelserna i 2 st. 

har försiggåtts av ett tidigare reellt försök att hålla barnet under uppsikt. Det är 

därmed inte tillräckligt att myndigheten bedömer att uppsikt inte är en lämplig 

åtgärd. Vad gäller hänvisningarna i 1 p. stadgas i 8:7 stadgas att Migrationsverket 

kan fatta beslut om att utvisa en person som saknar pass eller andra tillstånd att 

vistas i landet, medan 8:8 anger att en utlänning kan utvisas antingen om personen 

begått ett brott som kan leda till fängelse eller om domstolen undanröjer en 

villkorlig dom eller skyddstillsyn och dömer till annan påföljd. Den senare 

bestämmelsen kan dock endast tillämpas om påföljden är svårare än böter samt om 

personen förväntas begå fler brott i framtiden sett till gärningens art, övriga 

omständigheter eller för det fall brottet är så pass allvarligt att personen inte bör få 

stanna kvar i landet sett till den fara, kränkning eller skada gärningen orsakat (jfr 

8:8 2 st. 1-2 p.).  

 

Det bör i sammanhanget möjligtvis tilläggas att bestämmelserna ovan endast är 

tillämpliga den omfattningen som annars gäller barn, t.ex. kan barn inte dömas till 

påföljden fängelse. Det kan dessutom tilläggas att intentionen med 2 st. är att 

                                                
46

 Jfr prop. 2011/12:60, s. 74; prop. 1988/89:86, s. 176. 
47

 Jfr Wikrén & Sandersjö, s. 484.  

https://lagen.nu/2005:716#K10P2S1
https://lagen.nu/2005:716#K10P2S1
https://lagen.nu/2005:716#K8
https://lagen.nu/2005:716#K8
https://lagen.nu/2005:716#K8P7
https://lagen.nu/2005:716#K8P7
https://lagen.nu/2005:716#K8P8
https://lagen.nu/2005:716#K8P8
https://lagen.nu/2005:716#K10P7S2
https://lagen.nu/2005:716#K10P7S2
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bestämmelsen framförallt ska tillämpas om det i princip visat sig vara omöjligt 

med en frivillig avresa. Förvar ska således tillämpas som en sista utväg. Vidare 

kan förvar bara tillämpas om det finns en dokumenterad vägran att medverka till 

verkställighet, till skillnad från vad som gäller i första stycket.
48

 Det räcker därmed 

inte att myndigheten ifråga har misstanke eller tror sig att veta att personen kan 

hålla sig undan.  

 

3.3.3  Begräsningar för förvar av barn 

Förutsättningarna att hålla en person i förvar är beskurna av 10:3. Det kan dock 

sägas att även om möjligheterna berör både barn och vuxna, ligger fokus på 

barnet. I lagen beskrivs i vart fall två regler vilka kan beskrivas enligt i följande: 

 

 Ett barn får inte skiljas från båda sina vårdnadshavare genom att barnet eller 

vårdnadshavaren tas i förvar (10:3 1 men.) 

 Ett barn som inte har någon vårdnadshavare i Sverige får tas i förvar endast 

om det finns synnerliga skäl (10:3 2 men.) 

 

Genom den första av de två reglerna förhindras tillämpligheten av förvar på så sätt 

att även om förutsättningar egentligen föreligger för att hålla någondera av dem i 

förvar, kan åtgärden inte tillämpas om det orsakar att familjen splittras. Det som 

avses i lagen är dock att barnet alltid ska kunna vara tillsammans med åtminstone 

en av vårdnadshavarna, vilket för det första innebär att en av de båda 

vårdnadshavarna kan hållas i förvar, samt för det andra att om det finns 

förutsättningar att hålla både vårdnadshavare och barn i förvar kan åtgärden ändå 

tillämpas.
49

 Eftersom det samtidigt är åtgärden i sig som inte ska medföra att 

familjen splittras, hindrar bestämmelsen inte att förvar tillämpas om 

vårdnadshavarna själva orsakat det genom att exempelvis lämna barnet och själva 

hålla sig undan.
50

  

 

Vad den andra regeln avser är att ensammakommande barn i princip inte kan 

hållas i förvar. Synnerliga skäl att hålla sådana barn i förvar kan dock föreligga om 

det bedöms att barnet inte har rätt att stanna i landet. Vidare ska bestämmelsen 

även hindra att barnet hämtas upp eller göms undan av några som ”inte har att se 

till barnets bästa”.
51

 Ensamkommande barn kan dock endast hållas i förvar om det 

                                                
48

 Se prop. 2011/12:60, s. 74.  
49

 Jfr prop. 1992/138, s. 11 ff.  
50

 Jfr prop. 1988/89:86, s. 177. 
51

 Jfr bet. 1992/93:SfU 3, s. 20. 
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anses vara “oundgängligen nödvändigt”.
52

 Förvar ska därmed betraktas som 

yttersta möjligheten. 

 

 

3.4  Tidsfrister 

 

Ett beslut om förvar gäller inte under obegränsad tid. När ett beslut väl har fattats 

av myndigheten får utlänningen bara hållas i förvar under den tid som lagen under 

vissa förutsättningar tillåter. Reglerna för hur länge en utlänning kan hållas i förvar 

återfinns i 10:4 samt 10:5. Den första bestämmelsen anger de speciella regler som 

gäller för vuxna, medan den senare behandlar de fall då ett barn har tagits i förvar. 

De olika formerna av förvar som angivits i ovan avsnitt omfattas också av olika 

regler. Dessa bestämmelser kommer att behandlas nedan i olika separata avsnitt, 

dessutom kommer praxis och andra principer gällande rekvisitet “synnerliga skäl” 

beskrivas mer utförligt nedan i ett annat kapitel. Anledningen till det sistnämnda är 

bl. a. att praxis i det här fallet är relativt omfattande sett till övriga områden i 

framställningen och att det därför kan vara av värde att beskriva området för sig 

självt.  

 

Det kan också inledningsvis sägas att en tidsfrist innebär att då den sammanlagda 

tiden för förvar väl har lidit mot sitt slut så ska vederbörande friges oavsett om 

skälen för förvar egentligen fortfarande föreligger. Syftet med fristen är att sätta 

viss press på myndigheten ifråga som då är tvungen agera ifall den anser att 

åtgärden ska bestå. Förvarstiderna ska på så sätt förkortas jämfört tidigare 

lagstiftning.
53

   

 

3.4.1  Tidsfrister för utredningsförvar 

Den första fristen som anges i kapitlet är den som begränsar den tid en utlänning 

får hållas i utredningsförvar. I 10:4 1 st. återfinns följande bestämmelse: 

 

En utlänning får inte hållas i förvar för utredning med stöd av 1 § andra stycket 1 längre tid än 

48 timmar. 

 

Bestämmelsen anger i det här fallet som synes inga undantag vilket således 

innebär att tiden därmed inte kan förlängas om utlänningen hålls i förvar med 

anledning av att utreda utlänningens rätt att stanna i landet. De situationer som 

vanligen omfattas, vilket finns beskrivet i ovan avsnitt, är exempelvis när ett flertal 

utlänningar ankommer till en inrikeskontrollplats. Frågan om förvar i upp till 48 

                                                
52

 Jfr prop. 1988/89:86, s. 99.  
53

 Jfr prop. 2011/12:60, s. 77.  
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timmar föranleds oftast i de fall då kvarhållande i sex timmar enl. 9:11 inte har 

ansetts tillräckligt för att utreda utlänningens rätt att stanna.
54

 Det sagda innebär 

dock inte att den föreskrivna längsta tiden kan utnyttjas i varje fall av utredning. 

Myndigheten ska istället eftersträva att utredningen sker på så kort tid som 

möjligt.
55

 Ett övervägande mellan de olika möjligheterna måste således ske i det 

enskilda fallet.  

 

3.4.2  Tidsfrister gällande verkställighetsförvar 

I det andra stycket i 10:4 finns ett flertal tidsfrister. Dessa gäller för 

verkställighetsförvar. Den första meningen i stycket reglerar huvudregeln för dessa 

fall. I 10:4 2 st. 1 men. stadgas således: 

 

En utlänning får inte hållas i förvar för verkställighet med stöd av 1 § andra stycket 3 längre tid 

än två månader, om det inte finns synnerliga skäl för en längre tid.  

 

Som synes finns det möjlighet att undantagsvis om det finns synnerliga skäl 

förlänga tiden en utlänning kan tas i förvar. Om det med stöd av undantaget skett 

en förlängning av förvarstiden, finns det därutöver bestämmelser som reglerar den 

längsta tid en person kan hållas i förvar. I 10:4 2 men. återfinns följande två 

tidsgränser:  

 

 Även om det finns sådana synnerliga skäl får utlänningen inte hållas i förvar 

längre tid än tre månader eller,  

 om det är sannolikt att verkställigheten kommer att ta längre tid på grund av 

bristande samarbete från utlänningen eller det tar tid att införskaffa 

nödvändiga handlingar, längre tid än tolv månader.  

 

Bestämmelserna om tidsgränser har i det här fallet förändrats i samband med 

införandet av Återvändardirektivet. I den förutvarande lydelsen fanns det ingen 

absolut bortre gräns angiven för några fall men numera kan alltså förvarstiden 

förlängas i upp till sammanlagt tolv månade efter beslut av tillämpande myndighet, 

dock bara i vissa fall. Vad gäller bristande samarbete kan det exempelvis vara i 

situationer då utlänningen vägrar besöka ambassad eller konsulat om en personlig 

medverkan är nödvändig för att utverka resedokument.
56

 Eftersom bestämmelsen 

är ny finns dock varken praxis eller kommentarer i doktrin angående andra 

exempel på situationer som omfattas.  

 

                                                
54

 Jfr prop. 1988/89:86, s. 97.  
55

 Jfr prop. 2011/12:60, s. 93.  
56

 Jfr a.st.  

https://lagen.nu/2005:716#K10P1S2N3
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Det är dock inte i alla fall ovan tidsgränser är tillämpliga. Om det vid 

verkställighetsförvar finns synnerliga skäl att utöka förvarstiden finns det ingen 

bortre tidsgräns i följande fall enl. 10:4 2 st. 3 men.: 

 

Tidsgränserna om tre och tolv månader gäller dock inte om utlänningen av allmän domstol 

utvisats på grund av brott. 

 

Den senare bestämmelsen antas framförallt gälla då det finns beslut om utvisning 

p.g.a. allvarlig brottslighet, även om inget i lagen explicit anger att så är fallet.
57

 

Tiden en person kan hållas i förvar vid allvarlig brottslighet är med andra ord 

obegränsad. I det här fallet kan det vara värt att uppmärksamma om ett förvarsfall 

där en person blivit dömd till utvisning av Hovrätten i Nedre Norrland, bl.a. för 

försök till våldtäkt.
 58

 Personen har sedan domen meddelades suttit mer än fyra år i 

förvar, vilket därmed kan visa att förvarstiden kan förlängas avsevärt längre än de 

annars för verkställighetsförvar angivna tolv månaderna.
59

  

 

3.4.3  Tidsgränser för vuxna i övriga fall 

Som ovan angetts finns det specifika regler för tidsfrister gällande 

verkställighetsförvar och utredningsförvar. Tiden kan i vissa fall förlängas upp till 

tre månader, i andra fall är tiden för förvar i princip obegränsad. För alla övriga 

fall gäller en tidsfrist på två veckor enligt 10:4 3 st. Det betyder därmed att en 

utlänning som tagits i identitetsförvar enligt 10:1 1 st., eller förvar då det är 

sannolikt att personen kommer avvisas eller utvisas enligt 10:1 2 st. 2 p. omfattas. 

I 10:4 3 st. föreskrivs följande: 

  
I andra fall än som avses i första och andra styckena får en utlänning som har fyllt 18 år inte 

hållas i förvar längre tid än två veckor, om det inte finns synnerliga skäl för en längre tid.  

 

Det finns alltså likt ovan även möjlighet att förlänga förvarstiden om det finns 

synnerliga skäl även i detta fall. Vad som avgör det kommer likt ovan fall, 

beskrivas mer nedan. Det kan dock tilläggas att bestämmelsen saknar en bortre 

tidsgräns, men eftersom de förutsättningar gällande förvar som bestämmelsen 

avser, kommer troligvis antingen ett nytt beslut fattas enl. de förutsättningar som 

annars gäller enl.10:4 2 st. eftersom beslutet då ska verkställas, eller så upphör 

förvaret med anledning av att det inte längre finns förutsättningar för att hålla kvar 

personen ytterligare.    

 

 

                                                
57

 Jfr prop. 2011/12:60, s. 93. 
58

 Nedre Norrlands hovrätt, dom 2007-02-27 nr B 1396-06.   
59

 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14991700.ab (2013-05-06). 

https://lagen.nu/2005:716#K10P4S2
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14991700.ab
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3.4.4  Tidsgräns vid förvar av barn 

Även om det finns flera olika möjligheter till varför ett barn kan tas i förvar finns 

det bara en regel som anger den längsta tid som barnet kan hållas där. Ett barn får 

enligt 10:5 tas i förvar i upp till 72 timmar. Det finns visserligen därutöver, likt 

andra bestämmelser om tidsfrister, möjlighet att förlänga tiden för förvar även i 

dessa fall om synnerliga skäl föreligger, men tiden kan dock bara fördubblas, d.v.s. 

ytterligare 72 timmar, så att förvar kan omfatta som längst sex dygn.  

 

 

3.5  Ny prövning 

Förvar är som bekant ett ingripande tvångsmedel i den personliga friheten. En 

person ska därmed inte behöva sitta mer än nödvändigt i förvar. Förutom reglerna 

som bestämmer den längsta tid en person kan sitta i förvar, finns det regler som 

säger att ett beslut om förvar måste prövas kontinuerlig under förvarstiden. 

Reglerna ska få myndigheten att agera och fortlöpande se över de beslut som har 

tagits samt tillförsäkra att myndigheten är aktiv under förvarstiden. Därmed 

kommer förhoppningsvis förvarstiderna inte pågå längre än vad som kan anses 

nödvändigt i enlighet med proportionalitetsprincipen.  

 

3.5.1  Regelverket för ny prövning 

Den kontinuerliga prövningen en myndighet ska utföra finns reglerad i 10:9. I 

bestämmelsens 1 st. 1 men. stadgas: 

  

Ett beslut om förvar enligt 4 § andra eller tredje stycket ska prövas på nytt inom två veckor från 

den dag då det började verkställas. 

 

Skyldighet för myndigheten att på nytt fatta ett beslut om förvar omfattar således 

alla grunder gällande förvar, förutom utredningsförvar samt förvar av barn (jfr 

10:4 2-3 st.). Vidare ska beslutet om förvar fattas inom två veckor. Undantag från 

att pröva beslutet på nytt inom två veckor föreligger enligt 10:9 1 st. 2 men: 

 

I de fall det finns beslut om avvisning eller utvisning ska beslutet om förvar prövas på nytt 

inom två månader från den dag då det började verkställas.  

 

Vidare stadgas i 10:9 2 st. att ett beslut om uppsikt ska prövas inom 6 månader. 

Ska personen fortsatt hållas i förvar eller stå under uppsikt ska ny prövning 

fortlöpande ske inom samma tider (10:9 3 st.). Finner myndigheten vid en ny 

prövning att det inte längre finns skäl för att åtgärden ska bestå, måste beslutet 

omedelbart hävas (jfr 10:9 4 st.). Har myndigheten däremot inte meddelat ett 

https://lagen.nu/2005:716#K10P4S2
https://lagen.nu/2005:716#K10P4S3
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beslut under den föreskrivna tiden, ska personen friges (jfr 10:10). På så sätt måste 

myndigheten agera om den anser att personen bör hållas i förvar eller ska stå under 

uppsikt. Att myndigheten måste agera innebär dels att det ska kontrollera att skäl 

fortfarande föreligger, men också att den självmant ska pröva beslutet på nytt om 

skäl fortfarande föreligger.
60

 Beslutet kan innebära, förutom att utlänningen ska 

friges, att en mindre ingripande åtgärd såsom uppsikt istället ska föreligga.
61

   

 

I förvaltningsrättsliga ärenden ska myndigheten normalt ompröva ett beslut om det 

finns anledning att uppfatta beslutet som oriktigt (jfr 27 § Förvaltningslagen, 

1986:223). En ny prövning enl. 10 kap. skiljer sig dock från en förvaltningsrättslig 

omprövning. Prövningen enligt 10 kap. UtlL innebär istället att den myndighet 

som handlägger ärendet ska fatta ett beslut inom den föreskrivna tiden oavsett om 

den uppfattar beslutet som felaktigt eller inte.  

 

Att myndigheten fortlöpande kontrollerar om det finns skäl för fortsatt förvar 

innebär dock inte att det rör sig om några formella beslut. I MIG 2006:5 anfördes 

att en myndighets uppdrag enl. 10:9, vad gäller en ny prövning, är att kontrollera 

om det finns saklig grund för fortsatt förvar, men att ett sådant kontrollförfarande 

inte är att betrakta som ett nytt beslut. Myndigheten ska endast kontrollera att skäl 

fortfarande föreligger. Det är därmed inte frågan om något formellt beslut förrän 

myndigheten beslutar att åtgärden ska upphöra eller om fristen är på väg att löpa ut 

varpå myndigheten då beslutar att förvaret ska bestå. Är beslutet inte formellt kan 

det heller inte bli bärare av tvångsåtgärden. Förfarandet ska dock lämpligen 

antecknas i akten. Vilka beslut som blir bärare av tvångsåtgärden har 

sammanfattats av Migrationsverket i ett rättsligt ställningstagande. De 

försvarsbeslut som blir bärare av åtgärden är enl. Migrationsverkets bedömning: 

 

● det ursprungliga förvarsbeslutet, 

● beslut om förlängning av förvar för att en i lag föreskriven tidsfrist är på 

väg att löpa ut och den handläggande myndigheten bedömer att förvaret 

ska bestå, samt 

● beslut om fortsatt tvång på annan grund än det ursprungliga beslutet.
62

   

 

Alla nu angivna förhållanden ska gälla även om utlänningen ännu inte påträffats. 

Således måste myndigheten, även om personen inte har tagits i förvar, pröva 

giltigheten av beslutet inom de angivna tider som lagen anger. Prövas inte beslutet 

är det inte längre giltig och ska därmed hävas.
63

 Det är den för tillfället 

                                                
60

 Se Prop. 1988/89:86, s. 180.  
61

 A.st.  
62

 Migrationsverket Instruktion, RCI 11/2011, s. 1.  
63

 Se Prop. 1988/89:86, s. 272.  
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handläggande myndigheten som fortlöpande ska se över tidsfristerna och det gäller 

oavsett om myndigheten ifråga meddelade det ursprungliga beslutet eller inte, det 

gäller även en överinstans. Det sistnämnda kan alltså innebära att en domstol ex 

officio måste pröva om tvångsåtgärden ska bestå, även om inget yrkande om att 

beslutet ska upphävas har framställts
64

  

3.5.2  Oklarheter 

Det finns ett par oklarheter i lagstiftningen, framförallt vid jämförelse med tidigare 

lagstiftning.
65

 För det första stadgas i 10:9 1 st. 1 men. att beslut om förvar enl. 

10:4 2 st. ska prövas på nytt inom två veckor. Därefter stadgas att det i fall det 

finns beslut avvisning eller utvisning att fristen istället är två månader. Eftersom 

verkställighetsförvar omfattas av båda fristerna blir oklart vilken av dem som 

gäller. Förhållandet har inte kommenterats i propositionen.
66

 

 

För det andra råder viss oklarhet när ny prövning ska företas. Med den förevarande 

lydelsen av 10:4 sammanföll alltid fristen för ny prövning med den tid då 

synnerliga skäl måste föreligga. Numera sker inte alltid det. Tiden för ny prövning 

enl. 10:9 1 st. ska som sagt i vissa fall ske efter två månader och eftersom en 

prövning ska ske fortlöpande inom samma tider, måste rimligtvis tiden för sista 

dagen för ny prövning vara ytterligare två månader senare. Men då 10:4 2 st. 

stadgar att längsta tiden för förvar i det fallet är tre månader, blir tiden för ny 

prövning istället en månad senare. Möjligheten att beräkna fristen blir dessutom än 

mer oklar om en prövning rörande verkställighetsförvar även kan genomföras 

inom två veckor.  

 

Det är därtill också oklart om en myndighet ska beakta en omprövning av ett 

beslut. Eftersom en ny prövning skiljer sig från en omprövning kan frågan 

uppkomma om ett sådant beslut verkligen ska beaktas vid beräkning av fristen.
67

 

Ordalydelsen talar för att det senare beslutet inte ska beaktas, men frågan kan 

diskuteras vidare.  

 

 

 

 

                                                
64

 Se Wikrén & Sandersjö, s. 490 ff. 
65

 Äldre lydelse 10:4 2 st.(2005:716): I övrigt får en utlänning som inte har fyllt 18 år hållas i 

förvar mer än två veckor, om det inte finns synnerliga skäl för en längre tid. Om ett beslut om 

avvisning eller utvisning har meddelats, får utlänningen dock hållas i förvar i högst två månader, 

om det inte finns synnerliga skäl för en längre tid.  

Det bör i sammanhanget tilläggas att det bestämmelsen inte innehöll något tredje stycke.    
66

 Jfr prop. 2011/12:60, s. 93.  
67

 SOU 2011:17, s. 114.  
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3.5.3  Myndigheter och domstolars muntliga handläggning 

Något som väl hör ihop med ny prövning är den muntliga handläggningen. Alla 

nya prövningar måste nämligen enl. 10:11 1 st. föregås av en muntlig förhandling. 

Om det inte visar sig uppenbart sakna betydelse med hänvisning till utredningens 

art och övriga omständigheter, gäller det även uppsikt (jfr 10:11 1 st. 2 men.). Som 

vi tidigare sett i MIG 2006:5 kan den muntliga handläggningen, förutom att vara 

en möjlighet för utlänningen att framlägga sin syn på ärendet, även få betydelse på 

så sätt att det kan avgöra för att bedöma om ett formellt beslut har fattats. Eftersom 

polismyndighetens beslut i fallet inte hade föregåtts av en muntlig förhandling 

kunde det enl. domstolen mening inte heller vara frågan om ett formellt beslut, 

utan endast ett övervägandebeslut. Eftersom det endast var ett övervägande 

förfarandet inte heller bli bärare av tvångsåtgärden. Fristen skulle därmed räknas 

från som senast kunde räknas som det formella beslutet som i ärendet.
68

 Det kan 

dock diskuteras om huruvida den muntliga handläggningen fungerade som bevis 

för att det inte var frågan om ett formellt beslut, eller om bristen på muntlig 

förhandling däremot var avgörande för att fastställa att det var ett 

övervägandebeslut. 

 

Vad gäller materiella bestämmelser om tillämpningen av muntlig handläggning 

finns däremot inte i mycket angivet i 10 kap., istället hänvisas till 13 kap. 1-8 §§ 

vad gäller muntlig handläggning hos myndighet och till 16 kap. vad gäller muntlig 

förhandling i domstol (jfr 10:11 2 st.)  

 

Reglerna i 13 kap gäller i korthet enl. följande. 1-4 §§ gäller för muntlig 

handläggning, medan 4-8 §§ gäller för muntlig förhandling. I 13:1 anges till en 

början att muntlig förhandling är en form av muntlig handläggning (jfr 13:1 3 

men.). Vidare stadgas i 13:2 att muntlig handläggning i ett ärende om förvar eller 

uppsikt ska genomföras av den myndighet som beslutar om åtgärden medan det i 

13:3 anges att alla omständigheter vid förhandlingen noga ska klarläggas samt att 

utlänningen ska få redogöra för sina åsikter och uttala sig om ärendet. Därefter 

stadgas i 13:4 att utlänningen ifråga ska alltid höras, men också att andra personer 

kan höras vid samma tillfälle. I 13:5 regleras hur en kallelse till förhandling ska gå 

till medan det slutligen i 13:6-8 stadgas regler för kostnadsersättning mm i 

anknytning till en förhandling.  

 

Framförallt 13:2 kan i det här fallet innebära vissa oklarheter. Å ena sidan stadgas 

som sagt att det är den myndighet som beslutar om åtgärden som ska genomföra 

den muntliga handläggningen. Å andra sidan skriver Wikrén och Sandesjö att 

                                                
68

 Jfr Wikrén & Sandersjö, s. 492. 
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förhandling kan hållas av annan myndighet inom den stadgade tidsgränsen.
69

 Stöd 

för uttalandet hämtades från UN 189-94 där myndigheten anför att ändamålet med 

bestämmelsen bör anses uppnått även om en annan myndighet genomfört 

förhandlingen eftersom syftet med lagen torde vara att skapa underlag för beslut. 

Emellertid tycks det i skälen för beslutet som om myndigheten bortsett från den 

motsvarande regeln för 13:2 (dåvarande 6:12).
70

 Skälen till det senare är oklart, 

men det kan i vart fall sägas att beslutet strider mot lydelsen i 13:2.  

 

Vad gäller erinran om bestämmelser i 16 kap torde det främst gälla 16:5. I 

bestämmelsen stadgas som huvudregel att förfarandet i domstol ska ske skriftligt 

(1 st.), men att det på utlänningens begäran även kan ske en muntlig förhandling i 

migrationsdomstol om det inte framstår som uppenbart obehövligt (2 st.). 

Undantaget gäller således inte i Migrationsöverdomstolen vilket betyder att 

förfarandet i den senare domstolen endast ska ske skriftligt.  

 

3.5.4  Muntlig handläggning hos regeringen  

I 10:11 finns i sista stycket regler för hur förfarandet vid muntlig förhandling ska 

ske när ett ärende ska prövas av regeringen. I 10:11 3 st. stadgas: 

 

I ärenden om förvar eller uppsikt som handläggs av regeringen får ansvarigt statsråd, eller den 

tjänsteman som statsrådet bestämmer, besluta om muntlig förhandling och uppdra åt en 

migrationsdomstol att hålla den. Bestämmelserna i 13 kap. gäller i tillämpliga delar vid 

förhandlingen. Vid den muntliga förhandlingen ska en representant från Regeringskansliet 

närvara. Regeringskansliet får besluta att även andra personer än utlänningen ska höras vid 

förhandlingen. 

 

Bestämmelsen har varit föremål för en del omfattande förändringar. Numera 

stadgas t.ex. inget om säkerhetsärenden
71

, vilket tidigare var en fråga för 

regeringen. T.ex. på tillämpliga delar i 13 kap. är 8 § vilket stadgar att regeringen 

får närmare meddela föreskrifter om ersättning och förskott. Den förordning som 

avses i det senare är förordningen om ersättning av allmänna medel till vittnen 

m.m. (1982:805). Ersättning till off. biträde regleras annars i Rättshjälpslagen 

(1996:1619).  

 

 

 

 

                                                
69

 Jfr a.st. 
70

 Jfr UN 189-94, s. 1. 
71

 Säkerhetsärenden är ärenden där Säkerhetspolisen av skäl som berör rikets säkerhet eller annars 

har betydelse för allmän säkerhet, beslutar om t.ex. avvisning eller uppehållstillstånd (jfr 1:7 UtlL). 
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3.6  Tidsfristernas beräknande  

 

Det har i föregående avsnitt beskrivits att det finns frister för hur länge en 

utlännings kan hållas i förvar samt när det inom nämnda tidsfrister måste företas 

en prövning om åtgärden ska bestå. I det följande kommer det vidare redogöras för 

när tiden för fristen ska beräknas ifrån. Rättsläget är till viss del oklart och det bör 

inledningsvis tilläggas att bestämmelser för när fristen inte inträder nödvändigtvis 

är detsamma som för när tiden för verkställighet inträffar även om det, som vi 

kommer se i det följande, kan ske samtidigt.   

 

3.6.1  Regelverket för beräknande av tiden 

I 10:9 1 st. stadgas att tiden för förvar ska räknas från dagen då beslutet började 

verkställas. Det finns däremot ingen regel som explicit anger när tidsfristerna i 

10:4 ska räknas ifrån. Följande kan dock sägas. Bestämmelserna i 10:4 2-3 st. och 

10:9 1 st. har sitt ursprung i samma lag. I den äldre lagen stadgades att tiden alltid 

räknades från dagen då beslutet meddelades.
72

 Senare delades dock den äldre 

bestämmelsen upp
73

 Regeln för när tiden ska räknas ifrån hamnade då i 

motsvarigheten till nuvarande 10:9. Samtidigt ändrades när tiden skulle räknas 

från meddelandedagen till dagen för verkställigheten. Det uttalades vidare i 

lagkommentarerna i propositionen till den senare regeln att tiden för förvarbeslut 

ska räknas från dagen då det “faktiska omhändertagande skedde”.
74

 Förutom att 

förklara när tiden enl. 10:9 ska räknas ifrån, kan uttalandet betyda att beräknandet 

av den längsta tiden en utlänning enl. 10:4 2-3 st. kan sitta i förvar, indirekt 

framkommer av bestämmelserna för ny prövning.  

I praxis har tiden delvis beräknats annorlunda. I MIG 2007:23 gällande ny 

prövning beslutade Migrationsöverdomstolen att beräkna tiden i 10:4 från dagen 

då förvarsbeslutet meddelades. Domstolen hänvisade då till de äldre bestämmelser 

som återfinns i prop. 1979/80:96 som grund för beslutet av hur tiden ska beräknas. 

I ett senare avgörande, MIG 2013:3, anfördes däremot att tiden för 

verkställighetsförvar ska räknas från då utlänningen “rent faktiskt togs i förvar”, 

d.v.s. omhändertagandet.
75

 Det förstnämnda rättsfallet har emellertid kritiserats av 

Förvarsutredningen, där det hävdas att domstolens resonemang byggde på en 

missuppfattning av de förändringar som skett.
76

 Det kan därtill tilläggas att i 
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 Jfr 1979/80:96, s. 12.  
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 Jfr prop. 1988/89:86, s. 179-180.  
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 A.st. 
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 MIG 2013:3, s. 4. 
76

 Jfr SOU 2011:17, s. 116.  
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lagkommentarer till 10:9, föreskrivs att tiden ska räknas från när beslutet 

verkställdes.
77

  

Eftersom rättsläget i ovan sammanhang kan sägas vara otydligt, samt även inte 

omfatta förvar av barn, kan det därför vara av värde att beskriva andra närliggande 

bestämmelsers tidsregler. För det första kan det nämnas att tiden för kvarhållande 

enl. 9:11, som har nära samband med 10:4 1 st. eftersom den sistnämnda 

bestämmelsen tillämpas om kvarhållande inte är en tillräcklig åtgärd, ska räknas 

från då personen inställde sig hos polisen eller hämtades dit.
78

 Även om 9:11 inte 

kan tillämpas om ett beslut om förvar har meddelats med stöd av 10:1 eller 2 (jfr 

9:11 1 st.), kan det hävdas att fristen borde räknas från samma tid oavsett 

tillämpning av lagrum. Vad gäller andra tvångsåtgärder, t.ex. anhållande enl. 24:8, 

häktande enl. 24:8 eller kvarhållande enl. 23:9 ska tiden alltid räknas ifrån det 

fysiska omhändertagandet.
79

 Råder oklarhet mellan vilket tvångsmedel som först 

förelåg bör fristen anses löpa så tidigt som möjligt.
80

 Eftersom tiden i dessa fall 

kan sägas börja löpa så tidigt som möjligt, kan det hävdas att även tiden gällande 

förvar ska räknas med samma utgångspunkt. Frågan kan dock diskuteras vidare.   

3.6.2 Den sammanlagda förvarstiden 

En myndighet kan som bekant fatta ett nytt beslut om förvar på annan grund 

medan utlänningen redan befinner sig i förvar. Det kan därvid uppkomma fråga 

om från vilket beslut tiden ska beräknas ifrån? I MIG 2007:23 beräknade 

domstolen tiden från det senaste beslutet. Samma metod tillämpades även i MIG 

2013:3. I det senare fallet beslöt polismyndigheten först att hålla utlänningen i 

förvar enl. 10:1 2 st. 2 p. med anledning av att den fann att det var sannolikt att 

utlänningen skulle avvisas, för att därefter meddela ett beslut om 

verkställighetsförvar enl. 10:1 2 st. 2 p. Då det var frågan om ett beslut om 

verkställighetsförvar anförde domstolen att den längsta tid en utlänning kan hållas 

i förvar ska beräknas med utgångspunkt från 10:4 2 st. Däremot menade 

domstolen att den senare bestämmelsen enbart avser den tid utlänningen befunnit 

sig i verkställighetsförvar. Dock anfördes vidare att eftersom beslutet om 

avvisning hade fattats tidigare än beslutet om verkställighetsförvar och då den 

egentliga grunden för att utlänningen hölls i förvar var för att förbereda eller 

genomföra verkställigheten, kunde tiden beräknas från när beslut om avvisning 
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 Se Wikrén & Sandersjö, s. 490.  
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 Jfr Wikrén & Sandersjö, s. 473.  
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 Se Nordh, s. 66.  
80

 Se Nordh, s. 67. 
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vunnit laga kraft. Ett sådant förfarande skulle dessutom enl. domstolens mening 

överensstämma med regeringen avsikt att minska förvarstiderna.
81

 

 

Till sist finns dessutom en ytterligare aspekt att uppmärksamma. Frågan gäller om 

utlänningen kan tillgodoräkna sig den tid han redan har suttit i förvar. Regeringen 

menade i det här fallet att en utlänning kan tas i förvar på nytt så länge den tid 

personen suttit i förvar inte överskrider den sammanlagda tiden.
82

 Dessutom 

menade Regeringen att en person som återvänder till Sverige även ska kunna tas i 

förvar, trots att den sammanlagda tiden för förvar överskrids. Vad gäller det senare 

uttalandet påpekades samtidigt att det visserligen inte är en fråga som kan 

bestämmas nationellt utan “ytterst är en fråga för EU-domstolen”.
83

  

 

3.6.3  När ett beslut blir verkställbart 

Enligt vad som framkommit ovan kan tiden räknas från dagen då verkställigheten 

börjar. Av bestämmelserna följer dock inte när den tiden inträffar. I förarbetena till 

10:9 följer visserligen att tiden för förvarsbeslut kan räknas från dagen då 

omhändertagandet skedde, men eftersom bestämmelsen inte direkt berör t.ex. 

utredningsförvar är det inte givet att tiden ska räknas från omhändertagandet även 

vid ett sådant förvar. Bristen i lagstiftningen har diskuterats i Förvarsutredningen. 

Utredningen påpekar i det här fallet att det finns bestämmelser i andra 

sammanhang som direkt ger svar på frågan när verkställigheten inträder; av 30:12 

RB framkommer t.ex. att ett beslut om häktningsskyldighet genast ska gå i 

verkställighet. Eftersom motsvarande förhållande inte finns i UtlL efterfrågar 

utredningen en sådan reglering.  Rättsläget blir dessutom än mer oklart eftersom 

det finns förespråkare som menar att det är en allmän princip att 

förvaltningsrättsliga ärenden ska gälla omedelbart, medan andra menar att beslut 

endast är verkställbara först det vunnit laga kraft. Oenigheten kring vilken princip 

som ska gälla visar ytterligare på bristen av en tydlig lagstiftning. Utredningens 

förslag är dock att beslut med stöd av UtlL ska anses gälla omedelbart eftersom det 

vore det mest logiska då i UtlL kan verkställas även om det inte vunnit laga kraft.
84

  

 

3.6.4  När förvar upphör 

I det föregående har beskrivits att förvar kan upphöra om myndigheten finner att 

det inte längre finns skäl att hålla utlänningen i förvar längre (jfr 10:9 samt 10:12 2 

st.). Förvar kan också upphöra om utlänningen har suttit så länge i förvar att tiden 
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 Jfr prop. 2011/12:60, s. 75 ff. 
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myndigheten inte längre har någon laglig rätt att hålla personen i förvar (jfr 10:4). 

Det sista sättet förvar kan upphöra är om verkställigheten genomförts. Eftersom 

reglerna för det senare återfinns i 12:21 1 men.  kommer förhållandet inte 

beskrivas utförligt, men det kan vara värt att nämna ett par saker. För det första 

gäller verkställigheten om personen lämnat landet frivilligt. Däremot har 

verkställigheten inte inträtt om utlänningen överförs eller har överförts till en 

annan stat, internationell domstol eller tribunal inom det straffrättsliga förfarandet 

med villkor om att utlänningen ska återföras (12:21 2 men.). Eftersom 

verkställigheten inte inträtt bör förvar därmed anses fortgå.   

 

 

3.7  Sammanfattning 

Förutsättningarna för att hålla en utlänning i förvar stadgas i 10:1-2. Den första 

bestämmelsen omfattar de utlänningar som har fyllt 18 år, vilka kan tas i förvar 

om; identiteten inte framstår som sannolik vid inresa eller ansökan om 

uppehållstillstånd och rätten att vistas i landet inte kan bedömas ändå (10:1 1 st.), 

det är nödvändigt för att fastställa rätten att vistas i landet (10:1 2 st. 1 p.), det är 

sannolikt att personen ska avvisas eller utvisas (10:1 2 st. 2 p.) eller om det är ett 

led för att genomföra verkställigheten av avvisning eller utvisning (10:1 2 st. 3 p.). 

De två senare fallen begränsas dock till att endast omfatta tillfällen då det finns en 

risk att utlänningen bedriver brottslig verksamhet, håller sig undan, avviker eller 

på att sätt hindrar verkställigheten (10:1 3 st.). Vad gäller risk för avvikande ska 

hänsyn tas till de situationer som stadgas i 1:15.     

 

Förutsättningarna för att hålla barn i förvar finns i 10:2. Förvar kan dock i princip 

endast tillämpas om uppsikt inte kommer ifråga; antingen det inte anses tillräckligt 

vid verkställighet av avvisning eller utvisning (jfr 10:2 1 st.), eller om uppsikt 

misslyckats vid ett tidigare försök av verkställighet (jfr 10:2 1 st.). Barn och 

förälder får dock inte splittras (10:3). Om barnet har två vårdnadshavare, kan dock 

den ena av dem tas i förvar under de förutsättningar som annars gäller vuxna.    

 

Tiden en utlänning kan tas i förvar varierar, dessutom kan rättläget ibland ses som 

oklart, men i huvudsak gäller följande för personer som fyllt 18 år. Vid 

identitetsförvar kan en person hållas i förvar upp till 48 timmar (10:4 1 st.), vid 

verkställighetsförvar upp till två månader om det inte finns synnerliga skäl för 

längre tid (jfr 10:4 2 st.), medan en person som hålls i förvar enl. övriga grunder 

kan hållas som längst två veckor. (jfr 10:4 3 st.). Även i det senare fallet kan tiden 

förlängas om det finns synnerliga skäl. Barn kan endast hållas i förvar i 72 timmar 

men kan förlängas ytterligare 72 timmar om det finns synnerliga skäl (jfr 10:5).   
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Under den tid personen sitter i förvar enl. de grunder som anges i 10:4 2-3 st. ska 

en kontinuerlig prövning av förvarsgrunderna göras (10:9). Sker det ingen 

prövning, eller det bedöms att det inte längre finns skäl att hålla utlänningen i 

förvar ska personen ställas under uppsikt eller friges (jfr 10:9-10:10). En ny 

prövning ska vidare alltid föregås av en muntlig förhandling (jfr 10:11) som ska 

ske enl. antingen reglerna i 13 kap. eller 16 kap. (jfr 10:11 2 st.). När det gäller den 

muntliga handläggningen finns dock vissa oklarheter angående när muntliga 

handläggningen får genomföras och utav vem.  
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4  Synnerliga skäl 
 

 

4.1  Inledning 

En myndighet kan som bekant förlänga tiden för förvar. När myndigheten 

genomför en sådan prövning med anledning av att förlänga förvarstiden måste den 

då göra en översyn av ärendet för att kontrollera om det finns fortsatta skäl att 

hålla utlänningen förvarstagen. När det gäller ny prövning enl. de regler som finns 

i 10:9 måste det i regel finnas synnerliga skäl enl. 10:4. Förutom bestämmelserna i 

10:4 måste det finnas synnerliga skäl att förlänga tiden ytterligare 72 timmar när 

ett barn hålls i förvar enl. 10:5. Lagen har, när det gäller 10:4, förändrats jämfört 

sin ursprungliga lydelse, framförallt har fler tidsfrister införts. Principerna kring 

synnerliga skäl har dock inte i stort förändrats, oavsett förvarsgrund. I vart fall ska 

äldre förarbeten och praxis fortsatt “vara av intresse”.
85

 Synnerliga skäl för att 

förlänga tiden enl. 10:5 omfattas dock inte av det senare. Nedan i kapitlet kommer 

inledningsvis principerna för att förlänga tiden enl. 10:4 samt enl. 10:5 presenteras, 

vilket därefter kommer följas av den praxis som kan anses vara av fortsatt intresse. 

 

 

4.2  Principer kring synnerliga skäl 

Begreppet synnerliga skäl infördes under 70-talet. Den dåvarande regleringen 

infördes för att skapa en möjlighet att förlänga förvarstiden för att kunna fastställa 

en utlännings identitet. Synnerliga skäl föreslogs då vara om personen själv lämnar 

felaktiga uppgifter om sin identitet, eller om det pågår en utredning om huruvida 

något land är villigt eller skyldigt att ta emot personen.
86

 Efter en senare 

granskning gjordes vissa för tydliganden. Bedömningen ska ske förutsättningslöst 

utifrån det enskilda fallet. Det bör heller inte ske enbart för att personen t.ex. 

saknar bostad (jfr t.ex. 5a:2 om ställning som varaktigt bosatt).
87

  

 

Lagen om förvar förändrades senare, men skälen för att förlänga tiden kvarstod. 

Ytterligare förtydliganden gjordes dock. Att förlänga tiden ska i regel endast ske 

vid undantagsfall.
88

 Den oklara identiteten kan inte ensamt innebära skäl att 

förlänga tiden, därutöver ska det finnas sannolika skäl för avvisning eller att 

möjligheten att verkställa ett beslut fortfarande utreds.
89

 I doktrin har det dessutom 
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 Se SOU 2011:17, s. 103. 
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 Se prop. 1975/76:18, s. 133.  
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 Jfr prop. 1981/82:146, s. 37; 5a:2 UtlL ang. ställning som varaktigt bosatt samt 5:3b om krav på 

bostad för uppehållstillstånd. 
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uttalats att det i vart fall ska ha betydelse i vilket stadium utredningen befinner sig 

och hur länge personen redan suttit i förvar.
90

  

 

Vad gäller förvar av barn kan som tidigare som nämnts ett barn hållas i förvar i 

ytterligare 72 timmar om det finns synnerliga skäl. Enligt förslagsgivaren 

Socialförsäkringsutskottet kan sådana skäl åberopas om ett barn har påträffats efter 

att det gömts eller hållit sig undan, eller om avresan fördröjts av någon anledning 

myndigheten inte hade kunnat förutse eller avhjälpa.
91

 Det är dock oklart om det 

måste fattas ett beslut vid en ny prövning eftersom 10:9 klart och tydligt undantar 

10:5. Lagstiftaren har inte gjort något uttalande i frågan. Inte heller finns det någon 

praxis som kommenterar frågan. 

 

 

4.3   Praxis vid synnerliga skäl  

Eftersom skäl att förlänga tiden då identiteten är oklar är den äldsta bestämmelsen 

på området, är det också naturligt att frågan har prövats oftare än i andra fall, 

vilket kan förklara varför frågan om identitetsförvar förekommer oftare än andra 

förvarsgrunder nedan. Som antytts ovan finns det däremot ingen praxis gällande 

begreppet synnerliga skäl vid förvar av barn. 

  

RÅ 1991 ref. 8 

I det här fallet hade en utlänning som ankommit till Sverige saknat pass och andra 

identitetshandlingar. Personen togs i förvar samma dag som han anlände. Cirka två 

veckor senare gjordes ett misslyckat försök av myndigheten att förpassa personen 

tillbaka till hemlandet. Beslutet hade dock inte vunnit laga kraft. Efter ytterligare 

en månad togs senare beslut om fortsatt förvar, enl. den dåvarande regeln i 6:6 

UtlL, eftersom identiteten alltjämt var oklar. Frågan i fallet berörde huruvida det 

fanns synnerliga skäl. Domstolen konstaterade inledningsvis att det alltid måste 

föreligga fortsatt grund för förvar för att en förlängning ska bli möjlig. Vidare 

anförde domstolen att en oklar identitet visserligen är en anledning som kan 

föranleda ett förlängt förvar, men det kan inte ensamt ligga till grund för ett sådant 

beslut. Därutöver bör det enligt domstolen krävas att det måste finnas sannolika 

skäl för avvisning eller möjlighet att verkställa beslutet. En ytterligare 

omständighet kan vara att personen befaras gå under jorden. Avslutningsvis 

anförde domstolen att det också är av betydelse hur länge personen redan suttit i 

förvar.  

 

                                                
90

 Jfr Wikrén, Gerhard & Sandersjö, Håkan, Utlänningslagen med kommentarer, 9 u., Norstedts 

Juridik AB, Stockholm, 2010, s. 487.  
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 Jfr a.a., s. 488.  



43 
 

Domstolen bedömde fallet på så sätt att även om personen saknade 

identitetshandlingar, att det fortfarande pågick utredning för att fastställa 

identiteten samt för att utreda verkställighetsmöjligheterna, fanns det inte 

möjlighet att förlänga tiden för förvar, särskilt med tanke på att personen redan 

suttit sammanlagt fem månader i förvar. Andra möjligheter ansågs bättre och 

personen ställdes därför under uppsikt istället.   

 

RÅ 1991 ref. 78 

Utlänningen saknade i det här fallet handlingar vid ankomsten till Sverige. Efter 

att personen befunnit sig i Sverige en tid dömdes han för våldtäkt till fängelse i två 

år. Efter att straffet avtjänats togs utlänningen i förvar. Anledningen sades dels 

vara för att utreda frågan om beslut om verkställighet och dels för att myndigheten 

ansåg att det skäligen kunde befaras att personen skulle hålla sig undan. Personen 

sändes till Johannesburg i Sydafrika i ett försök att verkställa utvisningen, men 

personen skickades tillbaka av landets myndigheter. Därmed togs senare ett nytt 

beslut av myndigheten om förvar. Vid tid för förhandlingar i domstol hade 

utlänningen suttit sammanlagt fem månader i förvar. Domstolen konstaterade till 

en början i sitt anförande att förvar är ett institut som ska tillämpas restriktivt. Med 

tanke på institutets syfte; att utreda och förbereda ett avlägsnande ur landet, kan 

det dock i vissa fall innebära att förfarandet kan ta tid. Omständigheter som det då 

kan läggas vikt vid är om myndigheten handlat tillräckligt målmedvetet och med 

uthållighet eller om ärendet utan godtagbara skäl legat obehandlat. Det kan också 

vara om utlänningen själv medverkat och lämnat de uppgifter som behövts. 

Längden personen tagits i förvar ska också beaktas. Domstolen påpekade slutligen 

att begreppet “synnerliga skäl” innebär att tiden endast kan förlängas i 

undantagsfall.  

 

Då personen ifråga hade begått allvarliga brott samt inte lämnat uppgifter om sig 

själv eller anhöriga så att hans identitet kunde fastställas, konstaterade domstolen 

att det fanns skäl för förvar. När det gäller synnerliga skäl bedömde domstolen att 

det med anledning av att personen själv orsakat att handläggningen inte hade 

kunnat avslutas samt med tanke på hans tidigare brottslighet, fanns skäl att 

förlänga tiden. Det faktum att personen redan suttit i förvar förändrade inte 

bedömningen.  

 

RÅ 1993 ref. 15 

Statens invandrarverk beslutade i ett fall att avslå en ansökan om uppehållstillstånd 

samt att avvisa personen ifråga. Personen avvek från förläggningen i Orfa, för att 

sedan anträffas i Märsta. Avsikten bedömdes enligt polisen vara att slippa 

delgivning och verkställighet. Myndigheten uppfattade det därför som att det fanns 

anledning att anta att personen skulle hålla sig undan varpå beslut om förvar 
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meddelades. Personen motsatte sig senare verkställighet samt vägrade att 

medverka till att upprätta identitetshandlingar på sitt hemlands ambassad. 

Eftersom personen vägrade kunde ambassaden inte utverka de handlingar som 

behövdes.  

 

Då personen inte medverkat till ett återvändande samt att hans identitet fortfarande 

var oklar, fanns grundläggande förutsättningar för förvar enl. Regeringsrätten. 

Därefter konstaterades att eftersom personen vid tiden för förhandling suttit i 

förvar i cirka 6 månader var frågan om det fanns synnerliga skäl. Domstolen 

anförde därefter att eftersom inga ytterligare omständigheter kunde tala till nackdel 

för personen samt då det enligt domstolen förflutit en längre tid, förelåg det inte 

sådana skäl som motiverade ytterligare tid i förvar. Personen skulle därför ställas 

under uppsikt.      

 

RÅ 1994 ref. 98 

En utlänning hade i det här fallet vistats i Sverige i cirka 15 år. Personen hade 

under vistelsen blivit dömd för ett stort antal brott, vilket bl. a. inkluderade 

misshandel och narkotika. Slutligen dömdes han till fängelse i två år för 

narkotikabrott och sedan utvisning. Utvisning var bl. a. möjlig eftersom personen 

bedömdes ha svag anknytning till Sverige, detta trots att han bott i Sverige sedan 

lång tid tillbaka. Utlänningen togs sedermera i förvar då han blev villkorligt 

frigiven med anledning av hans tidigare brottslighet samt att utredningen visat att 

personen inte hade för avsikt att medverka till att verkställa beslutet.   

 

I skälen konstaterade rätten att möjligheten till att förlänga tiden för förvar ska 

tillämpas restriktivt. Med det följer att bestämmelsen endast ska tillämpas om 

förhållandet klart avviker från vad som är allmänt förekommande. Domstolen 

konstaterade vidare att personen inte medverkat till att domen om utvisning skulle 

verkställas. Dessutom bedömde domstolen att det med tanke på arten av den 

tidigare brottsligheten han var dömd för, kunde finnas anledning att anta att han 

skulle hålla sig undan om han frigavs. Det fanns också, enl. domstolens mening, 

stark anledning att befara att personen kommer fortsätta bedriva allvarlig 

brottslighet. Även om personen hade befunnit sig lång tid i förvar, vid tidpunkten 

10 månader, ansåg domstolen därför att det fanns synnerliga skäl att fortsatt hålla 

honom där och inte ställa personen under uppsikt. 

 

RÅ 2005 ref. 60 

Migrationsverket fattade i det här fallet ett beslut om att en person skulle avvisas. 

Språkanalyser talade för att personen var hemmahörande i Guinea vilket ledde till 

att myndigheten beslutade om avvisning dit Utlänningen överklagade beslutet. Då 

personen senare inte hörsammade två kallelser till återvändarsamtal meddelade 
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Migrationsverket därför beslut om att ärendet skulle överlämnas till 

polismyndigheten. Den senare myndigheten kunde dock inte heller påträffa 

utlänningen varpå beslut om efterlysning samt om förvar i personens utevaro 

meddelades. Senare samma år underrättades myndigheten om att personen avvisats 

från USA. Utlänningen ankom därefter till Sverige vilket ledde till att 

myndigheten meddelade att förvaret skulle bestå.  

 

Efter att personen tagits i förvar gjordes två verkställighetsförsök av avvisningen 

men som båda misslyckades eftersom myndigheterna i Guinea inte betraktade 

personen som medborgare i landet. Eftersom utlänningen dessutom hade motsatt 

sig verkställighet till Guinea och skulle ha agerat hotfullt vid avvisningarna togs 

utlänningen togs personen därefter återigen i förvar.  

 

Vid senare förhör uppgav utlänningen att han egentligen var från Mali men 

menade han kunde inte lämna uppgifter om t.ex. föräldrarnas adress eller liknande 

eftersom han enligt egna uppgifter inte befunnit sig i Mali på elva år. Utlänningen 

lät samtidigt myndigheten förstå att han inte tänkte medverka ytterligare för att 

genomföra verkställigheten. Polismyndigheten inledde därefter ett arbete för att få 

kontakt med myndigheterna i Mali för att kontrollera de uppgifter den fått.  

  

Det fanns visserligen enligt Migrationsöverdomstolen omständigheter som talade 

för ett initialt beslut om förvar, men då det enligt vad domstolen anförde, krävs 

utomordentligt starka skäl för att ytterligare förlänga förvarstiden och med tanke 

på att personen redan suttit i mer än ett och ett halvt år i förvar, samt att inget nytt 

försök till verkställighet hade tagits på ett år och fyra månader kunde domstolen 

inte se att sådana utomordentliga skäl fanns fann. Visserligen, påpekade 

domstolen, hade personen inte medverkat till att verkställa beslutet och kunde 

därför tillskriva sig en del av ansvaret själv för den långa förvarstiden, men 

ytterligare tid i förvar stod inte i rimlig proportion till intresset av ett underlättande 

av verkställighet. 

 

MIG 2008:44  

En utlänning hade i det här fallet blivit dömd för bl. a. grovt narkotikabrott till 

fängelse i nio år. Efter avtjänat straff skulle personen utvisas på livstid. I samband 

med att han blev villkorligt frigiven togs han i förvar. Myndigheten ansåg att det 

med tanke på den grova brottsliget han var dömd för kunde befaras att han skulle 

hålla sig undan. Det fanns inga oklarheter vad gäller hans identitet, medborgarskap 

eller till vilket land verkställigheten skulle ske. Dock hade utlänningen vägrat 

medverka till att utfärda de resedokument som var nödvändiga för ett 

återvändande. 
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Det kunde enligt domstolens bedömning mot bakgrund av den grova brottsligheten 

finnas anledning att anta att personen skulle hålla sig undan, men då personen 

suttit i förvar i mer än två och ett halvt år, var frågan istället om synnerliga skäl 

fanns att hålla personen fortsatt i förvar. Tiden han då suttit i förvar ansågs vara 

exceptionellt lång. Eftersom det fanns kontinuerliga kontakter mellan de båda 

inblandade ländernas myndigheter tydde det på att arbetet från myndighetens sida 

var målmedvetet och att därmed det enda hindret för att genomföra 

verkställigheten var att personen inte undertecknat resedokumenten, ansåg 

domstolen att det, trots den långa förvarstiden, inte var oproportionerligt att hålla 

personen ytterligare i förvar.      

 

MIG 2010:15 

Utlänningen ifråga hade i det här fallet blivit gripen misstänkt för snatteri. 

Personen kunde inte uppvisa några identitetshandlingar, varpå Migrationsverket 

beslutade att ta personen i förvar. Personen ansökte därefter om asyl. Ansökan 

avslogs av Migrationsverket och myndigheten beslutade att personen skulle 

avvisas. Ärendet överlämnades därefter till polisen då Migrationsverket bedömde 

att tvång var nödvändigt för att verkställa beslutet. Flera beslut om förvar fattades 

därefter då det ansågs att det fanns påtaglig risk för att personen skulle fortsätta 

begå brott. Vid tid för dom hade personen suttit i förvar i mer än två år.  

 

Migrationsöverdomstolen ansåg till en början att fanns skäl för att hålla personen i 

förvar eftersom det inte gick att fastställa personens identitet. Domstolen frågade 

sig därefter om det fanns synnerliga skäl för fortsatt förvar eftersom personen hade 

suttit i förvar i mer än två år. Domstolen konstaterade inledningsvis att förvar 

enligt praxis kan förekomma en längre tid om utlänningar inte medverar till 

verkställighet av beslut. En längre förvarstid kan också motiveras om det även 

finns risk för fortsatt brottslig verksamhet. Det ska dock enligt vad domstolen 

anförde vara frågan om brottslighet av betydelse. En annan faktor som kan ha 

betydelse är om personen ifråga har bostad eller inte. Eftersom personen endast 

hade blivit dömd till dagsböter vid ett tillfälle, samt bara hade orsakat skadegörelse 

vid ett rymningsförsök fann domstolen att det sammantaget inte stod i rimlig 

proportion till intresset av att hindra fortsatt brottslighet att fortsatt hålla personen i 

förvar. Utlänningen skulle därför friges.  
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4.4  Sammanfattning 

En utlänning kan tas i förvar, men bara för en viss tid. I 10:4 stadgas den längsta 

tid en utlänning kan tas i förvar. Tiden kan dock i vissa fall förlängas om det finns 

synnerliga skäl. Inledningsvis användes begreppet endast då myndigheten behövde 

längre tid för att utreda en utlännings identitet. Numera återfinns dock begreppet i 

flera förvarssammanhang, men äldre praxis ska vara av intresse även för andra 

förvarsgrunder än identitetsförvar.  

 

Begreppet synnerliga skäl har i praxis ofta beskrivits som ett restriktivt begrepp. 

Tiden för förvar ska därför endast förlängas i undantagsfall. Framförallt har sådana 

skäl varit att personen inte medverkat till att fastställa identiteten eller för att 

verkställa ett beslut om avvisning eller utvisning. Det får dock inte ensamt vara 

anledningen till att förvarstiden förlängs. Grov brottslighet eller att personen inte 

har bostad kan vara skäl som ska vägas in i bedömningen om tiden ska förlängas. 

Har personen redan suttit i förvar en längre tid ska dessutom utomordentligt starka 

skäl finnas för att förlänga tiden ytterligare. Sådana skäl kan vara att det enda som 

hindrar en utvisning är att utfärda resedokument. För det senare krävs även att 

myndigheten har arbetat aktivt. Fortsatt förvar måste slutligen också stå i rimlig 

proportion till det intresse som myndigheten kan ha av förvaret.   

 

När det gäller förvar av barn kan tiden förlängas om t.ex. barnet har hållits gömt 

eller om det av någon anledning uppkommit något som myndigheten inte hade 

kunnat förutse som hindrar verkställigheten. Förvaret kan då förlängas ytterligare 

72 timmar. Det är oklart om huruvida det måste ske vid ny prövning eller inte.  
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5  Ärendehandläggning 

 

 

5.1  Inledning  

Ärenden angående utlänningars vistelse i Sverige kan handläggas av ett flertal 

myndigheter. Ett ärende kan dessutom övergå från en myndighet till en annan. 

T.ex. kan ett ärende om avvisning överklagas vilket medför att överinstansen kan 

bli handläggande myndighet. Då förvar dessutom ska prövas på nytt av den 

handläggande myndigheten enl. 10:9 inom en viss tid finns således behov av en 

reglering när en myndighet blir handläggande av ärendet. Frågan är således vilken 

myndighet det är som beslutar om tvångsåtgärder. Förevarande spörsmål ska med 

utgångspunkt ur 10:e kapitlets regler bl. a. behandlas i följande kapitel.  

 

 

5.2  Beslutande myndighet 

Huvudregeln angående vilken myndighet som ska besluta om tvångsåtgärd stadgas 

i 10:12 1 st. Där sägs att:  

 

Beslut om förvar eller uppsikt fattas av den myndighet eller domstol som handlägger ärendet.  

 

Det regeln uttrycker är att det är den myndighet eller den domstol som beslutar om 

avvisning, utvisning och den sammanhängande frågan om uppehållstillstånd, som 

även ska besluta om förvar eller uppsikt.
92

 I ärenden som t.ex. polismyndigheten 

avgör svarar den för att besluta om tvångsmedel, likaså svarar Migrationsverket, 

m.fl. för ärenden som de avgör. Övergår ärendet måste därför även ansvaret för att 

besluta om förvar övergå. Det följer således därav att om ärendet överklagas, ska 

överinstansen, t.ex. Migrationsöverdomstolen, besluta om tvångsmedel. Det 

sistnämnda innebär dock inte att överinstansen vid ett överklagande kan besluta 

om en mer ingripande åtgärd. I MIG 2007:41 anförde Migrationsöverdomstolen att 

i enlighet med principen om reformatio in pejus att en domstol vid ett sådant 

förfarande inte kan besluta om att skärpa åtgärden från uppsikt till förvar. Det 

utesluter däremot inte att domstolen samtidigt har ansvaret som handläggande 

myndighet och därmed kan fatta ett nytt beslut om förvar eftersom det vilar på 

domstolen att ex officio pröva det.    

 

Ibland kan det dock förekomma att två eller flera myndigheter handlägger olika 

delar av samma ärende. Migrationsverket kan t.ex. ha ansvaret för handläggande 

av uppehållstillstånd (jfr 5:20), medan en domstol kan ta beslut om att verkställa 

                                                
92

 Jfr prop. 1988/89:86, s. 181. 
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utvisning p.g.a. brott (jfr 8:9). Det skulle kunna betyda att båda myndigheterna kan 

besluta om förvar. Emellertid beslutade Migrationsöverdomstolen i MIG 2007:22 

att om flera myndigheter handlägger olika frågor i samma ärende, men där den ena 

har ansvar för verkställigheten, ska den sistnämnda besluta om förvar.  

 

Eftersom begreppet “handläggande myndighet” ändå innefattar flera myndigheter 

kan det till viss del anses missvisande. Migrationsöverdomstolen har dock gjort 

ytterligare förtydliganden av begreppet. I MIG 2007:44 förklarade domstolen att 

med handläggande myndighet avses endast den myndighet som direkt kan påverka 

en utlännings avlägsnande från Sverige. På så vis är Migrationsöverdomstolen inte 

handläggande myndighet om en utlänning endast överklagar ett förvarsbeslut enl. 

16:9 2 st.
93

 Migrationsöverdomstolen fortsatte sedan förklara att en 

migrationsdomstol endast är ansvarig tills den skiljer ärendet ifrån sig. Dessutom 

anfördes att Migrationsöverdomstolen endast är handläggande myndighet först då 

den meddelat prövningstillstånd. Om prövningstillstånd däremot inte behöver 

meddelas, likt en prövning enl. 16:9 2 st., är domstolen inte ansvarig att besluta om 

tvångsmedel. 

 

Eftersom den anförda ordningen innebär att om en migrationsdomstol skiljer ett 

ärende ifrån sig, och prövningstillstånd ännu inte meddelats av 

Migrationsöverdomstolen, finns det inte någon handläggande myndighet, var 

domstolen tvungen att göra ett ytterligare förtydligande. I MIG 2008:35 anfördes 

därför att huvudregeln är att Migrationsverket är handläggande myndighet. Om en 

situation uppstår som innebär att ingen myndighet står som handläggande, ska 

Migrationsverket därmed ha ansvaret. Därav följer enl. domstolen, att andra regler 

som beskriver vilken myndighet som är handläggande (t.ex. 10:13, 10:15 samt 

10:16) ska ses som undantag till 10:12.  

 

Utöver ovan spörsmål kan problem även uppstå när förvarsfrågan blir aktuellt i två 

instanser samtidigt mm t.ex. ett avvisningsbeslut av en polismyndighet överklagas 

till Migrationsverket enl. 14:9, medan en migrationsdomstol samtidigt prövar 

frågan då ett förvarsbeslutet överklagas enl. 16:9. Vilken myndighet som blir 

huvudansvarig är oklart. Skulle det dock vara så att Migrationsverket häver 

förvarsbeslutet, kan domstolen lämna överklagandet utan avseende.
94

   

 

 

 

 

                                                
93

 Jfr även 16:11 2 st.  
94

 Jfr Wikrén, Gerhard & Sandersjö, Håkan, Utlänningslagen med kommentarer, 9 u., Norstedts 

Juridik AB, Stockholm, 2010, s 494. 
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5.2.1  Fortsatt förvar 

Ett tvångsmedel ska som bekant endast tillämpas i den utsträckning det är 

nödvändigt. I 10:12 2 st. föreskrivs ytterligare en åtgärd vilket ska säkerställa att 

förvar och uppsikt inte tillämpas av den handläggande myndigheten annat än när 

det kan vara påkallat: 

 

Om en utlänning som har tagits i förvar eller står under uppsikt avvisas eller utvisas, skall den 

myndighet eller domstol som fattar beslutet pröva om utlänningen fortfarande skall hållas i 

förvar eller stå under uppsikt. 

 

Bestämmelsen kan tyckas vara en aning malplacerad.. Möjligtvis beror det på att 

bestämmelsen i sitt ursprungliga sammanhang följde efter regeln om ny 

prövning.
95

 Även om det alltså rör sig om två olika prövningar bör ett par 

skillnader mellan dem ändå belysas. En prövning om fortsatt förvar enl. 10:12 2 st. 

sker för det första inte inom några tidsfrister utan förekommer endast när ett beslut 

har meddelats och myndigheten eller domstolen ska skilja ärendet ifrån sig. 

Eftersom myndigheten inte behöver beakta några tidsfrister följer dessutom därav 

att den heller inte behöver beakta om synnerliga skäl föreligger. Om prövningarna 

däremot sammanfaller måste myndigheten beakta reglerna för ny prövning. För 

det andra innebär fortsatt förvar inte att ett beslut enl. 10:12 alltid blir bärare av 

tvångsåtgärden likt ett beslut enl. 10:9. Eller som domstolen anförde i MIG 

2007:23; ett beslut enl. 10:12 innebär i vissa fall endast ett konstaterande av att en 

pågående tvångsåtgärd ska fortsätta gälla. Eftersom det inte är frågan om någon ny 

prövning förhåller sig därmed bestämmelsen inte heller till 10:11, vilket efter vad 

Migrationsöverdomstolen anförde i MIG 2007:47 betyder att en prövning enl. 

10:12 2 st. inte ska föregås av muntlig förhandling. Vidare kan också tilläggas att 

ansvaret att pröva förutsättningarna ang. fortsatt förvar även gäller om 

förvarsbeslutet ännu inte har verkställts. 10:12 2 st. gäller dock inte i avvaktan på 

dom i allmän domstol, om t.ex. ett beslut överklagas, eftersom RB:s bestämmelser 

om häktning eller reseförbud istället ska tillämpas vid handläggningen av mål om 

utvisning p.g.a. brott (jfr 24:1 RB samt 25:7).
96

  

 

 

5.3  Handläggande myndigheter 

Eftersom det i föregående avsnitt har beskrivits att det är den handläggande 

myndigheten som beslutar om tvångsåtgärder är det därför av vikt att beskriva de 

regler som bestämmer när en myndighet eller domstol ska betraktas som en sådan. 

Dock har huvudregeln 10:12 angetts i föregående avsnitt. Övriga regler finns 

                                                
95

 Jfr prop. 1979/80:96, s. 12.  
96

 Jfr Wikrén & Sandersjö, s. 494. 
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beskrivna i 10:13-16. Det är av betydelse att förstå att dessa regler endast ska ses 

som komplement till huvudregeln och att därmed dessa bestämmelser inte 

uttömmande reglerar när de beskrivna myndigheterna ska ses som handläggande. 

Exempelvis har det i förarbetena framhållits att det indirekt framgår av 10:12 när 

en domstol är behörig att besluta om förvar, vilket i sin tur därmed har lett till att 

det i det senare fallet knappt finns några regler som förtydligar domstolarnas 

ansvar.
97

 Reglerna kommer i vart fall beskrivas i det följande varje myndighet för 

sig, även om en sådan framställning kan få det att framstå som att reglerna är 

uttömmande.   

 

5.3.1  Polismyndigheten och andra kontrollorgans ansvar 

Reglerna för när polismyndigheten blir handläggande myndighet återfinns i 10:13. 

Bestämmelsen innehåller två punkter vilka anger olika situationer då polisen ska 

betraktas som handläggande myndighet. Myndigheten ska i det första fallet 

betraktas som handläggande: 

 

1. från det att en utlänning begär att få resa in i landet och till dess att ett ärende som ska 

prövas av Migrationsverket tas emot av verket eller utlänningen har lämnat landet. 

 

Polismyndighetens ansvar inträder för det fösta alltså när utlänningen begär att få 

resa in i landet och upphör antingen genom att utlänningen lämnar landet eller att 

ärendet har överlämnats till Migrationsverket för prövning. Framförallt hamnar 

ärenden hos Migrationsverket för prövning i tre situationer; när en utlänning 

ansöker om uppehållstillstånd, när en polismyndighet anser det tveksamt om en 

person ska avvisas och överlämnar frågan till Migrationsverket, eller när ett beslut 

av polismyndigheten om avvisning överklagas till Migrationsverket.98
  I det första 

fallet anhängiggörs ärendet genom en ansökan av utlänningen, i det andra fallet 

överlämnas ärendet med stöd av 8:4 3 st. medan i det tredje fallet så överklagas 

beslutet med stöd av 14:2. 

 

Vad gäller det andra fallet ska polismyndigheten anses som handläggande 

myndighet: 

 

2. från det att myndigheten tar emot ett beslut om avvisning eller utvisning för verkställighet 

och till dess att verkställighet har skett, även om ärendet är föremål för prövning enligt 12 

kap. 18-20 §§, dock inte under den tid då beslutet inte får verkställas på grund av ett beslut 

om inhibition eller ny prövning. 

 

                                                
97

 Jfr prop. 2004/05:170, s. 294.  
98

 Jfr Wikrén & Sandersjö, s. 496. 

https://lagen.nu/2005:716#K12
https://lagen.nu/2005:716#K12
https://lagen.nu/2005:716#K12P18
https://lagen.nu/2005:716#K12P20
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Bestämmelsen gäller vissa verkställighetsärenden som t.ex. sker om 

Migrationsverket överlämnar ett beslut om avvisning eller utvisning för 

verkställighet enl. 12:14 4 st., eller vid verkställighet av utvisning p.g.a. brott i 

allmän domstol enl. 8:8. Ärendet behöver dock inte ha överlämnats, eftersom 

polismyndigheten även kan verkställa egna beslut om avvisning enl. 12:14 3 st. 

Detsamma gäller även säkerhetspolisen vid s.k. säkerhetsärenden vid 

utvisningsärenden enl. 12:14 4 st.
99

   

 

Ansvaret enligt 2 p. gäller även om hinder föreligger för verkställigheten har 

meddelats. De ärenden som myndigheten har fortsatt ansvar för är t.ex. när 

Migrationsverket beviljar permanent uppehållstillstånd enl. 12:18 1 st. p.g.a. 

humanitära skäl. Det viktiga i sammanhanget torde dock vara i vilka fall 

myndigheten ska överlämna ansvaret. Det gäller för det första om en annan 

myndighet, i de flesta fall Migrationsverket, samtidigt meddelat inhibition om 

hinder föreligger enl.12:18-20, eller för det andra om ny prövning beviljats 

eftersom nya omständigheter åberopas; antingen eftersom de kan utgöra hinder 

mot verkställighet (jfr 12:19 3 st.) eller om det finns giltiga skäl till varför de inte 

åberopats tidigare (jfr 12:19a 3 st.).
100

  

 

Förutom 10:13 finns det möjlighet för polismyndigheten att i undantagsfall fatta 

beslut om förvar. Enl. 10:17 1 s.t kan myndigheten i skyndsamma ärenden ta 

beslut om tvångsåtgärd utan invänta den egentliga handläggande myndighetens 

beslut. Den senare myndigheten ska dock skyndsamt underrättas, varpå den 

omedelbart ska pröva frågan om tvångsåtgärden ska bestå (jfr 10:17 1 st. 2 men.). 

Sådana beslut kan t.ex. förekomma om en polismyndighet genomför inre spaning 

vid vilken den påträffar en utlänning som håller sig dold samt vars fråga om 

avvisning eller utvisning visar sig vara under prövning. Ett skyndsamt beslut tillåts 

även när ett avlägsnandebeslut ska verkställas genom en annan polismyndighets 

försorg. De grundläggande förutsättningarna i 10:1-2 måste alltjämt föreligga för 

att myndigheten ska ha möjlighet att meddela ett tillfälligt förvarsbeslut.
101

  

 

Vidare erinras i 10:17 2 st. om den enskilde polismannens möjlighet att enl. 11 § 

polislagen (1984:387) omhänderta en utlänning i avvaktan på en polismyndighets 

beslut om förvar (jfr 11§ 1 p.). Dröjsmålet måste innebära fara för liv eller annans 

hälsa (11 § 2 st. 2 p.). Utlänningen ska dock så snart som möjligt underrättas om 

varför det skett ett omhändertagande (jfr 15 §). Om kontroll av utlänning sker 

under medverkan av Tullverket, Kustbevakningen, eller med hjälp av “särskild 

förordnad passkontrollant”, har tjänstemännen samma rätt att omhänderta 

                                                
99

 Jfr Wikrén & Sandersjö, s. 496. 
100

 Jfr prop. 2009/10:31, s. 276.  
101

 Se Wikrén & Sandersjö, s. 500.  
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utlänningen som en polisman (jfr 10:17 3 st. 1 men.). Polismannen agerar då som 

förman i förhållande till tjänstemännen vilka ska anmäla till polismannen om de 

gör ett omhändertagande.
102

 Polismannen ska då i sin tur anmäla åtgärden till den 

tjänsteman som fattar beslut på polisstyrelsens vägnar, eller vad som annars gäller 

för polisdistriktet (jfr 10:17 3 st. 2 men.).
103

 Vad gäller polisens beslutanderätt i 

förvar och uppsiktsfrågor kan slutligen också tilläggas att ett beslut kan fattas av 

länspolismästare, biträdande länspolismästare, polismästare, polisöverintendenter, 

polisintendenter eller polissekreterare enl. 3:8 1 st. 16 p. Polisförordningen 

(1998:1558). 

 

5.3.2  Migrationsverkets ansvar 

Den kompletterande regeln för Migrationsverkets ansvar som handläggande 

myndighet stadgas i 10:14. Även den här bestämmelsen innehåller två punkter som 

reglerar ansvaret. Enl. 10:14 är Migrationsverket ansvarig bl. a.: 

 

1. från det att verket tar emot ett ärende som verket ska pröva och till dess verket fattar beslut 

eller utlänningen har lämnat landet eller polismyndigheten har tagit emot ärendet eller, om 

Migrationsverkets beslut överklagas, till dess ärendet tas emot av migrationsdomstolen 

 

I ovan avsnitt har beskrivits att polismyndigheten enl. 10:13 1 p. är behörig 

myndighet i ärenden som Migrationsverket ska pröva fram tills dess den 

sistnämnda myndigheten tar emot det. Bestämmelsen i 10:14 1 p. gäller för de 

ärendena.
104

 Den andra punkten tar, likt i 10:13, sikte på verkställighetsärenden: 

 

2. från det att verket tar emot ett beslut om avvisning eller utvisning för verkställighet och till 

dess att beslutet har verkställts eller ärendet lämnas över till polismyndigheten. I fråga om 

beslut som gäller omedelbart är, även om beslutet överklagas, Migrationsverket 

handläggande myndighet till dess domstolen meddelar beslut om inhibition.  

 

Som första meningen anger, är Migrationsverket ansvarig myndighet antingen 

fram tills utlänningen lämnar landet då beslutet verkställs, eller tills dess verket 

lämnar över ärendet till polismyndigheten. Det senare inträffar i de situationer som 

anges i 12:14 4 st. som säger att Migrationsverket får överlämna ett ärende om 

avvisning eller utvisning i tre fall; om utlänningen håller sig undan, om 

utlänningen inte kan anträffas utan polisens medverkan eller slutligen om tvång 

behövs för att verkställa beslutet (jfr 12:14 4 st.). Visserligen stadgas dessutom i 

första meningen att Migrationsverket är handläggande myndighet när ett ärende 

överlämnas för verkställighet, men likt i ovan avsnitt om 10:13, utesluts inte enl. 

                                                
102

 Prop. 1978/79: 215, s. 36. 
103

 Jfr Wikrén & Sandersjö, s. 501.  
104

 Jfr a.a., s. 496.  

https://lagen.nu/1998:1558#K3P8S1N16
https://lagen.nu/1998:1558#K3P8S1N16
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doktrin att bestämmelsen även kan tillämpas om Migrationsverket fattat ett eget 

beslut om verkställighet av avvisning eller utvisning.
105

   

 

Därefter stadgas i andra meningen ett undantag till att ansvaret ska övergå vid 

överklagande av Migrationsverkets beslut. Om ett beslut gäller med omedelbar 

verkställighet (ex. enl. 8:6) så ska ansvaret i det här fallet kvarstanna hos 

Migrationsverket tills dess inhibition meddelats. Vad som är ett omedelbart beslut 

anges däremot inte i 10:14, men det anses underförstått att det gäller de beslut om 

utvisning eller avvisning i 12 kap. som ännu inte har vunnit laga kraft.
106

 Återigen 

rör det sig för det mesta om fall då utlänningen har nöjdförklarat sig (jfr t.ex. 

12:6). Vidare meddelas inhibition även i 10:14 i sådana fall då hinder mot 

verkställigheten föreligger enl. 12:18-20.
107

 Att ärende har överlämnats av 

Migrationsverket till en domstol, innebär dock inget hinder mot att den senare 

därefter lämnat ärendet vidare till en polismyndighet enl. vad 

Migrationsöverdomstolens anförande i MIG 2012:7. Polismyndigheten blir då 

handläggande myndighet enl. gängse regler som gäller för den myndigheten. Det 

kan återigen tilläggas att Migrationsverket blir handläggande myndighet om en 

migrationsdomstol slutligt avgjort en fråga om uppehållstillstånd och därefter 

skiljer ärendet ifrån sig enl. avgörandet MIG 2008:35. 

    

5.3.3  Regeringens ansvar och kompetens 

 

Även regeringen kan i vissa fall vara handläggande myndighet. Regeringen är 

ansvarig myndighet när ärendet tagits emot av det departement som har till uppgift 

att bereda ärendet (jfr 10:15 1 st.). Det föreligger dock en viss 

kompetensfördelning enl. 10:15 2 st. mellan regeringen och statsrådet på 

departementet: 

 

Beslut i frågor om förvar och uppsikt fattas av det statsråd som ska föredra ärendet. Regeringen 

får inte fatta beslut om att ta eller hålla kvar någon i förvar eller om att ställa någon under 

uppsikt. Regeringen får däremot upphäva ett beslut om förvar eller uppsikt. 

 

Med andra ord får behörigt statsråd meddela beslut om att ta eller hålla någon i 

förvar eller stå under uppsikt, men inte regeringen. Däremot kan regeringen 

meddela att ett sådant beslut ska upphävas samt meddela beslut i övriga frågor i 

ärendet. Det finns dock endast ett par ärenden som regeringen kan bli 

handläggande myndighet för. Det gäller för det första i ärenden som rör rikets eller 

den allmänna säkerhet, d.v.s. säkerhetsärenden, och för det andra när 
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 Jfr Wikrén & Sandersjö, s. 497.  
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 SOU 2011:17, s. 125.  
107

 Jfr prop. 2004/05:170, s. 294.  
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verkställigheten av ett avlägsnandebeslut i ett nådeärende eller i ett ärende som har 

överlämnats till regeringen med stöd av 12:20 1 st. ställts in. Regeringen är vidare 

inte någon gång verkställande myndighet. Det betyder, i linje med domstolens 

anförande i MIG 2007:22, att det istället är en annan myndighet vilken genomför 

verkställigheten som kan besluta om att upphäva förvaret enl. reglerna om ny 

prövning. 

 

Förutom ovan handläggningsregler finns vissa andra ansvarsfördelningar mellan 

statsrådet och regeringen. Ett beslut om förvar eller uppsikt av statsrådet måste ske 

innan regeringen avgör ett ärende om avvisning eller utvisning.
108

 Har regeringen 

väl avgjort ärendet kan inte statsrådet längre påverka om huruvida förvar eller 

uppsikt längre ska fortgå.
109

 Det betyder att förvaret måste fortsätta även om 

statsrådet bedömer att skäl för någotdera tvångsmedlet inte längre finns. Det 

senare innebär dock inte att den verkställande myndigheten inte kan besluta att 

förvar eller uppsikt ska avslutas (jfr vad i ovan avsnitt beskrivits om MIG 

2007:22).  

 

Även i reglerna för regeringens ansvar som handläggande myndighet finns det 

speciella bestämmelser vid inhibition. I 10:15 3 st. stadgas att: 

 

I ett ärende där beslut om inhibition kan meddelas med stöd av 12 kap. 11 § första stycket och 

12 § ska regeringen inte anses som handläggande myndighet innan beslut om inhibition har 

meddelats. 

 

De fall som bestämmelsen avser är följande. Enl. 12:11 1 st. kan regeringen 

meddela att ett beslut ska inhiberas om den ska pröva en fråga om att upphäva en 

allmän domstols beslut om utvisning p.g.a. brott medan 12:12 stadgar att inhibition 

ska meddelas om ett internationellt organ som har behörighet att pröva klagomål 

från enskilda, riktar en begäran om att verkställigheten ska avbrytas till Sverige. I 

det senare fallet kan dock regeringen neka till en sådan eftersom synnerliga skäl 

talar emot det (jfr 12:12).   

 

Det bör i sammanhanget möjligtvis påpekas att 10:15 1 st. utefter utformningen av 

lagen kan betraktas som en huvudregel. Dock används bestämmelsen endast som 

undantagsfall, nämligen i frågor ang. utvisning av EES-medborgare eller dennes 

familjemedlem som överlämnats till regeringen (jfr 12:17 3 st.). De flesta ärenden 

som ankommer till regeringen berör istället frågor om inhibition enl. 10:15 3 st.
110
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 Jfr prop. 1988/89:86, s. 342 ff. 
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 Jfr SOU 2011:17, s. 235.  
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Det kan också påpekas att regeringens ansvar upphör när ett ärende ska avgöras 

slutligt.
111

 

 

5.3.4  Domstolars ansvar 

När det gäller domstolars ansvar som handläggande myndighet, har det i tidigare 

avsnitt nämnts att det i förarbetet prop. 2004/05:170 angivits att det inte bedömdes 

vara nödvändigt att infoga någon bestämmelse som vidare förklarar när en domstol 

är behörig att besluta om förvar. Det ansågs då att det framkom på ett 

tillfredställande sätt av 10:12. 2009 genomfördes dock en förändring av 10:16 

vilket innebar att den förutvarande lydelsen om regeringens ansvar vid 

säkerhetsärenden byttes ut, medan ett förtydligande om domstolens ansvar istället 

infördes i bestämmelsen. I 10:16 stadgas numera: 

 

En migrationsdomstol eller Migrationsöverdomstolen är i ärenden, där beslut om inhibition kan 

meddelas med stöd av 12 kap. 11 § första stycket, handläggande myndighet från det att den 

meddelar beslut om inhibition. 

 

Förändringen innebar visserligen inte att huvudregeln om behörigheten 

förändrades, utan bara ett förtydligande om domstolars ansvar vid prövning av 

frågan om upphävande av beslut om avvisning eller utvisning p.g.a. brott.  

 

 

5.4  Sammanfattning 

Huvudregeln för handläggande myndighet stadgas i 10:12 och anger att det är den 

handläggande myndigheten. Begreppet har dock vållat en del problem, men har i 

praxis slutligen beskrivits som den myndighet som kan besluta om tvångsåtgärden. 

Förutom att 10:12 uttrycker en huvudregel, säger den också att myndigheten eller 

domstolen samtidigt som den skiljer ett ärende ifrån sig ska pröva om frågan om 

tvångsåtgärden ska bestå. Det är då inte frågan om någon ny prövning. I övrigt har 

det också beskrivits att ett ärende kan övergå till en annan myndighet, vilket även 

medför att ansvaret som handläggande myndighet i regel också övergår. Reglerna 

som beskriver när ansvaret ska övergå, resp. inte övergå finns i 10:13-16.  

Bestämmelserna ska i det här fallet ses som kompletterande till 10:12 vilket bl. a. 

betyder att de inte fullt ut beskriver de situationer då ansvaret ska övergå. 

Framförallt gäller det domstolarnas ansvar. Även om ansvaret till viss del beskrivs 

i 10:16 ska det enligt lagstiftaren till stor del framgå av 10:12. Om det däremot vid 

en tolkning av reglerna framgår att ingen myndighet eller domstol är behörig, ska 

alltid migrationsverket enl. praxis anses vara handläggande.  

                                                
111

 Jfr SOU 2011:17, s. 236.  
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6  Verkställighetsärenden 

 

 

6.1  Inledning  

Det har i tidigare kapitel beskrivits hur ett ärende ska handläggas. Det har också 

beskrivits från vilken tid ett ärende ska börja verkställas. Däremot har det inte 

förklarats vilken myndighet det är som ska svara för att verkställigheten 

genomförs. Det följande kapitlet ska behandla den frågan. Dessutom kommer det 

även beskrivas regler som möjliggör att i vissa fall placera en förvarstagen på 

annan plats än i en förvarslokal.   

 

 

6.2  Ansvaret för verkställighet 

Huvudansvaret för att genomföra verkställighet av förvar har Migrationsverket 

(10:18). Förutom att ansvaret innebär att myndigheten ska se till att personen tas i 

förvar, innebär det även att myndigheten ansvarar för de lokaler där utlänningarna 

ska vistas.
112

 Hur de förvarstagna ska behandlas och hur tillsynen i lokalerna ska 

gå till m.m. finns i huvudsak reglerade i 11 kap. UtlL. Det kommer dock mer 

utförligt behandlas i ett senare kapitel.  

 

Migrationsverket måste dock inte alltid svara för verkställigheten. I 10:19 

föreskrivs bestämmelser som medger att polismyndigheten kan medverka till att 

verkställa ett förvarsbeslut. Polismyndigheten ska enl. 10:19 1 st. “lämna den hjälp 

som behövs för att verkställa beslutet” på begäran av den myndighet eller domstol 

som fattat beslut om förvar. Om Migrationsverket begär det, ska polismyndigheten 

även lämna den hjälp som behövs för att transportera en utlännings som hålls i 

förvar (10:19 2 st.).  

 

Syftet med bestämmelserna i 10:19 är dels att möjliggöra för polisen att delge en 

utlänning ett beslut för att därefter transportera personen till ett förvar och dels för 

att bistå migrationsverket om en person har avvikit och som måste tas i förvar på 

nytt. Det hindrar dock inte att Migrationsverket själv genomför verkställigheten. 

När det gäller övriga myndigheters begäran är syftet vidare att polismyndigheten 

ska bistå i de fall behovet anses brådskande.
113

 De myndigheter som berörs 

framgår av 10:12-15 samt 17.
114
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 Jfr prop. 1996/97:147, s. 21 ff.  
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 Se a.a., s. 40.  
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 Jfr Wikrén, Gerhard & Sandersjö, Håkan, Utlänningslagen med kommentarer, 9 u., Norstedts 
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6.3  Möjligheter att placera en utlänning på annan plats  

Migrationsverket ansvar innefattar att hålla särskilda förvarslokaler där 

utlänningarna i första hand ska placeras (jfr 11:2). I vissa fall kan dock 

migrationsverket besluta om att placera en utlännings på en kriminalvårdsanstalt, 

häkte eller polisarrest. Rätten att fatta ett sådant beslut stadgas i 10:20 och är en 

exklusiv möjlighet för migrationsverket.
115

 Beslut om att placera en utlänning på 

en sådan plats kan göras om: 

 

1 utlänningen av allmän domstol har utvisats på grund av brott, 

2 utlänningen hålls avskild enligt 11 kap. 7 § och av säkerhetsskäl inte kan vistas i en sådan 

särskild lokal som avses i 11 kap. 2 § första stycket, eller 

3 det annars finns synnerliga skäl. 

Vad gäller den första punkten i bestämmelsen så möjliggör den en annan placering 

för de utlänningar som ska utvisas p.g.a. brott och som hålls i förvar i avvaktan på 

verkställighet.
116

 I den tidigare lydelsen angavs förut att bestämmelsen berörde de 

som ska utvisas med stöd av 8:8, men är numera endast ersatt av begreppet 

“allmän domstol”. Förändringen är dock bara en språklig anpassning till andra 

lagändring som samtidigt genomfördes.
117

 Därav bör bestämmelsen fortfarande 

vara avsedd att ge migrationsverket möjlighet att placera grova våldsbrottslingar 

på en annan plats.
118

 I det här fallet behöver ingen tidigare incident ligga till grund 

för ett sådant beslut.
119

 Möjligheten ska dock inte tillämpas slentrianmässigt 

eftersom alla beslut om utvisning inte ska leda till att personen placeras på annan 

plats än förvarslokal; friheten ska inte begränsas mer än nödvändigt och en 

avvägning ska ske i varje enskilt fall. I MIG 2011:3 bedömde 

Migrationsöverdomstolen att det inte förelåg skäl att placera den förvarstagne på 

annan plats eftersom personen ifråga endast var dömd för trafikförseelser samt 

förmögenhetsbrott, vilket inte ansågs vara brott av allvarlig art. Att personen 

dessutom inte uppvisat något våldsamt eller hotfullt beteende i övrigt föranledde 

heller ingen annan bedömning. 

 

När det gäller 2 p. måste ett beslut om avskildhet först ha fattats med anledning av 

att det antingen är nödvändigt för ordningen och säkerheten i lokalen, eller om 

personen anses vara en fara för sig själ eller andra (jfr 11:7 1 st). Därefter ska en 

bedömning avseende om personen av säkerhetsskäl fortsättningsvis inte kan vistas 
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i en förvarslokal. Avvägningen ska göras utifrån de tendenser utlänningen visat 

samt om migrationsverket har anledning att anta att säkerheten skulle riskeras om 

personen får vara kvar.
120

 Säkerhetsavvägningen innefattar även personalen.
121

  

 

Vad gäller den 3 p. stadgas att om det finns synnerliga skäl kan en person utöver 

de grunder som stadgas i 1-2 p. placeras i häkte etc. Bestämmelsen ska, som 

rekvisitet antyder, tillämpas restriktivt. De situationer som avses i motivuttalandet 

är om en person av transporttekniska skäl behövs placeras i häkte eller liknande 

när verkställighet av ett beslut om avvisning eller utvisning är nära förestående.
122

 

I MIG 2012:17 bedömdes det föreligga grund för placering i häkte med stöd av 2 

p. då personen spottat på andra förvarstagna, samt uppmanat andra förvarstagna att 

slåss med honom. Det faktum att personen åberopade psykiska besvär togs inte 

hänsyn till i bedömningen eftersom det inte fanns något medicinskt underlag för 

ohälsan. I MIG 2006:3 ansåg domstolen att synnerliga skäl att placera en utlänning 

i häkte med stöd av 3 p. förelåg då en utlänning hade blivit dömd till livstids 

utvisning, men därefter återvänt och därefter skulle utvisas med stöd av Lag om 

särskild utlänningskontroll (1991:572). Det finns vidare regler för i 6:15 

Utlänningsförordningen (2006:7) som stadgar att alla beslut ska vara motiverade, 

tas in i särskild handling samt vara dokumenterade på lämpligt sätt.
123

  

 

Om ett beslut har meddelats att den förvarstagne ska placeras på annan plats än 

Migrationsverkets lokaler enl. 2 eller 3 p. (d.v.s. inte om den förvarstagne blivit 

utvisad p.g.a. brott), ska personen hållas avskild från andra förvarstagna (10:20 2 

st). Vidare framgår av 11:1 att en utlänning ska ha rätt till information under den 

tid personen är förvarstagen. I rätten ingår bl.a. möjligheten att ta kontakt med 

personer utanför förvaret.
124

 Enl. 11:2 3 st. får det fall att den förvarstagne placeras 

på annan plats enl. 10:20 inte inverka på den rätten,  annat än vad som inte kan 

medges med hänsyn till ordningen och säkerheten i lokalen.
125

 I övrigt ska dock 

Häkteslagen (2011:611) som annars gäller, i stort tillämpas (jfr 11:2 2 st.).  

 

Vid införandet av bestämmelsen, som var en del av anpassningen till 

Återvändardirektivet, diskuterades om direktivet i den delen även omfattade 

Sverige som har speciella förvarsanläggningar. Regeringens uppfattning i frågan 

var att förvarstanga fortsatt kan placeras på annan plats än i Migrationsverkets 

lokaler, medan Förvarsutredningen förordade att förvar endast skulle förekomma i 
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 Jfr Wikrén & Sandersjö, s. 502. 
121

 Jfr prop. 1996/97:147, s. 44. 
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de senare lokalerna. Som hittills framgått finns alltså möjligheten enl. 10:20 att 

placera en förvarstagen på annan plats om det bedöms nödvändigt kvar.  

 

Slutligen kan sägas att alla regler ovan inte omfattar barn, eftersom de undantas 

enl. 10:20 3 st. och kan därmed inte placeras på varken äkte, kriminalvårdsanstalt 

eller arrest. Således kan barn endast placeras i en lokal Migrationsverket förfogar 

över. 

 

 

6.4  Sammanfattning 

I kapitlet har ansvaret för verkställighet av ett beslut om förvar eller uppsikt 

behandlats. Ansvaret för verkställighet har i regel Migrationsverket, vilket i 

princip betyder att myndigheten ska ställa förvarslokaler till förfogande. 

Myndigheten kan dock i vissa fall ta hjälp av polisen för att genomföra 

verkställigheten, t.ex. av transporttekniska skäl. Det kan också vara om en 

utlänning avvikit och måste tas i förvar på nytt. En sådan begäran kan även göras 

av en domstol som fattat beslut i verkställighetsfrågan. Migrationsverket har som 

sagt ansvaret för lokalerna, men kan även överlåta det ansvaret åt andra 

myndigheter i särskilda fall. Migrationsverket kan då, om en utlänning t.ex. är 

dömd för ett grovt våldsbrott och inte bedöms kunna vara i förvarslokal, besluta 

om att en person ska hållas i förvar på t.ex. en kriminalvårdsanstalt. Barn kan 

däremot endast placeras i lokaler Migrationsverket har ansvar för. Reglerna för hur 

behandlingen ska gå till finns i 11 kap UtlL. 
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7  Uppsikt 
 

 

7.1  Inledning uppsikt 

Det har i det föregående nämnts en del om uppsikt som alternativ åtgärd till olika 

förvarsbestämmelser. Närmare bestämmelser om uppsikt finns i 10:6-8 vilka ska 

behandlas i det följande. Uppsikt är i grunden ett tvångsmedel som ska användas 

när förvar anses som en allt för ingripande åtgärd, med vilket menas att det ska 

tillämpas proportionellt mot det behov som förvar ska tjäna till. Det kan i 

sammanhanget förtydligas att det tidigare angavs att uppsikt får användas, men att 

det numera alltså ska tillämpas om det är en tillräcklig åtgärd.
126

  

 

Eftersom framställningens huvudsakliga syfte är att beskriva förvarsinstitutet 

kommer åtgärden inte beskrivas utförligt, utan istället endast beskrivas på så sätt 

att det kan klargöra försvarsinstitutets tillämplighet och sätta det senare i 

perspektiv.  

 

 

7.2  Regler om uppsikt 

Bestämmelserna om uppsikt är uppdelade enligt följande. Enl. 10:6 kan en 

utlänning under samma förutsättningar som anges i 10:1 alternativt hållas under 

uppsikt, medan 10:7 1 st. anger att barn kan hållas under uppsikt under de 

förutsättningar som stadgas i 10:2 1st. 1-2 p. Enl. 10:7 2 st. kan barn också hållas 

under uppsikt utefter de förutsättningar som anges i 10:2 2 st. Ett beslut om 

uppsikt överklagas enl. bestämmelserna i 14:9.  

 

Vidare återfinns innebörden av åtgärden i 10:8. Att en utlänning hålls under 

uppsikt innebär att personen på vissa angivna tider måste anmäla sig hos 

polismyndigheten på orten eller hos Migrationsverket (jfr 10:8 1 men.). Åtgärden 

är samma för både barn och vuxna. En utlänning kan dessutom åläggas att lämna 

ifrån sig pass eller andra legitimationshandlingar (jfr 10:8 2 men.). Normalt ska 

den som förklaras vara flykting anses skyldig att lämna ifrån sig sitt pass, vägrar 

personen ska det tolkas som att han eller hon inte är flykting.
127
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7.3  Praxis vid uppsikt  

I kap. 3 har beskrivits att verkställighetsförvar kan förekomma om risk för 

avvikande m.m. enl. 10:1 3 st. föreligger. Begreppet innebär visserligen att kraven 

är lågt ställda, men det innebär inte att uppsikt alls inte kan tillämpas. I HFD 2011 

not. 15 bedömde domstolen att en person som var dömd för brott i allmän domstol 

för våldtäkt, kunde ställas under uppsikt. Till saken hör dock att 

verkställighetsbeslutet inhiberades i samband med den villkorliga frigivningen, 

men då domstolen i fallet omprövade beslutet, fann den att det inte fanns skäl för 

att hålla personen i förvar eftersom han tidigare hade skött uppsikten på ett bra 

sätt. Domstolen konstaterade vidare att omständigheter som föranleder att beslut 

om uppsikt ska ändras kan vara om personen avser leva ett kringflackande liv utan 

fast arbete eller adress samt om andra omständigheter föreligger som tyder på att 

personen i fråga kommer ägna sig åt brottslig verksamhet i fortsättningen. 

Sammantaget finns det alltså även om begreppet risk innebär att bevis kravet är 

lågt ställt, möjlighet att hålla en person under uppsikt, även om det tidigare varit 

frågan om grov brottslighet.   

 

 

7.4  Sammanfattning 

För det första kan en person hållas under uppsikt efter samma förutsättningar som 

en person kan hållas i förvar vilket framkommer av 10:6-7. Beslut om uppsikt kan 

däremot inte överklagas. För det andra ska åtgärden ske proportionellt mot det 

behov som förvar kan tänkas tjäna till. Om myndigheten finner att uppsikt fyller 

det behov utredningen eller dyl. kräver, måste uppsikt tillämpas. Vad uppsikt 

innebär återfinns i 10:8 och stadgar att en utlänning som hålls under uppsikt kan 

åläggas att anmäla sig hos polismyndigheten eller Migrationsverket under vissa 

angivna tider. Utlänningen ska i regel också överlämna sitt pass.  
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8  Analys och diskussion 

 

 

8.1  Inledning analys och diskussion 

Eftersom framställningens syfte är att genom en rättsdogmatisk undersökning 

fastställa gällande rätt av förvarsinstitutet i svensk rätt kommer analysen i 

huvudsak inriktas på att beskriva de fall då gällande rätt antingen kan uppfattas 

som oklar eller i vissa fall obefintlig. En diskussion om fördelar resp. nackdelar 

om lagen och dess innehåll kommer också föras. Inledningsvis kommer generella 

reflektioner presenteras, följt av en analys och slutligen kommer egna 

kommentarer och andra synpunkter presenteras. Det bör tilläggas att de tolkningar 

och analyser som inte framhålls nödvändigtvis ger uttryck för gällande rätt, utan 

endast är uttryck för ett eller flera alternativ.  

 

 

8.2  Generella reflektioner och aspekter 

Det rådande förvarsinstitutet har funnits sedan 1970-talet och syftar till att utreda 

och förbereda beslut om avvikning eller utvisning. Inledningsvis fanns det endast 

förutsättning att hålla en utlänning förvarstagen om identiteten var oklar men 

därefter har det införts fler förutsättningar. Det kan i vart fall sägas att 

förvarsinstitutets tillämplighet ökat i omfattning. Vad det beror på kan inte avgöras 

i den här framställningen. Det kan dock noteras att implementeringen av 

Återvändardirektivet sett ur försvarsinstituts perspektiv med anledning av att det 

införts bortre tidsgränser, objektiva kriterier samt avskiljande från andra intagna i 

kriminalvården, inneburit en tydligare rätt. Det senare kan medföra att institutet 

blir mer rättssäkert och att det, trots dess fortsatta ingripande natur, innebär en viss 

en lättnad för den förvarstagne.  

 

Tillämpningen av förvarsinstutet har i framställningen kantats av en rad oklarheter. 

Framförallt gällande tidsgränser samt vilken myndighet som är att betrakta som 

handläggande och därmed ansvarig för att besluta om fortsatta åtgärder. Det senare 

kan få drastiska följder för den enskilde, framförallt då det berör en utländsk 

medborgare eftersom denne inte kan veta vilken myndighet som beslutar om 

åtgärden och vilken myndighet som handlägger ärendet, eftersom myndigheterna 

inte säkert kan veta det själva. Till viss del kan oklarheterna förklaras bero på 

anslutningen till konventioner och gemenskapsrättsliga direktiv som t.ex. frågan 

om asylsökandes rätt att befinna sig i landet och om denne därmed inte kan bli 

förvarstagen. Å ena sidan innebär den internationella påverkan vissa klargörande 

av den svenska rätten, medan den å andra sidan innebär oklarheter. I vart fall 
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påverkas förvarsinstitutet i hög grad. Vilken utveckling detta kan medföra på sikt 

är dock svårt att ge några besked om inom ramen för framställning. 

 

8.3  Asylsökandes rätt att vistas i landet  

Enl. förutsättningarna i 10:1 1 st. 2 p. kan en utlänning inte hållas i förvar om 

personen har rätt att vistas i landet. Rättsläget är till viss del oklart. Frågan berör 

förhållandet mellan ett uttalande i prop. 1988/89:86 som säger att den som 

rimligen kan beviljas asyl inte bör hållas i förvar, och av att det indirekt skulle 

framkomma av 5:18 samt 12:8a att asylsökanden har rätt att vistats i landet. Det 

senare innebär således att asylsökanden inte kan hållas i förvar enl. 10:1 1 st. 

Eftersom det av uttalandet följer att lagstiftaren aldrig avsåg att undanta alla 

asylsökanden kan därför syftet med lagen vägas mot den systematiska tolkningen 

av reglerna i UtlL. Till saken bör även tilläggas att 12:8a är ett resultat av en 

implementering av ett EU-direktiv vilket stadgar att den asylsökande ska ha rätt att 

stanna kvar i landet tills ärendet har prövats och avgjorts.
128

 

 

Det första som bör undersökas, utefter ovan angivna förutsättningar, är om syftet 

med lagen blir förfelat om en asylsökande genom en systematisk tolkning inte kan 

bli förvarstagen. Syftet kan förklaras genom en ändamålsbeskrivning; lagstiftaren 

anser att det är otillfredsställande om utlänningar med okänd identitet rör sig inom 

landets gränser. Syftet med lagen är dock inte att alltid ge myndigheterna 

möjlighet att tillämpa förvartagande, utan i undantagsfall då omständigheterna 

kräver det ge myndigheten en utökad möjlighet att kontrollera identiteten; t.ex. när 

ett stort antal personer anländer till en inrikeskontrollplats. Eftersom alla 

utlänningar som anländer till landet kan söka asyl, kan tillämpligheten av lagen 

försvinna och därmed blir också syftet förfelat. Därtill kan ändamålet också 

urholkas. Vid en avvägning kan det därför hävdas att det vore föga lämpligt att 

tillämpa ett förfarande där syftet med en lag åsidosätts samtidigt som ändamålet 

urholkas.   

 

Eftersom det även finns vissa gemenskapsrättsliga aspekter ska det vägas in vid en 

bedömning. Det ska således göras en direktivkonform tolkning; d.v.s. 

tillämpningen av lagen får varken strida mot direktivets syfte eller ordalydelse. Till 

en början kan det sägas att det i direktivet stadgas att utlänningen ska ha rätt att 

stanna kvar i landet fram till ärendet avgjorts. Det kan därmed tolkas som att 

                                                
128

 Till saken kan dock tilläggas att eftersom 12:8a (se not 24) är ett resultat av ett EU-direktiv kan 

syftet med regeln inte helt utläsas. Därav följer att alla aspekter av konsekvenser av lagen inte 

beaktats vid utformandet. Det senare förordar därför att en ändamålsenlig tolkning av lagen inte 

lämpas sig.   
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direktivet syftar till att säkerställa att den asylsökande inte skickas till ett annat 

land under prövningen. Således skulle en tolkning som innebär att en asylsökande 

hålls i förvar i Sverige, varken strida mot syftet eller ordalydelsen. 

Sammanfattningsvis bör därför en asylsökande kunna hållas i förvar utan hinder av 

direktivets tillämplighet.  

 

 

8.4  Begreppet risk 

I avsnitt 3.2.4 har beskrivits att förvar enl. 10:1 2 st. 2-3 p. endast ska tillämpas om 

det finns en risk att utlänningen annars bedriver brottslig verksamhet, avviker, 

håller sig undan eller på annat sätt hindrar verkställigheten (jfr 10:1 3 st.). 

Begreppet risk har ersatt den förra lydelsen “anledning att anta”. Förändringen ska 

enligt lagstiftaren innebära större tydlighet om gällande rätt eftersom begreppet 

risk, förutom att det ligger nära den betydelse som återfinns i Återvändardirektivet, 

även används i t.ex. RB. Trots rekvisitförändringen ska äldre praxis fortsatt vara 

gällande, men den ska samtidigt kompletteras av övrig praxis avseende begreppet 

risk. Dock har vissa komplikationer identifieras. Eftersom 

Migrationsöverdomstolen i MIG 2008:35 anförde att några konkreta 

omständigheter inte behöver ligga till grund för en bedömning om det finns 

anledning att anta, samtidigt som det motsatta förhållandet föreligger kring 

begreppet risk i RB, kan frågan ställas vad förändringen av terminologin i UtlL har 

inneburit, eller i vart fall vad förändringen senare kan innebära?  

  

Det kan visserligen tilläggas att förändringen inte behöver innebära några större 

förändringar. Till stöd för en sådan åsikt kan nämnas referentens uttalande i MIG 

2008:35. I fallet yttrade referenten farhågor för att en tillämpning utan konkreta 

omständigheter kan leda till att i princip alla utlänningar kan tas i förvar. Men 

eftersom det samtidigt har ifrågasatts om häktade kan freda sig när begreppet risk 

används, behöver begreppsförändringen i praktiken alltså inte innebära någon 

skillnad, oavsett om konkreta omständigheter föreligger eller inte. Det relevanta 

behöver därför inte vara vilka omständigheter som visas, utan om beviskravet är 

för lågt.  

 

 

8.5  Tidsgränser vid ny prövning 

Det har i avsnitt 3.5.3 framhållits en del oklarheter gällande tidsgränserna för ny 

prövning. Enl. 10:9 1 st. ska en ny prövning företas inom två veckor. resp. två 

månader för att bedöma om det finns fortsatta skäl för att hålla en utlänning i 

förvar. Om myndigheten beslutar att förlänga tiden ska därefter en kontinuerlig 
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prövning ske inom samma tider (10:9 3st). För att förlänga tiden måste det dock 

finnas synnerliga skäl (jfr 10:4). I den äldre regleringen sammanföll tiderna, så är 

dock inte fallet numera.  

 

Om en person hålls i förvar med anledning av att det finns ett beslut om utvisning 

eller avvisning enl. 10:1 2 st. 3 p. kan tiden inte förlängas mer än tre månader eller 

i vissa fall tolv månader, om det finns synnerliga skäl (jfr 10:4 2 st.). 

Tidsgränserna gäller inte om beslutet om avvisning eller utvisning har meddelats 

av allmän domstol p.g.a. brott (10:4 2 st. 3 men.). Då lagen med andra ord förordar 

att en förvarstagen antingen kan hållas kvar, friges eller ställas under uppsikt efter 

tre månader, måste således en prövning företas senast vid den tidpunkten. 

Visserligen stadgas i 10:9 att ny prövning kan genomföras inom den angivna tiden, 

men prövning företas inte på det vis 10:9 3 st. förordar. I vart fall är regleringen 

inte tydlig. Frågan är därmed om det kan medföra praktiska tillämpningsproblem? 

Det kan t.ex. tänkas att en felaktig tillämpning kan leda till att myndigheten inte 

prövar beslutet igen förrän efter fyra månader. Att så är fallet kan givetvis inte 

besvaras i den här framställningen, men det kan i vart fall konstateras att det finns 

en viss risk för felaktig tillämpning med tanke på att prövningen ska genomföras 

kontinuerligt.    

 

Därutöver har det också sagts i avsnitt 3.5.3 att det finns två hänvisningar till 

verkställighetsförvar i 10:9. För att illustrera problematiken kan det göras en 

jämförelse mellan de olika lagarna som bestämmelsen hänvisar till. Följande 

bestämmelser är aktuella: 

 
● 10:9 1 st.: Ett beslut om förvar enligt 4 § andra eller tredje stycket ska prövas på nytt inom två 

veckor från den dag då det började verkställas. I de fall det finns beslut om avvisning eller utvisning 

ska beslutet om förvar prövas på nytt inom två månader från den dag då det började verkställas. 

[kursivering tillagd]   

 
● 10:4 2 st.: En utlänning får inte hållas i förvar för verkställighet med stöd av 1 § andra stycket 3 

längre tid än två månader, om det inte finns synnerliga skäl för en längre tid. [kursivering tillagd] 

 
● 10:1 2 st. 3 p.: [En utlänning som har fyllt 18 år får också tas i förvar om].. det är fråga om att 

förbereda eller genomföra verkställigheten av ett beslut om avvisning eller utvisning. [kursivering 

tillagd] 

 

Eftersom 10:9 som synes hänvisar till 10:4 2 st. som berör beslut om avvisning och 

utvisning enl. 10:1 2 st. 3 p., betyder det att den förstnämnda bestämmelsen 

hänvisar till samma förvarsgrund i både första och andra meningen. Frågan blir 

därför om ny prövning ska företas inom två veckor eller två månader? Med tanke 

på att det krävs synnerliga skäl för att förlänga tiden utöver två månader enl. 10:4 

2 st. bör en systematisk tolkning förordas eftersom den tiden då därmed också 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20050716.htm#K10P4S2
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20050716.htm#K10P4S3
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20050716.htm#K10P1S2N3
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sammanfaller med tiden för ny prövning. Framförallt förefaller en sådan tolkning 

vid en jämförelse med den äldre lydelsen vara rimlig.
129

 Eftersom hänvisningen till 

10:4 2 st. därmed skulle sakna betydelse bör den förslagsvis avlägsnas ur 

lagtexten. Det bör i sammanhanget tilläggas att problemet förmodligen beror på att 

lagstiftaren vid den senaste förändringen helt enkelt bortsåg från den nya 

materiella betydelsen av 10:4 2 st.  

 

Den sista oklarheten som uppmärksammades i avsnittet var om en omprövning ska 

beaktas vid beräknande av tiden för ny prövning. Eftersom bestämmelsen enl. 

ordalydelsen avser “ny prövning” och inte “omprövning” och det faktum att en 

omprövning förmodligen inte kan bli bärare av en tvångsåtgärd, sett till 

Migrationsverkets rättsliga ställningstagande, talar för att omprövningar inte bör 

beaktas vid en tillämpning av 10:9.   

 

 

8.6  Muntlig handläggning 

I 10:11 ställs krav på att en ny prövning enl. 10:9 måste föregås av en muntlig 

förhandling. Reglerna för hur förfarandet ska gå till vid muntlig förhandling hos 

myndigheter finns i 13 kap. medan regler för muntlig förhandling i domstol finns i 

16 kap. (jfr 10:11 st.). I 13:2 sägs att muntlig handläggning i ett ärende ska 

genomföras av den myndighet som beslutar om åtgärden. Eftersom muntlig 

förhandling är en form av muntlig handläggning (jfr 13:1) uppkommer en del 

problem. Ur lagtexten torde det framkomma att vid en ny prövning som t.ex. ska 

genomföras av Migrationsverket bör också den myndigheten genomföra den 

muntliga förhandlingen, eftersom det är den myndigheten som prövar om åtgärden 

ska bestå, men det anges samtidigt i både praxis och lagkommentarer att om en 

tidigare myndighet genomfört förhandlingen, ska kravet enl. 10:11 anses uppfyllt. 

I det här fallet är det som synes ingen lucka i lagen, utan två motstridiga krav. 

Eftersom förarbetena inte ger utrymme för någon sådan tolkning, kan frågan 

ställas om varför ett sådant förfarande kan göras även då det tydligt strider mot 

bestämmelserna? Visserligen kan det hävdas att ändamålet med bestämmelserna 

till viss del är uppfyllt, då utlänningen får möjlighet att uttrycka sin syn på saken i 

ärendet, men den andra aspekten; att myndigheten ska få möjlighet att få svar på 

sina frågor och därmed bidra till att göra utredningen så komplett och effektiv som 

möjligt, går förmodligen samtidigt förlorad. Att en annan myndighet genomför 

förhandlingen kan därmed inte sägas vara lämpligt.    

 

 

 

                                                
129

 Se not 64.  
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8.7  När tiden vid förvar och verkställighet ska räknas från    

 

I 10:4 finns det som det som bekant ett flertal tidsgränser för hur länge en vuxen 

utlänning kan hållas i förvar. Tiden för hur länge barn kan hållas i förvar stadgas i 

10:5. När tiden ska räknas ifrån är dock oklar. Enl. MIG 2007:23 ska tiden i 10:4 

räknas från dagen då beslutet meddelas, medan det av förarbetena kan utläsas att 

det indirekt följer av 10:9 att tiden ska räknas från när verkställigheten började. 

Det senare förfarandet framhålls av senare praxis, lagkommentarer och 

Förvarsutredningen. Utredningen menar dessutom att tillämpningen i praxis beror 

på en feltolkning av förarbetena. Flera faktorer tyder på det senare, framförallt 

eftersom den tidsregel som fanns i den bestämmelse som både 10:4 2-3st. och 10:9 

har sitt ursprung i ändrades då “meddelandedagen” byttes ut mot “tiden då 

verkställigheten började”. Att ha två tidsregler som innebär att tiden ska räknas 

olika beroende på vilken bestämmelse som tillämpas, fastän det finns en 

inneboende systematik mellan dem, förefaller orimligt. Därmed borde tidsfristerna 

i 10:4 även räknas från dagen då verkställigheten började.  

 

När tiden för verkställighet inträder är därtill också oklart. Enl. praxis och 

förarbetena till 10:9 kan verkställigheten anses börja då omhändertagandet skedde, 

vilket har föreslagits av Förvarsutredningen ska gälla som generell regel inom 

UtlL. Det kan visserligen hävdas att tiden för verkställighet alltid ska gälla från 

den tid då beslutet vinner laga kraft, men eftersom beslut som meddelats med stöd 

av UtlL kan verkställas innan det vunnit laga kraft, t.ex. om en utlänning 

nöjdförklarat sig enl. 12:6, lämpar sig inte en sådan tillämpning för UtlL. Till stöd 

för att tiden ska räknas från omhändertagandet kan även det faktum att vid 

tillämpningen av andra lagar, såsom 9:11 och 30:11 RB, räknas tiden också från 

omhändertagandet. Därmed blir tillämpningen i UtlL mer enhetlig med andra lagar 

angående tvångsmedel 

 

 

8.8  Den sammanlagda tiden  

 

I MIG 2013:3 anförde domstolen att den längsta tid en utlännings kan sitta i 

förvar, ska räknas från det senaste beslutet. Det innebär i domstolens mening att 

tiden inte är beroende av hur länge utlänningen redan suttit i förvar, utan endast 

hur länge förvaret pågått sedan beslutet ifråga meddelats. Emellertid kan rättsfallet 

kritiseras. Visserligen hävdar domstolen att en sådan tillämpning är förenlig med 

Återvändardirektivets syfte, att minska förvarstiderna, men eftersom tiden inte 

räknas från det första omhändertagandet, utan från det senaste beslutet eller när 

beslutet om avvisning eller utvisning meddelats, kan den sammanlagda 
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förvarstiden ändå överstiga mer än tolv månader. Frågan är om det verkligen är 

myndighetens behov som ska ha företräde framför det ingripande som åtgärden 

innebär för den enskilde, även om det finns utrymme att göra en sådan tolkning? 

Det kan dessutom ifrågasättas om domstolens resonemang verkligen är enlighet 

med proportionalitetsprincipen i 1:8 som, oavsett tolkning, syftar till att begränsa 

användandet av tvångsåtgärder?    

 

 

8.9  Synnerliga skäl 

En myndighet kan som bekant förlänga förvarstiden om det finns synnerliga skäl. 

Förutsättningarna kan variera med hänsyn till vilka anledningar som beslutet 

grundar sig på, men att det måste finnas synnerliga skäl innebär att det är frågan 

om en restriktiv åtgärd som endast ska tillämpas i undantagsfall. Den 

förutsättningslösa bedömningen ska vidare göras utifrån vad som föreligger i det 

enskilda fallet. Av betydelse är också vilket stadium utredningen befinner sig i, 

samt om en avvisning eller utvisning är nära förestående. Bedömningen får inte 

endast ske på grundval av att identiteten är oklar eller att personen saknar bostad. 

Till sist är det också av betydelse hur länge en utlänning redan har varit 

förvarstagen.   

 

I praxis kan dock frågan vara om tendensen beträffande den längsta tid en 

utlänning kan vara förvarstagen sedan 1990-talets början ökat? Som en jämförelse 

anförde Regeringsrätten i RÅ 1991 ref. 8 att det trots att utredningen fortfarande 

pågick, innebar det förhållande att personen redan hade suttit sammanlagt fem 

månader i förvar att uppsikt bedömdes som en lämpligare åtgärd med hänsyn till 

den länga förvarstiden, medan Migrationsöverdomstolen anförde i MIG 2008:44 

att det var proportionerligt att hålla utlänningen ytterligare i förvar eftersom 

kontakter mellan ländernas myndigheter fortfarande pågick. Personen hade i det 

senare fallet suttit i förvar i mer än två och ett halvt år. Det ska visserligen 

tilläggas att personen inte hade medverkat till att verkställa beslutet genom att 

vägra underteckna nödvändiga resedokument och att det därmed ansågs att 

utlänningen till viss del själv bidragit till den långa förvarstiden. 

 

Oavsett om förvarstiderna verkligen har ökat generellt sett eller inte, är det vid en 

rättsdogmatisk undersökning, intressant om en sådan tillämpning av långa 

förvarstider är möjlig enl. nuvarande lagstiftning. Det bör i det fallet tilläggas att 

det sedan implementeringen av Återvändardirektivet, införts flera bortre 

tidsgränser i 10:4 som syftar till att minska förvarstiderna. Trots det hade 

antagligen någon sådan gräns inte varit för handen i MIG 2008:35, eftersom 

utlänningen i det fallet var dömd till utvisning för grov brottslighet i allmän 
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domstol, vilket är undantaget genom 10:4 2 st. 3 men. Förvar är som bekant ett 

frihetsberövande och ska därav tillämpas restriktivt och endast när det är 

nödvändigt. I praxis har det dessutom nämnts att förvar endast ska tillämpas om 

det är oundgängligen nödvändigt. Att förlänga tiden om det finns synnerliga skäl 

betyder således att det kan sägas att det borde tillämpas endast i yttersta nödfall. 

Det är dock upp till den högsta dömande instansen enl. svensk rätt att skapa praxis 

när sådant behov föreligger. Det betyder att det rent dogmatiskt inte finns några 

hinder att när det gäller utvisning p.g.a. grov brottslighet, medge längre 

förvarstider än vad som var fallet tidigare, så länge den finner det proportionellt. 

Om domstolen således finner det proportionellt om personen inte medverkar kan 

den tillåta en förvarstid som utsträcker sig över en längre tid, även flera år. 

Därmed spelar det ingen roll ur det perspektivet att förvarstiden vid en jämförelse 

är längre än tidigare. 

 

Däremot finns det andra problem som är värda att uppmärksamma, framförallt när 

det gäller de förvarstider där Migrationsöverdomstolen finner att det inte varit 

proportionellt att hålla personen i förvar; t.ex. MIG 2010:15 då utlänningen hade 

suttit i förvar mer än två år och RÅ 2005 ref. 60 då förvar hade pågått i mer än ett 

och ett halvt år. Visserligen skulle de bortre tidsgränserna som numera återfinns i 

10:4 varit aktuella i de fallen, men eftersom det alltså fortfarande finns möjlighet 

att hålla en person i förvar i flera år, vid t.ex. grov brottslighet, kan den ordningen 

ifrågasättas om det verkligen är lämpligt och ens rättsäkert att ärende om förvar 

först kan avgöras flera år senare?  

 

 

8.10  Ny prövning för barn 

Enl. 10:5 kan tiden för hur länge ett barn kan hållas i förvar förlängas om det finns 

synnerliga skäl. Om förvarstiden ska förlängas för personer över 18 år ska den 

handläggande myndigheten pröva förutsättningarna vid en ny prövning (jfr 10:4 

och 10:9). Motsvarande reglering om prövning finns inte vid förvar av barn. I 10:5 

föreskrivs endast “om det finns särskilda skäl, ytterligare 72 timmar”. Dessutom 

hänvisar inte 10:9 till förvar av barn. Därvid är det oklart om huruvida 

myndigheten kan bedöma att det finns synnerliga skäl att hålla barnet i förvar 

ytterligare 72 timmar redan vid förvarstagandet, eller om myndigheten måste 

pröva förutsättningarna efter de första 72 timmarna. Det är t.ex. inte orimligt att 

tänka sig att myndigheten redan vid förvarstagandet kan bedöma att. 

verkställigheten kan fördröjas eftersom barnet har hållits gömt. Rättsläget kan 

sägas vara oklart, men det kan i vart fall sägas att lagens utformning inte utesluter 

att myndigheten initialt kan bedöma att det föreligger synnerliga skäl för en längre 

tid.  
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8.11  Avskildhet 

En utlänning kan enl. 10:20 placeras på annan plats än Migrationsverkets lokaler. 

Beroende på vilken grund placeringen är beslutad på, tillämpas olika regler för 

avskildhet. Enl. 10:20 2 st. ska en person som blivit placerad enl. förutsättningarna 

i 10:20 1 st. 2-3 p. vara avskild från övriga intagna om den förvarstagne placeras 

på häkte, kriminalvårdanstalt, eller polisarrest. Därmed undantas de personer som 

blivit placerade på annan plats eftersom det finns beslut om utvisning p.g.a. brott 

(jfr 1 p.). Om den förvarstagne är avskild är dock frågan om personen i ett sådant 

fall till viss del blir isolerad med tanke på att övriga klienter på en anstalt, häkte 

eller arrest förmodligen inte är andra förvarstagna? Om det förhållandet föreligger 

att endast en förvarstagen befinner sig på ett häkte, är frågan om avskildheten 

istället blir till nackdel för den förvarstagne, tvärtemot lagens förmodliga syfte? 

Med anledning av det borde istället alternativa metoder införas, eller i vart fall 

infogas en passus som anger att den förvarstagne inte behöver umgås med andra 

intagna. Det kan slutligen också ifrågasättas om en förvarstagen som är avskild 

med stöd av 11:7 för det fall Migrationsverket bedömer att personen är en fara för 

sig själv, verkligen ska kunna placeras på t.ex. ett häkte med tanke på dess 

isolerande natur. Rimligtvis bör andra åtgärder även i ett sådant fall införas.   

 

Det kan också ifrågasättas om den kontakt med personer utanför förvaret som den 

förvarstagne ska tillförsäkras även om denne är placerad på t.ex. ett häkte, kan 

uppfyllas med tanke på att häktet annars präglas av stor restriktivitet. Det kan 

dessutom tänkas att möjligheten begränsas ytterligare eftersom det kan tänkas att 

det i praktiken inte är möjligt att tillförsäkra personens önskemål om kontakt, 

vilket därmed  i längden bidrar till ytterligare isolering.  

 

 

8.12  Handläggande myndigheter 

I 10:12 anges att det är den handläggande myndigheten som ska pröva åtgärden 

om förvar. I 10:13 finns kompletterande regler om t.ex. när ett ärende ska övergå 

från Polismyndigheten till Migrationsverket. Liknande regler för förhållandet 

mellan andra myndigheter, eller när myndigheten sägs ha ansvaret finns vidare i 

10:14-17. Finns det ingen myndighet som har ansvaret, t.ex. om ett ärende väntar 

på prövningstillstånd och den föregående myndigheten har skiljt ärendet ifrån sig 

har det i praxis bestämts att Migrationsverket har ansvaret. Dessutom har det i 

praxis angetts att det skulle vara rättsosäkert att två myndigheter samtidigt skulle 

ha ansvaret, varpå det är den verkställande myndigheten som ska anses ha ansvaret 

att besluta om förvarsfrågor. Dock kan förvarsfrågan bli aktuell samtidigt i två 

instanser, t.ex. om ett avvisningsbeslut meddelat av en polismyndighet överklagas 
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samtidigt som ett förvarsbeslut överklagas. Då blir Migrationsverket resp. en 

migrationsdomstol samtidigt handläggande myndigheter. Delvis kan det oklara 

rättsläget förklaras med att lagstiftaren avsåg att det skulle framgå av 10:12 vilken 

myndighet som är handläggande, varpå regleringen i 10:13-17 endast avsåg 

komplettera 10:12 i vissa fall. Dock har det angivits i lagkommentarer att om 

Migrationsverket häver ett förvarsbeslut kan domstolen lämna överklagandet utan 

avseende. Det löser däremot inte problemet vilket innebär att rättsosäkerheten 

består. 

 

Eftersom två regler kan sägas framkomma av praxis; att det är den verkställande 

myndigheten som beslutar om förvarsfrågan, och om ingen myndighet har 

ansvaret ska Migrationsverket anses som handläggande, kan det inte avgöras 

vilken myndighet som är handläggande om ärendet är aktuellt i två instanser 

samtidigt. Således måste det prövas i högsta instans. Däremot kan det sägas för 

egen del att det kan tänkas att den myndighet där den förvarstagne är placerad 

också är den myndighet som har ansvaret som handläggande myndighet om 

ärendet är aktuellt i två instanser. Dels eftersom den myndigheten den dagliga 

kontakten med den förvarstagne, dels eftersom det även kan finnas praktiska 

fördelar. Dock kan det sägas att instansordningen bör ändras för att bättre 

klarlägga vilken myndighet ett beslut ska överklagas till.   

 

 

8.13  Avslutande kommentarer 

I framställningen har gällande rätt undersökt och beskrivits. I den mån oklarheter 

har uppkommit har de beskrivits och analyserats. Det kan dock kommenteras en 

del om den oklara lagstiftningen. Som tidigare nämnts har utlänningslagstiftningen 

påverkats av internationella åtagande såsom konventioner och gemenskapsrätten. 

Den senaste märkbara förändringen skedde genom implementeringen av 

Återvändardirektivet. Vid införandet genomfördes en omfattande utredning, där 

förutom förslag till hur direktivet skulle implementeras, det även presenterades 

förslag som syftade till att klara ut rättsläget; bl. a. föreslogs att verkställighet ska 

räknas från omhändertagandet. Förslaget tillsammans med många andra 

hörsammades inte i propositionen, varför kan endast spekuleras i, men problemen 

som identifieras i utredningen kvarstår. Eftersom förvar är en så pass ingripande 

åtgärd för den enskilde, vilket påpekats både i förarbeten och i praxis, kan kritik 

riktas mot förhållandet att rättsläget i flera fall är oklart eftersom det kan drabba 

den enskilde i hög grad. Det kan slutligen ifrågasättas om det förhållande att den 

personliga friheten kan begränsas på obestämd tid i enlighet med 10:4 2 st. 3 men., 

verkligen är något som är lämpligt i en rättsstat?  
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