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Sammanfattning 

Som framgår av uppsatsens rubrik är syftet med denna uppsats att undersöka 

Polismyndighetens befogenheter gällande verkställighet vid avvisnings- och utvisningsbeslut. 

Inledningsvis redogörs för problembakgrunden som uppstått genom det stora antalet 

asylsökande till Sverige som nära nog fördubblades från 2014. Vidare i kapitel ett redovisas 

vilken metoden och material som används i studien för att uppnå syftet med uppsatsen. Jag 

har valt den rättsdogmatiska metoden för att fastställa gällande rätt, det vill säga ett de lege 

lata resonemang. Det är främst bestämmelserna i utlänningslagen (2005:716) och polislagen 

(1984:387) som är tillämpliga när det gäller Polismyndighetens befogenheter vid 

verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut. 

 Avsikten är att utreda Polismyndighetens befogenheter i dessa ärenden, vad som menas 

med avvisning, utvisning samt överföring enligt Dublinförordningen. Även de mänskliga 

rättigheterna redovisas i uppsatsen för att få förståelse för inom vilka ramar lagstiftningen 

skall hållas. För att lättare förstå asylprocessen måste en genomgång av Migrationsverkets 

befogenheter avseende handläggning av asylärenden redovisas innan Polismyndighetens 

befogenheter genomgås.    

 Bestämmelserna om befogenheter för Polismyndighetens verkställighet vid avvisnings- 

och utvisningsbeslut redovisas i uppsatsen genom lag, förarbeten, myndighetsföreskrifter samt 

doktrin. Vidare i uppsatsen redogörs för lagligt reglerade bestämmelser, vad som gäller vid 

verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut. I en ny proposition 2016/17:191 Tydligare 

befogenheter för polisen när beslut om avvisning eller utvisning verkställs från maj 2017 

redogörs för regeringens nya förslag gällande Polismyndighetens befogenheter vid 

verkställighet i dessa ärenden. 

 Slutligen förs ett de lege ferenda resonemang där jag tar mig friheten att framföra mina 

tankar kring de lagar och regler som styr denna verksamhet. Vissa lagregler fungerar utmärkt 

och skapar inga problem för myndigheterna att efterfölja. Men några problemområden har jag 

upptäckt i studiet av denna uppsats och av egen erfarenhet som civil handläggare vid 

gränspolisen. Genom egen analys vill jag slutligen påpeka dessa och föreslå ändringar och 

förbättringar i gällande lagstiftning.     

 

Nyckelord: Polismyndigheten, befogenhetsfördelning, verkställighet, avvisning, utvisning.                                         

 

 

  



 

 

Abstract  
As stated in the title, the purpose of this essay is to investigate the Police authority's 

enforcement power when implementing deportation decisions. In the introduction, the study 

describes the background questions and problems in relation to the large number of asylum 

applications in Sweden that almost doubled since 2014. 

 Furthermore, in chapter one, the methods and materials used in the study are presented to 

better clarify the purpose of the study. I have chosen the legal-judicial method to determine 

the right in force that is a “de lage lata” reasoning. It is primarily the provisions of the Aliens 

Act (2005:716) and the Police Act (1984:387) that apply to the Police authority's enforcement 

power in the case of implementations of deportation decisions. 

 In order to investigate the police authority's power in enforcing rejection and expulsion 

decisions the study clarifies what is meant by rejection, expulsion and transfer according to 

the Dublin Regulation. Human rights are also reported in the study in order to understand the 

framework in which the legislation is to be held. In order to facilitate understanding of the 

asylum process, a review of the Migration Board's authority regarding handling of asylum 

cases must be reported before the Police authority's power are reviewed. 

 The regulations concerning the Police authority's enforcement power in the case of 

implementing deportation decisions are presented in the study by law, preliminary work, 

government regulations and doctrine. In addition, the study describes legally regulated 

provisions in relation to the execution of rejection and expulsion decisions. A new Law 

Council of April 2017 sets out the Government's new proposals regarding the Police 

authority's enforcement power in the case of implementing deportation decisions. In a short 

section of the study, the privacy rules that apply to Swedish authorities are reported to 

demonstrate that problems with the law can arise in the execution of expulsion and rejection 

decisions. 

 Finally, a “de lege ferenda” reasoning is taken up to discussion where I take the liberty of 

expressing my thoughts about the laws and regulations governing this business. Some legal 

rules work well and do not cause any problems for the authorities to follow. However, I have 

discovered some problem areas in the study of this paper and from my own experience as a 

civilian at the border police. By my own analysis, I would like to point out these and propose 

changes and improvements in current legislation. 
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund  

Flyktingströmmarna har ökat radikalt i Europa de senaste åren. Antalet asylsökande i Sverige 

fördubblades från år 2014 till 2015.
1
 Migrationsdebatten förs upp på dagordningen och blir en 

ständig politisk debattfråga. Hinner vår lagstiftning med i utvecklingen? Den 21 juni 2016 

fattade riksdagen beslut om att försvåra möjligheten till uppehållstillstånd i Sverige vilket 

trädde i kraft 20 juli 2016. Den 1 juni 2016 ändrades också möjligheten till bistånd enligt 

lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande med flera (LMA). Ändringen innebär att den 

asylsökande som har fått ett beslut om avvisning eller utvisning som börjat gälla, eller 

tidsfristen för frivilligt återvändande har gått ut inte har rätt till bistånd.
2
 

 Jag avser att behandla regleringen för de asylsökande i Sverige som får ett negativt beslut. 

Med detta arbete vill jag utreda Polismyndighetens befogenheter vid verkställighet av 

avvisnings- och utvisningsbeslut och jämföra Polismyndighetens befogenheter och ansvar 

med Migrationsverkets befogenheter gällande verkställighet i samma ärenden.   I detta arbete 

kommer att redogöras för vilka befogenheter Polismyndigheten har vid sådana 

verkställighetsbeslut efter att först ha redogjort för Migrationsverkets ansvar och 

befogenheter.  

 Migrationsverket är den myndighet i Sverige som prövar ansökningar från människor som 

söker skydd, vill bosätta sig, vill besöka eller söka medborgarskap i Sverige vilket regleras i 1 

§ Förordning (2007:996) med instruktion för Migrationsverket. Enligt 8 kap. 17 § 

Utlänningslagen (UtlL) (2005:716) är det Migrationsverket som beslutar i ärenden som rör 

avvisning av utlänningar som har sökt asyl i Sverige. Lagen stadgar också att 

Polismyndigheten kan pröva sådana beslut. Vidare regleras i 8 kap. 20 § UtlL att det är 

Migrationsverket, migrationsdomstolen eller Migrationsöverdomstolen som beslutar till vilket 

land berörd person skall avvisas eller utvisas. Det är också Migrationsverket som är primärt 

ansvariga för att verkställa beslut om avvisning och utvisning vilket stadgas i 12 kap. 14 § 

UtlL. Vidare stadgas att det också ankommer på Polismyndigheten och domstol att verkställa 

beslut om avvisning eller utvisning. Migrationsverket kan överlämna verkställighetsbeslut till 

Polismyndigheten. I 12 kap. 14 § 4 stycket UtlL regleras att Migrationsverket kan överlämna 

beslut till Polismyndigheten om personen ifråga håller sig undan eller det kan antas att 

tvångsåtgärder är nödvändiga.  

 I och med den kraftiga ökningen av asylärenden ökar också antalet beslut där personer 

skall avvisas och utvisas genom verkställighet av Polismyndigheten. Justitieombudsmannen 

(JO)
3
 har vid flera tillfällen riktat kritik mot polisens hantering av verkställighetsbeslut.

4
 Jag 

vill med detta arbete belysa eventuella svårigheter och problem som kan uppstå vid polisens 

                                                 
1
 https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Oversikter-och-statistik-fran-tidigare-ar.html 

hämtad 2017-03.17. 
2
 Prop. 2015/16:146 s. 1.  

3
 Justitieombudsmannen (JO) utövar tillsyn över tillämpningen i offentlig verksamhet av lagar och andra 

författningar på riksdagens vägnar. Tillsynen omfattar såväl domstolar och andra myndigheter som de anställda 

befattningshavarna. Se 13 kap. 6 § Regeringsformen (1974:152). 
4
 Se bland annat JO 2016/17 s. 619, JO 2016/17 s. 626 samt JO 2016/17 s. 633. 
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arbete med verkställighetsbeslut. Ett exempel på när brister uppmärksammats i arbetet med 

utvisningar och avvisningar är i det nu aktuella fallet med den brottsmisstänkta terroristen på 

Drottninggatan i Stockholm.
5
   

 Uppdrag granskning redogör i januari 2017 för ”Sveriges farligaste fånge” Kadar 

Bencheref. Kadar har efter utvisningsbeslut avtjänat sitt fängelsestraff i Sverige. Efter avtjänat 

fängelsestraff har Kadar suttit åtta år i förvar i väntan på utvisning. Polisen kan hålla en 

person som är utvisad i förvar tills polisen tror att verkställigheten är genomförbar. Kan 

polisens beslut att hålla Kadar i förvar i åtta år anses proportionerligt och har det stöd i lag?
6
  

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att utreda gällande lagstiftning och andra rättskällor vad gäller 

Polismyndighetens ansvar och befogenhet vid verkställighet av avvisning och 

utvisningsärenden. Beslut om verkställighet i dessa ärenden regleras i 12 kap. 14 § UtlL vilket 

kommer att behandlas i arbetet för att utvärdera och analysera Polismyndighetens 

befogenheter vid sådana verkställighetsärenden i jämförelse med Migrationsverkets 

befogenheter. För att skapa en bättre förståelse för Polismyndighetens arbete och 

befogenheter kommer jag först att redogöra för Migrationsverkets mer utökade befogenheter 

avseende verkställighet vid avvisning och utvisning för att förstå sambandet mellan 

Polismyndighetens och Migrationsverkets arbete. Ett ytterligare syfte med uppsatsen är att 

föra ett de lege ferenda resonemang gällande Polismyndighetens lagliga rätt och befogenheter 

att verkställa avvisnings- och utvisningsbeslut.  

1.3 Frågeställningar 

För att uppnå syftet med denna uppsats besvaras nedanstående frågeställningar: 

 

➢ Inom vilka rättsliga ramar har Polismyndigheten rätt att verkställa avvisnings- och 

utvisningsbeslut?  

➢ Vad kan Polismyndigheten ta till för hjälpmedel för att verkställa beslut? 

➢ Bör UtlL förändras för att underlätta Polismyndighetens arbete gällande verkställighet 

av avvisnings- och utvisningsbeslut? 

1.4 Metod och material 

1.4.1 Juridiska metoder 

Juridik innebär oftast att studera gällande rätt genom att tolka olika källor som finns 

tillgängliga. Juridiska metoder behandlar också vem eller vilka som skall avgöra vilken 

tolkning som skall tillämpas. Författarna Korling & Zamboni menar att det i dagsläget inte 

finns litteratur som redogör för vilka metoder som skall användas vid juridiska arbeten och 

hur dessa skall tillämpas.
7
 

 Det finns ett antal olika metoder att tillgå vid en rättsvetenskaplig studie. Den 

rättsdogmatiska metoden är den mest förekommande i juridiska studier. Andra metoder såsom 

                                                 
5
 https://polisen.se/Kalmar_lan/Aktuellt/Nyheter/Gemensam-2017/April/Misstankte-garningspersonen-skulle-

utvisas/ hämtad 2017-04-14. 
6
 http://www.svt.se/ug/inlast-i-atta-ar-efter-avtjanat-straff hämtad 2017-03-20.  

7
 Korling & Zamboni (red,), Juridisk metodlära; introduktion, s. 17. 
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rättssociologisk, rättspolitisk, rättsteoretisk, rättsanalytisk samt rättshistorisk metod kan också 

tillämpas vid juridiska studier vilka tillsammans utgör rättsvetenskap.
8
 Med hjälp av en 

rättsdogmatisk metod kan rättssystemet utvecklas genom att rätten analyseras och kritiseras. 

Vidare kan en friare argumentation föras om hur rätten bör vara utformad.
9
 Den rättspolitiska 

metoden kommer inte att användas i denna studie då uppsatsens mål och syfte ryms inom den 

rättsdogmatiska metoden. I uppsatsen redovisas hur rätten bör vara utformad med ett de lege 

ferenda resonemang inom ramen för den rättsdogmatiska metoden.  

 Den rättspolitiska metoden kan användas i syfte att föra en argumentation om hur rätten 

bör vara. Claes Sandgren anför att den rättspolitiska metoden kan beskrivas genom att 

författaren för en argumentation och analyserar hur rätten bör vara och hur rätten bör ändras. 

Analysen leder oftast till att gällande rätt fastställs eller att rätten bör ändras. En rättspolitisk 

argumentation kan leda till att en regel bör ändras för att på ett bättre sätt uppnå dess syfte 

med stöd av ändamål eller värdering. Argumentationen kan grunda sig på objektiv fakta men 

också andra värden och därmed ta hänsyn till andra fakta än det den rättsdogmatiska metoden 

grundar sig på. Dock bör författarens egna åsikter beaktas med försiktighet.
10

  

 Författaren kan också utgå från en analys av hur lagstiftaren tänkt när lagen stiftades, 

lagens ändamål eller någon annan framställning som rättsordningen bör förändra. Med stöd av 

den rättspolitiska metoden ges författaren större utrymme att lyfta fram egna värderingar.
11

  

 Det kan dock vara svårt att dra en gräns mellan olika rättsvetenskapliga metoder. Det är 

också svårt att skilja mellan den rättsdogmatiska metoden och rättskälleläran.
12

  

Metodvalet är viktigt för det vetenskapliga arbetet. Material som ligger till grund för arbetet 

skall analyseras och redovisas utifrån författarens metodval. Metoden bestämmer således 

arbetets inriktning. Materialet skall därmed återspeglas i metodvalet.
13

  

 Många juridiska studier tillämpar tämligen friare argumentation för att fastställa gällande 

rätt på forskningsområdet. Det är vanligare med empiriskt material såsom värderingar och 

teorier från rättssociologi i en friare argumentation.
14

  

 Lehrberg menar att den juridiska arbetsmetodens framställning delas upp i sex steg, vilka 

framgår nedan; 

1. Strukturera och konstruera juridiska problem. 

2. Att finna gällande rättsregler. 

3. Läsa och tolka rättskällor, lag, förarbeten och rättspraxis samt doktrin. 

4. Identifiera rekvisiten i en rättsregel. 

5. Definiera rekvisitens innebörd med hjälp av rättskällor, 

6. och inte minst att självständigt ta ställning till de juridiska frågeställningarna som 

behandlas i uppsatsen.
15

  

I kommande avsnitt redogörs för mitt val av metod och material i studien.  

                                                 
8
 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare - Ämne, material, metod och argumentation, s. 14 f. 

9
 Leijonhufvud, I vilket syfte och till vilken nytta skrivs rättsvetenskapliga arbeten?, SvJT 2002, s. 279. 

10
 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare – Ämne, material, metod och argumentation, s. 47 f. 

11
 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare – Ämne, material, metod och argumentation, s. 47 f. 

12
 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare – Ämne, material, metod och argumentation, s. 55. 

13
 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare - Ämne, material, metod och argumentation, s. 39. 

14
 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare - Ämne, material, metod och argumentation, s. 14 f. 

15
 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 39. 
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1.4.2 Neutralitet i juridisk forskning 

Neutralitetsbegreppet handlar inte om vilka åsikter vi som människor har. Med detta avsnitt 

betonas vikten av att beakta neutralitet och objektivitet i juridisk forskning. Med neutralitet 

menas att behandla olika frågeställningar på ett korrekt och objektivt sätt. Jag förbehåller mig 

dock rätten att i min juridiska forskning argumentera för personliga åsikter som kan tala för 

eller emot de olika frågeställningarna, med stöd av den rättsdogmatiska metoden.
16

  

 Dahlman
17

 anser att neutralitet innebär att författaren ska vara objektiv i sitt arbete. Vidare 

anser Dahlman att det är praktiskt taget omöjligt att inte använda värderande ord när ett 

sammanhang beskrivs sakligt.
18

 För att förhålla mig objektiv kommer jag, som redovisas i 

avsnitt 1.4.3, att använda mig av olika källor med olika status som löpande kommer att 

redogöras för genom notsystem samt slutligen i en referenslista. Jag menar att det är av vikt 

att läsaren är införstådd med att det som kommer att redovisas inte behöver ses som “rätt” 

eller “fel” ur juridisk synpunkt utan som en juridisk argumentation för och emot olika 

ståndpunkter. 

1.4.3 Rättsdogmatisk metod 

I arbetet används den rättsdogmatiska metoden för att fastställa gällande rätt. I detta fall 

kommer UtlL:s bestämmelser utredas för att redogöra för polisens lagliga befogenheter vid 

verkställighetsbeslut rörande avvisning och utvisning. Slutligen förs ett de lege ferenda 

resonemang om lagens tillämplighet utifrån vad som har redovisats med hjälp av den 

rättsdogmatiska metoden.  

 I uppsatsen redogörs för hur rätten är, det vill säga, att ett de lege lata resonemang förs 

enligt den rättsdogmatiska metoden. Författarna Claes Sandgren och Lena Olsen anser att 

många juridiska studier utgår från en rättsdogmatisk metod men att det finns olika meningar 

bland rättstillämparna om hur metoden skall tillämpas.
19

 För att skapa en korrekt tillämpning 

av den rättsdogmatiska metoden redovisas det material som kommer att användas i arbetet 

trots att det råder olika uppfattningar om hur metoden skall tillämpas. Det primära syftet med 

den rättsdogmatiska metoden är att ”fastställa gällande rätt” men också att tolka huvudregler 

och vilka regler som är undantag i kontexten.
20

 

 Vanligtvis innebär användningen av den rättsdogmatiska metoden att gällande rätt beskrivs 

för att författaren sedan skall systematisera lagen. Då använder sig författaren av olika 

rättskällor såsom ”lag och förarbeten, prejudikat och doktrin”. Rättskällorna bidrar till att 

författaren kan systematisera och finna likheter, principer och samband mellan de olika 

källorna.
21

 En rättsvetenskaplig studie skall inte grundas på författarens egna värderingar och 

principer då resultatet av studien inte blir rättssäker. Således krävs det god kunskap hos 

författaren om rättsområdet som skall studeras och rättskällorna som skall ligga till grund för 

                                                 
16

 Se avsnitt 1.4.4. 
17

 Dahlman, Neutralitet i juridisk forskning. 
18

 Dahlman, Neutralitet i juridisk forskning, s. 40. 
19

 Sandgren, Vad är rättsvetenskap? s. 117, samt Olsen, Rättsvetenskapliga perspektiv, s. 107. 
20

 Peczenik, Juridikens allmänna läror, s. 249. 
21

 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare – Ämne, material, metod och argumentation, s. 43. 
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framställningens resultat. Författaren skall tillämpa de ”verktyg” som den juridiska metoden 

tillhandahåller för att nå sitt mål med studien.
22

 

 Enligt Nils Jareborg kan rättsdogmatisk forskning delvis leda till förutsebarhet inom 

gällande rätt och skapa effektivare kontroll av rätten i den praktiska juridiken. Jareborg menar 

att förutsebarhet skall leda till “rättssäkerhet för enskilda” och “rättstrygghet”.
23

  

 Inom ramen för den rättsdogmatiska metoden är också argumentation om hur lagen bör 

vara utformad, de lege ferenda, möjlig.
24

 I uppsatsens analytiska del kommer ett de lege 

ferenda resonemang föras om hur rätten bör vara utformad. För att diskutera hur lagen bör 

vara utformad behandlas en nyligen utkommen proposition
25

 som avser Polismyndighetens 

befogenheter vid verkställighet av avvisning- och utvisningsbeslut.  

1.4.4 Rättskällor och rättskälleläran  

Det finns regler och rättsregler. Inom rättsvetenskapen är det av vikt att skilja rättsregler från 

exempelvis “sociala umgängesregler”. Rättsregler ingår i en rättsordning som bestäms av 

reglernas olika kriterier.
26

 Detta arbete utgår från rättskällelärans hierarki. Den juridiska 

argumentationen bygger på rättskällornas olika ställning vilket är av vikt att ta hänsyn till vid 

bearbetning av material. Om rättskällorna skulle strida mot varandra ska den källa med högst 

rang i rättskällehierarkin ges företräde.
27

 

 Peczenik menar att rättskällor kan vara av olika grad som skall, bör och får åberopas vid 

den juridiska argumentationen. Källor som av auktoritetskäl
28

 skall åberopas är lagar, 

föreskrifter samt fasta sedvanerättsliga regler. Prejudikat, lagförslag, förarbeten, sedvänjor, 

som inte tillhör fasta sedvänjor och internationella konventioner bör åberopas vid den 

juridiska argumentationen. Medan olika institutionella rekommendationer och anvisningar 

från myndigheter och liknande får åberopas. Vidare får olika beslut från myndigheter, 

särskilda yttranden från högsta instans, utländsk rätt
29

, rättsvetenskaplig doktrin samt i viss 

mån andra samhälleliga gruppers uttalanden beaktas vid den juridiska argumentationen.
30

  

 Med utgångspunkt i ovan redovisade rättskällelära kommer UtlL att beaktas i detta arbete. 

Vidare kommer annan relevant lagstiftning att beröras såsom Polislagen (PL) (1984:387). 

Förarbeten till relevant lagstiftning kommer att granskas. Prejudicerande domar som berör 

polisens verkställighet kommer också att beaktas i arbetet. Slutligen kommer annat material 

såsom polisens egna rekommendationer och föreskrifter samt doktrin beaktas i studien. 

Utöver de traditionella rättskällorna används, i framställningen, också statistik från 

Migrationsverket för att påvisa hur ärendefördelningen ser ut i verkligheten. Regeringen 

arbetar i nuläget med att tydliggöra polisens befogenheter vid verkställighetsbeslut av 

avvisning och utvisning. Som nämnts ovan har regeringen överlämnat en proposition, 

                                                 
22

 Kleinman, “Rättsodogmatisk metod”, i: Korling & Zamboni (red,), Juridisk metodlära, s. 23. 
23

 Jareborg, Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT 2005, s. 5. 
24

 Korling, Zamboni, Juridisk metodlära, s. 36. 
25

 Prop. 2016/17:191. 
26

 Dahlman, Rätt och rättfärdigande - En tematisk introduktion i allmän rättslära, s. 13 f. 
27

 Peczenik, Vad är rätt, s. 213 f, samt Dahlman, Rätt och rättfärdigande - En tematisk introduktion i allmän 

rättslära, s. 23 f. 
28

 Med auktoritetsskäl menas “skäl som ger normer en rättslig auktoritet, rättslig giltighet och rättslig innebörd”, 

se Peczenik, Vad är rätt, s. 209. 
29

 Dock med undantag från den svenska principen order republic.  
30

 Peczenik, Vad är rätt, s. 213 f.  
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Tydligare befogenheter för polisen när beslut om avvisning eller utvisning verkställs, till 

riksdagen den 18 maj 2017.
31

 Med detta utredningsmaterial förs en de lege ferenda 

argumentation om hur lagen bör vara utformad och vilka eventuella brister i lagen regeringen 

har stött på i sin utredning. 

1.4.5 Forskningsläge  

I denna studie kommer tidigare forskningsmaterial på området att beaktas. Det är dock svårt 

att hitta forskningsmaterial som berör uppsatsens primära fokus, polisens verkställighetsbeslut 

vid avvisning och utvisning. Jag tror att anledningen till detta är att antalet beslut har ökat på 

senare tid och problemet först nu har uppmärksammats genom media.  

 Anna Hansen skriver dock i en artikel om den kritik som JO har riktat mot 

Polismyndighetens agerande. Hansen skriver också att JO anser att eftersom det inskränker de 

mänskliga fri- och rättigheterna måste polisens befogenheter tydligare framgå i lag.
32

 I avsnitt 

6.4 redovisas JO:s beslut mer ingående.    

1.5 Avgränsning  

I uppsatsen redogörs inte för grunderna till asyl. I uppsatsen redogörs inte närmare för 

säkerhetsärenden som hanteras av säkerhetspolisen vilket regleras i 1 kap. 7 § UtlL. Likaså 

kommer inte verkställighetsbeslut som hanteras av säkerhetspolisen enligt 12 kap. 14 § 2 

stycket UtlL att redogöras för i uppsatsen. 

 Ett problem som kan uppstå vid Polismyndighetens arbete med verkställighet av 

avvisnings- och utvisningsbeslut är den sekretess som råder myndigheter emellan. Om en 

uppgift för vilken sekretess gäller enligt Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) (OSL) får 

denna uppgift inte lämnas ut till enskilda eller till andra myndigheter i enlighet med 8 kap. 1 § 

OSL, om inte OSL, annan lag eller förordning föreskriver annat. Vad som föreskrivs i 8 kap. 

1 § OSL gäller också inom en myndighet enligt 8 kap. 2 § OSL. Det gäller exempelvis mellan 

olika verksamhetsgrenar inom en myndighet när de är att betrakta som självständiga i 

förhållande till varandra. Det finns dock bestämmelser i OSL som bryter sekretessen. I 10 

kap. 2 § OSL stadgas att sekretessbelagda uppgifter kan lämnas ut till enskilda eller 

myndigheter om det är nödvändigt för att myndigheten skall kunna genomföra sin 

verksamhetsgranskning. Trots att sekretessen kan vålla problem i Polismyndighetens arbete 

avser jag inte att ta upp denna problematik eftersom uppsatsens syfte är att utreda 

Polismyndighetens befogenheter vid verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut.  

1.6 Disposition  

I första kapitlet ges en introduktion till uppsatsen där problemet lyfts fram för att ge en 

bakgrund till ämnet. Frågeställningarna och syftet med uppsatsen redovisas. Vald metod 

redogörs för och valet av metoden är grunden för att uppnå uppsatsens syfte. Ytterligare hjälp 

för att förtydliga arbetet ges genom avgränsning samt värderingar.  

                                                 
31

 Prop. 2016/17:191. 
32

 Hansen, Kritik mot tvångsåtgärder vid avvisning och utvisning, Infotorg. 
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 I andra kapitlet redovisas grundläggande bestämmelser angående mänskliga rättigheter. 

Syftet med andra kapitlet är att ge läsaren förståelse för de grundläggande rättigheterna samt 

hur dessa genom lag kan begränsas. Vidare skapar andra kapitlet en grund för vad som 

Polismyndigheten får göra samt skall tänka på vid verkställighetsarbete. Detta kommer vidare 

att beröras i kapitel sju.  

 I tredje kapitlet redovisas tre olika former av beslut som Polismyndigheten stöter på vid 

verkställighet. Avvisning, utvisning och överlämnade enligt Dublinförordningen är tre olika 

beslut som Polismyndigheten arbetar med när det gäller verkställighet. Dessa redogörs för i 

uppsatsen för att läsaren skall förstå vilka beslut som avses att vidare beröra när det gäller 

verkställighet. 

 I fjärde kapitlet redovisas kort Migrationsverket arbete och befogenheter. Syftet med 

kapitlet är att förstå varför grundläggande kompetens har överförts från Polismyndigheten till 

Migrationsverket. Kapitlet skall ge läsaren en inblick i det verkställighetsarbete som sedan 

överförs till Polismyndigheten. Kapitlet lägger en grund för det analysavsnitt som redovisas i 

kapitel sju. 

 I femte kapitlet redovisas Polismyndighetens arbete. I kapitlet redovisas vilka typer av 

ärenden som Polismyndigheten handlägger, exempelvis om verkställighet gällande 

avvisnings- eller utvisningsbeslut. Vidare redogörs för den verksamhetsgren inom 

Polismyndigheten som ansvarar för verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut. 

Avsnittet redogör för olika avdelningar inom polisväsendet och olika arbetsgrupper, 

exempelvis civilanställda, för att ytterligare belysa Polismyndighetens befogenheter vid 

verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut. Slutligen i kapitel fem redovisas 

Polismyndighetens lagliga befogenheter, vilket är huvudsyftet med uppsatsen.  

 I sjätte kapitlet redovisas bestämmelser om verkställighet av avvisnings- och 

utvisningsbeslut. Tvångsåtgärder som förvar och uppsikt redovisas vidare i kapitlet. 

Redovisningen av verkställighet har ett eget kapitel eftersom det är ett viktigt avsnitt i 

uppsatsen och för att uppnå syftet med uppsatsen som framgår i avsnitt 1.2. Kapitlet har 

placerats senare i uppsatsen då läsaren behöver bli uppdaterad, i tidigare kapitel, för att lättare 

förstå innebörden av verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut. Slutligen i kapitel sex 

redovisas straffbestämmelserna i kap. 20 UtlL för att påvisa i kapitel sju vad som kan 

förbättras i lagen för att underlätta Polismyndighetens arbete vid verkställighet av avvisnings- 

och utvisningsbeslut.   

 I sjunde kapitlet förs ett de lege ferenda resonemang om Polismyndighetens befogenheter 

vid verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut, för att besvara frågan om UtlL bör 

ändras eller ej. I kapitlet redovisas de problem som har upptäckts i studien och hur dessa 

problem kan lösas. 

 I åttonde kapitlet redovisas förslag till framtida forskning som upptäcks vid denna studie. 

Slutligen görs en samlad bedömning av uppsatsens resultat gällande Polismyndighetens 

befogenheter vid verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut. 
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2. Mänskliga rättigheter 

2.1 Human rights och fundamental rights   

Mänskliga rättigheter är utvecklade av nationella parlament eller riksdagar samt 

regeringsrepresentanter för medlemsstaterna i nationella och internationella organisationer 

som EU, Europarådet och FN. Mänskliga rättigheter är väsentligt för alla människor, 

oberoende av nationalitet, var de bor, kön, ursprung, särdrag eller hudfärg, religion, språk, 

övertygelse, politiska samt andra åsikter, minoriteter, egenskaper, ålder eller sexuell läggning. 

Viktiga hörnstenar för de mänskliga rättigheterna är att de är skyddade i lag, internationellt 

garanterade, är universella och tillhör alla människor, är jämlika och oberoende, fokuserar på 

mänsklig värdighet, inte kan avfärdas eller tas bort, skyddar alla individer och grupper och 

ålägger stater att skydda, respektera och följa dessa lagar.
 33

   

2.2 Rättighetsstadgan 

I artikel 18 rättighetsstadgan
34

 regleras rätten till asyl. Människor skall garanteras rätt till asyl 

med beaktande av reglerna i Genèvekonventionen av den 28 juli 1951 och protokollet av den 

31 januari 1967 om flyktingars rättsliga ställning och i enlighet med fördraget om Europeiska 

unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. I artikel 19 rättighetsstadgan 

skyddas människor vid avlägsnande, utvisning och utlämning. Vidare i artikel 19 stadgas att 

kollektiva utvisningar skall vara förbjudna, ingen får avlägsnas, utvisas eller utlämnas till en 

stat där denne löper en allvarlig risk att utsättas för dödsstraff, tortyr eller andra former av 

omänsklig eller förnedrande bestraffning eller behandling. Enligt 21 artikeln rättighetsstadgan 

skall all diskriminering på grund av kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska 

särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till 

nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning vara 

förbjuden. Vidare inom tillämpningsområdet för fördragen skall också och utan att det 

påverkar tillämpningen av någon särskild bestämmelse, all diskriminering på grund av 

nationalitet vara förbjuden. I enlighet med artikel 45 regleras fria rörligheten och 

uppehållsrätten. I artikel 45, rättighetsstadgan, bestäms att varje medborgare inom unionen 

har rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom unionens gränser. Likaså kan en 

tredjelandsmedborgare som lagligen är bosatt inom en medlemsstats territorium, i enlighet 

med fördragen, medges rörelse- och uppehållsrätt.  

2.3 Grundlagsstadgade rättigheter 

I Sverige utgår all offentlig makt från folket enligt vår grundlag 1 kap. 1 § Regeringsformen 

(RF) (1974:152). Vidare regleras i 1 kap. 2 § RF att all offentlig makt skall ”utövas med 

respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet." 

Vi har också opinionsfrihet genom RF:s bestämmelser. Med det menas att individer är 

tillförsäkrade gentemot staten, att uttrycka sin åsikt, äga informationsfrihet, mötesfrihet, 

religionsfrihet, föreningsfrihet och demonstrationsfrihet vilket regleras i 2 kap. 1 § RF. Vidare 

                                                 
33

 Fisher, Mänskliga rättigheter – En introduktion, s. 13ff.  
34

 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (2010/C 83/02).  
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regleras kroppslig integritet och rörelsefrihet i 2 kap. RF.  I 2 kap. 4 § RF stadgas att dödstraff 

är förbjudet. Enligt 2 kap. 5 § RF är människor skyddade från tortyr och kroppsbestraffningar. 

Individen är också skyddad mot andra påtvingade kroppsliga ingrepp än vad som innefattas i 

4 och 5 §§, såsom kroppsvisitation, husrannsakan och liknande undersökningar, samt av brev 

och telefonavlyssning enligt 2 kap. 6 § RF. Ingen svensk medborgare får hindras att resa in i 

riket eller landsförvisas enligt 2 kap. 7 § RF. Likaså får ingen svensk medborgare som är eller 

har varit bosatt i riket fråntas sitt medborgarskap.  Dock får föreskrivas att personer under 

arton år skall efterfölja sina föräldrar eller en av dem gällande medborgarskap.  

 När det gäller Polismyndighetens arbete med verkställighet av avvisnings- och 

utvisningsbeslut är 2 kap. 8 § RF viktig. Bestämmelsen reglerar att människor skyddas 

gentemot det allmänna mot frihetsberövanden. Vidare stadgar 2 kap. 8 § RF att en svensk 

medborgare äger rätt att fritt förflytta sig inom riket men också friheten att lämna riket. I 2 

kap. 9 § RF stadgas att personer som har blivit frihetsberövade av myndigheter, som inte är 

domstol, har rätt att få beslutet prövat av domstol utan oskäligt dröjsmål. Som tidigare 

framgått av 2 kap. 9 § RF har en frihetsberövad, av en annan myndighet än domstol och som 

begått brott eller misstänks för brott, rätt att få sin sak snarast prövad i domstol. Detta gäller 

dock icke om domstolsbeslut avkunnats i annat land och verkställigheten överförts till 

Sverige. Även den som tvångsvis blivit omhändertagen av annan anledning än vad som sägs i 

första meningen har rätt till samma sak. En prövning av en lagligt sammansatt nämnd där 

ordföranden är eller har varit ordinarie domare kan likställas med en domstolsprövning, om 

inte måste prövningen avgöras i domstol. 

2.4 Förutsättningar för begränsningar av fri- och rättigheter 

Enligt 2 kap. 20 § RF får begränsningar av följande friheter göras genom 2 kap. 21-24 §§ RF, 

yttrandefrihet, informationsfrihet, mötesfrihet, demonstrationsfrihet, föreningsfrihet, 

rörelsefrihet, offentlighet vid domstolsförhandling samt skydd mot kroppsvisitation, 

husrannsakan och liknande intrång, ”intrång i förtroliga försändelser och meddelanden samt i 

övrigt mot intrång som innebär övervakning och kartläggning av den enskildes personliga 

förhållanden” och skydd mot annat kroppsligt ingrep än vad som regleras i 4 och 5 §§. Vidare 

i 2 kap. 20 § RF föreskrivs att rättigheterna kan begränsas i bemyndigande av lag genom 

annan författning "i de fall som anges i 8 kap. 5 § och i fråga om förbud att röja sådant som 

någon fått kännedom om i allmän tjänst eller under utövande av tjänsteplikt." I 2 kap. 24 § 

första stycket RF regleras att mötesfrihet och demonstrationsfrihet får begränsas. 

 I 2 kap. 21 § RF får begränsningar enligt bestämmelsen i 2 kap. 20 § RF göras enbart för 

att upprätthålla ett demokratiskt samhälle. Begränsningar får aldrig göras mer omfattande än 

vad som är nödvändigt för att uppnå ändamålet och för att inte riskera hot mot den fria 

åsiktsbildningen eller vårt folkstyre. Begränsningar får därmed inte göras endast av kulturell, 

religiös, politisk eller liknande åskådning. I 2 kap. 22 § RF regleras hur en lag om 

begränsningar av rättigheterna skall genomföras. Om riksdagen inte avslår ett förslag, kan 

minst tio ledamöter, begära att förslaget skall vila i tolv månader från det att förslaget 

anmäldes i riksdagens kammare. Men om minst fem sjättedelar av riksdagens ledamöter kan 

enas om förslaget får riksdagen anta förslaget direkt. Vidare stadgas i andra stycket att första 

stycket inte gäller ett lagförslag om fortsatt giltighet i högst två år av lag. Förslag till lag som 

endast behandlar "förbud att röja sådant som någon har fått kännedom om i allmän tjänst 
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eller under utövande av tjänsteplikt och vars hemlighållande är nödvändigt med hänsyn till 

något av de intressen som anges i 2 kap. 2 § tryckfrihetsförordningen" där gäller inte 

bestämmelserna enligt 2 kap. 22 § första stycket RF. Husrannsakan eller liknande intrång och 

frihetsstraff som påföljd för viss gärning regleras inte heller av 2 kap. 22 § första stycket RF 

bestämmelse. 

 I 2 kap. 23 § RF stadgas att med hänsyn till rikets säkerhet, brotts beivrande, privatliv och 

allmän ordning får yttrande- och informationsfrihet begränsas. Yttrandefriheten i 

näringsverksamhet får också begränsas. I övrigt skall särskilda skäl föranleda en begränsning 

av yttrande- och informationsfriheten. Det skall dock tas hänsyn till politiska, religiösa, 

fackliga, vetenskapliga och kulturella angelägenheter vid en begränsning av yttrande- och 

informationsfriheten så dessa i största möjliga mån respekteras.  

 Vidare i 2 kap. 24 § RF regleras att demonstrations- och mötesfrihet får begränsas om det 

kan antas att det stör ordning och säkerhet i samband med sammankomsten eller i trafiken. 

Dessa friheter får endast begränsas för att tillvarata rikets säkerhet och motverka faror. I 2 

kap. 24 § andra stycket RF stadgas att föreningsfrihet enbart får begränsas vid 

sammanslutningar som liknar militär verksamhet eller medför förföljelse av människor på 

grund av etniskt ursprung, hudfärg eller liknande omständighet.  

 I 2 kap. 25 § RF föreskrivs att särskilda begränsningar gällande fri- och rättigheter får 

göras genom lag gällande människor i riket som inte är svenska medborgare: 

 I 2 kap. 1 § första stycket RF redogörs för en rad friheter som religionsfrihet, 

yttrandefrihet, informations och demonstrationsfrihet, förenings och mötesfrihet.  I andra 

stycket 2 § första mening redogörs för skyddet mot tvång att tillkännage sin åskådning och i 

21§ tredje meningen skydd mot ingrepp i den enskildes rätt till åskådningsfrihet.  

 I 2 kap. 6 § RF meddelas skyddet mot kroppsligt ingrepp som kroppsvisitation, 

husrannsakan och liknande företeelser, intrång i personliga försändelser, enskildas personliga 

förhållanden samt övervakning, ingrepp som inte avses i 4 och 5 §§. I 8 § första meningen 

meddelas skydd mot frihetsberövande. Av 9 § andra stycket andra meningen framgår rätten 

att få sin sak prövad i domstol som leder till frihetsberövande vid misstanke om brott eller av 

annan anledning än brott. Av 11§ andra stycket andra meningen framgår rätten till offentlig 

domstolsförhandling. I 16 § fastställs rätten till konstnärliga verk för såväl författare, 

konstnärer som fotografer. I 17 § meddelas rätten att bedriva näringsverksamhet och rätten att 

välja och utöva yrkesverksamhet. Forskningens frihet är grundmurad vilket framgår av 18 § 

andra stycket. Begränsningar enligt ovan skall göras med stöd av 2 kap. 22 § RF. Även UtlL 

reglerar att bestämmelserna i denna lag inte skall begränsa utlänningars frihet mer än 

nödvändigt i enlighet med 1 kap. 8 § UtlL. 

 Reglerna om mänskliga rättigheter är av vikt vid studier som denna när människors frihet 

begränsas av myndighetsbeslut. Hur reglerna om rättigheter berör verkställighet av 

avvisnings- och utvisningsbeslut kommer närmare diskuteras i kapitel sju.  
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3. Avvisning, utvisning eller överföring 

3.1 Avvisning 

Enligt 8 kap. 2 § UtlL får en utlänning avvisas, om vederbörande inte kan uppvisa giltigt pass 

när detta krävs för vistelse i eller vid inresa till Sverige, om berörd utlänning saknar 

uppehållstillstånd, visum eller andra tillstånd som kan krävas för att få resa in i Sverige, vistas 

i Sverige eller söka arbete i landet. Om en utlänning avser att besöka ett annat nordiskt land 

utan giltigt tillstånd kan vederbörande avvisas från Sverige vid inresa till landet, om han eller 

hon medvetet lämnar felaktiga uppgifter, förtiger uppgifter som kan vara avgörande för rätten 

att vistas i landet eller lämnar uppgifter som visar sig oriktiga för rätten att resa in i landet. I 

artikel 5 i Schengenavtalet ställs vissa krav som måste uppfyllas för inresa till ett EU-land. 

Han eller hon kan avvisas om dessa krav icke är uppfyllda eller om det visar sig att han eller 

hon tidigare har avvisats eller utvisats från annat EU-land men även från de nordiska länderna 

Norge och Island och om omständigheterna är sådana som avses i 7 kap. 6 § UtlL, eller om 

utlänningen avvisats eller utvisats genom att bryta mot gällande bestämmelser i berört land.  

 En utlänning får också avvisas enligt 8 kap. 3 § UtlL om det på goda grunder kan antas att 

utlänningen kommer att sakna medel för sitt uppehälle i Sverige eller annat nordiskt land som 

utlänningen avser att besöka. Avvisning kan också ske om han eller hon saknar medel för sin 

hemresa, om det kan antas att utlänningen under den tid denne uppehåller sig i Sverige eller 

annat nordiskt land icke kan klara sin försörjning på ett lagligt sätt eller genom att starta och 

bedriva verksamhet för vilket krävs arbetstillstånd utan att denne har beviljats sådant. Han 

eller hon får avvisas efter att tidigare varit frihetsberövad för olagliga handlingar eller andra 

särskilda omständigheter, kan antas komma att begå olagliga handlingar i Sverige eller annat 

nordiskt land, om vederbörande genom tidigare verksamhet kan antas utgöra risk för 

spionage, sabotage eller olovlig verksamhet i Sverige eller annat nordiskt land. Dessutom får 

han eller hon avvisas med stöd av lag (1996:95) om vissa internationella sanktioner 

föreskriver att detta får ske.  

 Vidare regleras att en utlänning kan avvisas om ett annat nordiskt land begär det om det 

kan antas att denne kommer att bege sig till det landet.  

 Enligt 8 kap. 4 § UtlL får inte en utlänning avvisas om denne vid ankomsten till landet har 

giltigt uppehållstillstånd eller att detta upphör att gälla en tid efter ankomsten. 

Migrationsverket skall enligt 8 kap. 17 § UtlL pröva frågan om avvisning gällande 

asylsökande som på grund av nära anknytning eller att utlänningen kan komma att avvisas 

med stöd av 2 § 7 eller 3 § andra stycket. Enligt 8 kap. 17 § tredje stycket UtlL får både 

Migrationsverket och Polismyndigheten pröva frågan om avvisning i andra fall än de 

omständigheter som redovisats ovan. Om polisen är tveksam till om avvisning föreligger skall 

myndigheten överlämna ärendet till Migrationsverket som skall pröva frågan om avvisning. 

Ett beslut om avvisning får inte i första instans fastställas senare än tre månader efter att 

ansökan om uppehållstillstånd ingivits efter ankomsten till landet i enlighet med 8 kap. 5 § 

UtlL. Migrationsverket får enligt 8 kap. 19 § UtlL bestämma att avvisning skall verkställas 

omedelbart om det är uppenbart att uppehållstillstånd eller asyl inte kommer att beviljas.  
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 Avvisningsgrunderna i UtlL ändrades så sent som 1 juli 2016 i syfte att förtydliga att 

avvisning får ske av en utlänning som har visering eller är undantagen från kravet på visering 

men inte har för avsikt att lämna landet efter viseringstidens utgång eller efter att den 

viseringsfria tiden har löpt ut. Ändringen krävdes för att Sverige skall kunna uppfylla sina 

åtaganden i enlighet med EU:s bestämmelser.
35

  

3.2 Utvisning 

En utlänning som inte är EES-medborgare eller EES-medborgares familjemedlem kan enligt 8 

kap. 6 § UtlL utvisas om denne inte kan avvisas enligt 8 kap. 2 § första eller andra punkten 

UtlL eller om denne uppehåller sig i Sverige utan pass eller tillstånd att befinna sig i riket.  

 En utlänning får utvisas om en domstol dömer det som straffpåföljd. Enligt 8 a kap. 1 § 

UtlL kan en domstol utvisa en utlänning som begått ett brott som föranleder svårare straff än 

böter, om det kan antas att personen kommer att fortsätta begå brott i landet eller att brottet 

kränkt, inneburit skada eller fara för en enskild individ eller allmänt intresse som är så 

allvarligt att personen inte bör få stanna i Sverige. Det är den domstol som handlägger 

brottmålet som bedömer om utvisning föreligger enligt 8 a kap. 6 § UtlL.  

 I enlighet med 8 a kap. 7 § UtlL stadgas att om en domstol enligt 34 kap. Brottsbalken 

(1962:700) (BrB) beslutar om att ändra en påföljd än den som utlänningen dömts till, utöver 

utvisning, kan rätten meddela även detta beslut om utvisningen som ändringen av påföljd ger 

anledning till. Enligt 8 a kap. 2 § UtlL skall rätten i sin bedömning om en utlänning bör 

utvisas beakta följande:  

 

1. utlänningens levnadsomständigheter, 

2. om utlänningen har barn i Sverige och, om så är 

fallet, barnets behov av kontakt med honom eller henne, 

hur kontakten har varit och hur den skulle påverkas av 

att utlänningen utvisas, 

3. utlänningens övriga familjeförhållanden, och 

4. hur länge utlänningen har vistats i Sverige. 

 

En flykting som är i behov av skydd i Sverige får endast dömas till utvisning om denne har 

begått synnerligen grova brott som kan medföra allvarligt hot mot rikets säkerhet. Vidare 

regleras i 8 a kap. 2 § UtlL att utvisningar endast får göras om det finns synnerliga skäl. Om 

utlänningen har uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller uppehållstillstånd enligt 22 kap. 2 

eller 3 § UtlL får denne utvisas enligt 8 a kap. 1 § UtlL. En utlänning som har ställning som 

varaktigt bosatt i Sverige och som har internationellt skydd i en annan EU-stat får utvisas 

endast till den stat denne har tillstånd att vistas i enligt 8 a kap. 7 a § UtlL. Om en utlänning 

har vistats i Sverige med permanent uppehållstillstånd sedan minst fyra år när åtal väcktes 

eller om utlänningen varit bosatt i Sverige sedan minst fem år stadgas i 8 a kap. 3 § UtlL att 

utlänningen får utvisas enligt 8 a kap. 1 § UtlL endast om det föreligger synnerliga skäl. I 

andra stycket regleras att en utlänning inte får utvisas enligt 8 a kap. 1 § UtlL om utlänningen 

kom till Sverige innan denne fyllde femton år och har vistats här sedan minst fem år när åtal 

                                                 
35

 Prop. 2015/16:147, s. 13.  
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väcktes.  I enlighet med 8 a kap. 4 § UtlL skall vid en prövning av utvisning enligt 8 a kap. 1 

§ UtlL hänsyn tas till om utlänningen på grund av bestämmelserna i 12 kap. UtlL inte kan 

sändas till ett visst land eller om det finns särskilda hinder mot att beslutet 

verkställs. Särskilda bestämmelser finns för EES-medborgare och deras familjemedlemmar i 

8 a kap. 5 § UtlL.  

 En utvisning på grund av brott skall också innehålla ett återreseförbud en viss tid eller utan 

tidsbegränsning enligt 8 a kap. 8 § UtlL. I 8 a kap. 10 § UtlL stadgas att ett beslut om 

utvisning kan upphävas i enlighet med bestämmelserna i 12 kap. UtlL. 

 Enligt 8 kap. 15 § UtlL kan en utlänning också utvisas, om rikets säkerhet hotas, befarad 

brottslighet enligt lagen (2003:148) om straff för terroristbrott, eller enligt lagen (1991:572) 

om särskild utlänningskontroll.  

 Om ett avvisnings- eller utvisningsbeslut gäller en utlänning som har giltigt 

uppehållstillstånd i annat unionsland skall handläggande myndighet uppmana utlänningen att 

självmant inom skälig tid återvända till det landet enligt bestämmelsen i 8 kap. 6 a § UtlL. 

Vad som sägs i bestämmelsen gäller inte om Migrationsverket avslår eller avvisar ansökan om 

uppehållstillstånd, personen nekas inresa i Sverige, personen stoppas vid en olovlig 

gränspassage in till Sverige, utlänningen kan utgöra hot eller risk för säkerhet och allmän 

ordning eller utlänningen troligtvis inte kommer att efterfölja uppmaningen i enlighet med 8 

kap. 6 a § andra stycket UtlL.  

3.3 Överföring enligt Dublinförordningen 

Sverige har tillsammans med EU:s medlemsstater samt Norge, Schweiz, Island och 

Liechtenstein antagit den så kallade Dublinförordningen.
36

 Förordningen syftar till att 

fastställa en stat som ansvarig för en asylsökande. Vilken stat som skall hållas ansvarig utgår 

från några objektiva bedömningar som har tagits fram gemensamt och Migrationsverket har 

på sin hemsida tolkat bedömningarna: 

1. Om ett ensamkommande barn söker asyl och har familjemedlem eller annan släkting i 

något annat EU-land eller i Norge, Schweiz eller Liechtenstein, de så kallade Dublinstaterna, 

skall barnets asylansökan prövas av det landet under förutsättning att det är för barnets bästa. 

Om barnet däremot saknar anhörig i något Dublinland är det landet där barnet vistas som skall 

avgöra asylansökan såvida inte annat land tidigare beviljat asyl. Om så föreligger är det landet 

som beviljat asylansökan som skall omhänderta barnet.   

2. Om en familj beviljats asyl eller om processen pågår för dessa i ett Dublinland så är det den 

statens skyldighet att också pröva en ytterligare familjemedlems asylansökan.   

3. Om en sökande som beviljats visum eller uppehållstillstånd som fortfarande är giltigt eller 

nyss löpt ut i något Dublinland så är det detta lands ansvar att pröva en ny ansökan.  

4. Om någon asylsökande har passerat gränsen till ett Dublinland utan tillstånd skall 

prövningen av dennes sakskäl göras i detta land.  

5. Om en vuxen asylsökande står i beroendeförhållande till vuxna barn, syskon eller föräldrar 

skall det land där dessa är bosatta pröva den vuxnes asylansökan.  

                                                 
36

 Rådets förordning (EG) nr 343/2003 av den 18 februari 2003 om kriterier och mekanismer för att avgöra 

vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en asylansökan som en medborgare i tredje land har gett in i 

någon medlemsstat.  
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6. Om ingen av de ovan uppräknade skälen är tillämpliga skall det land där den asylsökande 

först inlämnat en ansökan pröva asylskälen.
37

  

 En Dublinstat kan bestämma, när som helst under en asylprocess, att pröva ett asylärende 

även om den inte är skyldig att göra detta enligt Dublinförordningen. Av humanitära skäl är 

det vanligt att Sverige tar på sig ansvaret för en asylansökan i stället för att tvinga den 

asylsökande att återvända till det Dublinland där han eller hon enligt Dublinförordningen skall 

få sin sak prövad.  För att klargöra vilket Dublinland som skall ansvara för en asylansökan får 

Migrationsverket förhöra den asylsökande om vilken väg den asylsökande rest, 

familjeförhållanden med mera.  När en asylsökande är över fjorton år kan Migrationsverket 

kräva fingeravtryck i samband med registreringen. För att underlätta för berörda myndigheter 

inom Dublinområdet att kontrollera de asylsökandes uppgifter finns två databaser att tillgå 

dels Eurodac, dels VIS.  Fingeravtrycken registreras i Eurodac. Samma sak gäller för en 

person som passerar gränsen till ett Dublinland utan tillstånd.
38

 Om 

en person ansöker om visum enligt Schengenavtalet vid något Dublinlands utlandsmyndighet 

blir fingeravtrycken däremot registrerade i databasen VIS. Det är en databas som innehåller 

information om visumansökningar till Schengenområdet. Med dessa databaser blir det 

enklare att konstatera om den asylsökande redan begärt visum eller sökt asyl i ett annat 

Dublinland eller rest in utan tillstånd.
39

 

 Enligt artikel 16 Dublinförordningen är den stat som uppfyller kriterierna skyldig att på de 

villkor som anges i artiklarna 17–19 återta en asylsökande som har lämnat in en ansökan i en 

annan medlemsstat, slutföra prövningen av asylansökan på de villkor som anges i artikel 20. 

Återta en asylsökande vars ansökan är under prövning och som utan tillstånd befinner sig i en 

annan medlemsstat, på de villkor som anges i artikel 20. Återta en asylsökande som har 

återkallat en ansökan under pågående utredning och lämnat in en ny asylansökan i en annan 

medlemsstat eller på de villkor som anges i samma artikel. Återta en tredjelandsmedborgare 

vars asylansökan har avslagits och som utan tillstånd befinner sig i en annan medlemsstat. I 1 

kap. 9 § UtlL stadgas att överföringar enligt Dublinförordningen skall gälla i tillämpliga delar 

såsom beslut om avvisning eller utvisning i enlighet med UtlL:s bestämmelser. 

                                                 
37

 https://www.Migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Fakta-om-migration/Fakta-om-

uppehallstillstand/Dublinforordningen.html hämtad 2017-04-18. 
38

 https://www.Migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Fakta-om-migration/Fakta-om-

uppehallstillstand/Dublinforordningen.html hämtad 2017-04-18. 
39

 https://www.Migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Fakta-om-migration/Fakta-om-

uppehallstillstand/Dublinforordningen.html hämtad 2017-04-18. 
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4. Migrationsverket  

4.1 Från Migrationsverket till Polismyndigheten 

Som beskrivs inledningsvis är det Migrationsverket som ansvarar för migration i Sverige.
40

 

En individ uppsöker Migrationsverket för att söka asyl. Migrationsverket gör en 

asylutredning. Personen förklarar själv eller med hjälp av offentligt biträde varför denne skall 

beviljas asyl. Migrationsverket tar ett beslut. Vissa ärenden behöver utredas vidare, så kallad 

fortsatt asylutredning. Efter ett positivt beslut inträder etableringsreformen som innebär att 

människor som har beviljats uppehållstillstånd snabbt skall integreras i det svenska samhället 

genom att lära sig svenska språket, komma ut i arbetslivet och kunna försörja sig själva. Det 

är arbetsförmedlingen, kommuner och andra berörda myndigheter som ansvarar för 

etableringen.
41

 Migrationsverkets och andra förvaltningsmyndigheters arbetsgång regleras i 

13 kap. UtlL. Positiva beslut kommer inte närmare att behandlas i denna uppsats. 

 Enligt 2 kap. 1 § UtlL skall en utlänning som reser in i Sverige eller vistas i Sverige inneha 

giltigt pass. Dock föreskriver Migrationsverket att om personen inte kan styrka sin identitet 

med pass eller annan handling räcker det att identitet kan göras sannolik med en trovärdig 

berättelse.
42

 

 Efter ett negativt beslut som fattas av Migrationsverket har personen det rör, rätt att inom 

tre veckor få sitt beslut omprövat av Migrationsverket enligt 13 kap. 13 § UtlL. 

Migrationsverket prövar sitt beslut igen. Om Migrationsverket fastställer beslutet lämnar de 

över överklagandet till migrationsdomstolen som prövar beslutet. Efter att 

migrationsdomstolen har lämnat beslut i ärendet kan personen inom tre veckor ansöka om 

prövningstillstånd hos Migrationsöverdomstolen vilket stadgas i 16 kap. 11 § UtlL. 

Migrationsöverdomstolen är sista instans och har prejudicerande verkan. Även 

Migrationsverket kan ansöka om prövningstillstånd hos Migrationsöverdomstolen. När 

Migrationsöverdomstolens beslut har vunnit laga kraft kan inte beslutet överklagas. Om 

personen självmant går med på att lämna landet hjälper Migrationsverket till med bokning av 

resa och biljetter. Om personen däremot inte samarbetar med Migrationsverket lämnar 

myndigheten över ärendet till Polismyndigheten för tvångsåtgärder.
43

 

 Enligt 12 kap. 14 § första stycket UtlL skall Migrationsverket verkställa avvisnings- och 

utvisningsbeslut. I 12 kap. 14 § fjärde stycket UtlL stadgas att Migrationsverket kan 

överlämna verkställigheten till Polismyndigheten på två grunder. Den första grunden är om 

personen har avvikit och efterlysningsarbete är nödvändigt.  Den andra grunden är om 

personen inte är samarbetsvillig och därför skall verkställas med tvång. 

 Syftet med lagreglerna är att underlätta genomförandet av verkställigheten av ett ärende. 

Det är således Migrationsverket som fattar beslut om vilka ärenden som skall överlämnas till 

                                                 
40

 Se förordning (2007:996) med instruktion för Migrationsverket. 
41

 https://www.Migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Fakta-om-migration/Fakta-om-ett-arendes-gang.html 

hämtad 2017-03-27.  
42

 https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Att-ansoka-om-asyl/Beratta-vem-

du-ar.html, hämtad 2017-04-26. 
43

 https://www.Migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Fakta-om-migration/Fakta-om-ett-arendes-gang.html 

hämtad 2017-03-27. 
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polisen. Polisen kan inte i ett senare skede återlämna ärendet till Migrationsverket även om 

den berörda sökanden senare är samarbetsvillig.
44

 

4.2 Ansvarig myndighet vid verkställighet av beslut om avvisning och utvisning 

Den 1 januari 1999 övertog Migrationsverket
45

 huvudansvaret för verkställighetsbeslut av 

avvisning och utvisning. Tidigare åvilade huvudansvaret Polismyndigheten. När polisiär 

kompetens krävs vid verkställighet ger lagändringen Migrationsverket möjlighet att 

överlämna ärenden till Polismyndigheten.
46

 Som framgår nedan finns undantag från 

huvudregeln som regleras i 12 kap. 14 § UtlL.
47

 

 Med den nya lagändringen om ansvarsfördelningen anser regeringen att det underlättar 

verkställigheten av de utlänningar som samarbetar och självmant lämnar landet. Polisens 

uppgift blir således att avvisa de personer som inte frivilligt lämnar landet och därmed 

försvårar en verkställighet. Regeringen bedömer att verkställighet som kräver polisiära 

åtgärder på sikt kommer att minska. Vidare menar regeringen i förarbeten
48

 att en förflyttning 

av ansvaret till Migrationsverket kommer att effektivisera verkställighetsarbetet. I och med att 

lokala Migrationsverkets kontor får kompetens att verkställa beslut kommer utlänningar som 

skall avvisas eller utvisas snabbare och enklare tillbaka till sitt hemland än med tidigare 

lagstiftning. Regeringen skriver också i förarbetet
49

 att för ett effektivare arbete är en 

helhetssyn viktig. Regeringen menar att det är Migrationsverket som besitter stor kunskap om 

migrationsrätt och därmed besitter en annan helhetssyn än vad Polismyndigheten gör. Vid 

verkställighetsbeslut är det främst utlänningens identitet och nationalitet som kan bringa 

oklarheter.
50

 Regeringen menar att Migrationsverket genom sitt utredningsarbete har 

betydande kunskap om identitet och nationalitet.
51

  

 Migrationsverket beskriver själva på sin hemsida anledningen till överflyttningen av 

förvarsansvaret från Polismyndigheten till Migrationsverket 1997. Migrationsverket anger att 

frihetsberövande med hjälp av förvar ansågs mer som en civil åtgärd och inte som en 

bestraffning eller polisiär verksamhet. Men beslut om förvar kan fortfarande fattas av 

Migrationsverket, Polismyndigheten eller domstol.
52

 

 

    

  

                                                 
44

 Prop. 1997/98:173 s. 63. 
45

 Dåvarande Statens invandrarverk. För att underlätta för läsaren kommer jag benämna dåvarande Statens 

invandrarverk för Migrationsverket genom uppsatsen.  
46

 Prop. 1997/98:173 s. 63. 
47

 Se avsnitt 5.1. 
48

 Prop. 1997/98:173. 
49

 Prop. 1997/98:173. 
50

 SOU 1995:55 s. 57. 
51

 Prop. 1997/98:173 s. 36. 
52

 https://www.Migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Fokusomraden/Forvar.html hämtad 03-04-

2017.  
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5. Polismyndigheten 

5.1 Överlämnande från Migrationsverket, domstolsutvisningar och polisavvisningar 

Polismyndigheten kan genom tre olika sätt verkställa avvisnings- eller utvisningsbeslut. 

Polisen kan få ett verkställighetsbeslut genom överlämnande från Migrationsverket i enlighet 

med 12 kap. 14 § fjärde stycket UtlL. Polisen kan också få ett utvisningsbeslut av domstol 

som skall verkställas i enlighet med bestämmelsen i 12 kap. 14 § tredje stycket andra punkten 

UtlL. Polismyndigheten kan dessutom fatta ett eget beslut om avvisning enligt 8 kap 17 § 

andra stycket UtlL och det är då Polismyndigheten själv som skall verkställa beslutet enligt 12 

kap. 14 § tredje stycket första punkten UtlL.
53

 Statistik visar att de flesta ärenden 

Polismyndigheten verkställer har överlämnats från Migrationsverket.
54

 

 
 I PL, UtlL och (2006:97) utlänningsförordningen (UtlF) finns bestämmelser om 

Polismyndighetens befogenheter och skyldigheter gällande verkställighet av avvisning och 

utvisningsbeslut. Polismyndigheten har också så kallade FAP:ar att följa gällande 

verkställighetsbeslut. FAP är Polismyndighetens egna föreskrifter och allmänna råd som skall 

ge personalen vägledning i arbetet.
55

 

 Som beskrivs i avsnitt 4.2 samt 5.1 kan Migrationsverket överlämna ärenden till 

Polismyndigheten enligt 12 kap. 14 § UtlL. Ärenden kan överlämnas på två sätt. Antingen kan 

Migrationsverket överlämna ärenden där personen har avvikit och där det krävs spanings- och 

                                                 
53

 https://polisen.se/PageFiles/667550/S%c3%a5_jobbar_polisen_med_utvisningar-nyhet_publicerad_2016-02-

19.pdf hämtad 2017-04-09. 
54

 https://polisen.se/PageFiles/601069/Polisens_statistik_verkstalligheter_2012-2016.pdf hämtad 2017-04-09. 
55

 https://polisen.se/Lagar-och-regler/Polismyndighetens-forfattningssamling/ hämtad 2017-04-08. 
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efterforskningsarbete vilket inte kan bedrivas av Migrationsverket utan endast av polisen. 

Migrationsverket kan överlämna ärenden på tvång till polisen. Det är ärenden där personerna 

vägrar att samarbeta. Migrationsverket har inte befogenhet att tillgripa samma 

tvångsmöjligheter som Polismyndigheten har.
56

  

 I enlighet med 10 kap. 13 § UtlL är Polismyndigheten handläggandemyndighet från det att 

en utlänning ansöker om att få resa in i Sverige och till dess att ett ärende som ska prövas av 

Migrationsverket tas emot av verket eller att utlänningen har lämnat landet. 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 §§ UtlL 

skall ärendet beredas. Ett ärende får dock icke verkställas under den tid ett beslut om 

inhibition eller ny prövning sker. Även Säkerhetspolisen kan vara handläggande myndighet 

enligt första stycket.  

5.2 Gränspolisen 

Det är gränspolisen i Sverige som ansvarar för verkställighet av avvisnings- och 

utvisningsbeslut som överlämnats från Migrationsverket. Det kan också vara verkställighet 

fattade av domstol eller Polismyndigheten själv. Gränspolisen arbetar också med kontroll av 

människor som reser ut och in i Sverige. Gränspolisen ansvarar för så kallad inre 

gränskontroller i Sverige.
57

 

 Inom gränspolisen liksom andra enheter inom Polismyndigheten arbetar inte enbart 

personer som har polisutbildning utan också civilanställda. Civilanställda kan ha olika 

högskoleutbildningar, exempelvis juristexamen eller annan högskoleutbildning. Det 

administrativa arbetet hos Polismyndigheten sköts alltmer av civilanställda på grund av 

pensionsavgångar inom poliskåren, avhopp från polisen och därmed för få poliser.
58

 I 

propositionen
59

 beskriver regeringen hur civilanställda hos Polismyndigheten skall ges ökade 

befogenheter. Regeringen anför att ”behovet av att i ökad omfattning kunna använda personal 

med annan kompetens än den som polisman har, har uppmärksammats i flera sammanhang 

under senare år.” Den ökade befogenheten syftar till att effektivisera myndighetens arbete. 

Den utökade kompetensen leder till att civilanställda hos Polismyndigheten, bland annat, ges 

befogenhet att hålla egna förhör.
60

  

5.3 Polismyndighetens arbetssätt och befogenheter 

I 8 kap. 17 § UtlL stadgas att Migrationsverket prövar avvisnings- och utvisningsfrågor som 

nämnts ovan.
61

 Men i andra fall kan också Polismyndigheten, som nämnts ovan, pröva frågan 

om avvisning och utvisning. FAP 638-1
62

 innehåller riktlinjer i form av föreskrifter och 

allmänna råd för hur Polismyndigheten skall arbeta med verkställighetsbeslut av avvisningar 

och utvisningar. I 1 kap. 6 § FAP 638-1  föreskrivs att verkställighet av dessa ärenden skall 

genomföras med humanitet och värdighet. Utlänningens grundläggande rättigheter skall 
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beaktas. Likaså skall Polismyndigheten beakta personens ålder, kön och såväl fysiska som 

psykiska hälsotillstånd samt andra omständigheter som kan påverka utlänningen. Vidare i 1 

kap. 7 § FAP 638-1  regleras att beslutsfattare och handläggare som arbetar med verkställighet 

av avvisnings- eller utvisningsbeslut har den utbildning som krävs inom ansvarsområdet.  

 Av 9 kap. 1 § UtlL framgår att det är Polismyndigheten som är ansvarig för kontroll av 

personer enligt kodexen om Schengengränserna. Kustbevakningen och Tullverket skall bistå 

polisen med den hjälp de behöver för kontroll. Migrationsverket får också bistå polisen med 

hjälp av gränskontroll om det har överenskommits mellan myndigheterna.  

 Enligt 9 kap. 2 § UtlL får en polis vid en inresekontroll enligt kodexen om 

Schengengränserna kroppsvisitera en utlänning samt undersöka dennes bagage och liknande i 

den mån det är nödvändigt för att försöka fastställa personens identitet. En sådan 

undersökning får också göras för att fastställa utlänningens resväg till Sverige om det kan vara 

av vikt vid bedömning om personens rätt att uppehålla sig i Sverige. Polisen får också 

genomsöka bagageutrymmen, slutna utrymmen i bilar och andra transportmedel för att hindra 

en inresa i Sverige som skulle strida mot bestämmelserna i kodexen om Schengengränserna. I 

9 kap. 2 § tredje stycket UtlL regleras att kroppsvisitering endast får göras om det är 

nödvändigt och om det finns möjlighet skall ett vittne delta. I förarbete
63

 beskrivs att en 

kroppsvisitation inte får göras mer ingående än vad som krävs med hänsyn till ändamålet med 

visitationen.
64

 I en lagkommentar tolkar Fridström bestämmelsen så att polisen får visitera 

kläder men att kroppsbesiktning inte är tillåten.
65

 En visitering får endast ske om polisen kan 

misstänka att utlänningen döljer handlingar, anför Fridström i lagkommentar.
66

 I förarbetena
67

 

anför regeringen att lagens bestämmelser motsvarar de huvudsakliga bestämmelserna i 2 b § i 

lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.
68

 Polisens befogenhet att 

genomsöka fordon gäller för både utländska och svenska medborgare.
69

 Enligt 9 kap. 2 § UtlL 

har också förordnade passkontrollanter och tullbevakning samma befogenheter, enligt ovan, 

som polisen har. I bestämmelsens fjärde stycke regleras att en kvinna inte får kroppsvisiteras 

av män om de inte är läkare eller sjuksköterskor. Dock kan polisman visitera föremål som hon 

eller han har med sig. Dokumentation av en kroppsvisitering skall göras och innehålla 

uppgifter om vad polisen eventuellt har fått fram genom visiteringen.  

 I 9 kap. 4 § UtlL regleras att Polismyndigheten eller Migrationsverket får omhänderta pass 

eller annan identitetshandling för en utlänning som befinner sig i Sverige, om denne ansöker 

om uppehållstillstånd, tills personen får tillstånd att vara i riket eller lämnar riket. I 

förarbetena
70

 till lagen beskrivs att omhändertagandet endast bör ske om det kan underlätta 

beslut om verkställighet.
71

 Enligt 9 kap. 5 § UtlL får den myndighet som skall verkställa 

avvisnings- eller utvisningsbeslut omhänderta identitetshandlingar tills att beslutet kan 
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verkställas. Vidare får Polismyndigheten eller Migrationsverket enligt 9 kap. 6 § UtlL 

omhänderta en utlännings biljett om denne saknar pass, visering, uppehållstillstånd eller 

arbetstillstånd när detta krävs för inresa eller vistelse i Sverige, eller att det kan antas att denne 

kommer att söka uppehållstillstånd i Sverige. Vidare regleras i samma bestämmelse att biljett 

endast får omhändertas om det är sannolikt att utlänningen inte kommer att få tillstånd att 

vistas i riket och det finns anledning att anta att utlänningen annars gör sig av med biljetten 

och inte själv kan betala kostnaden för sin resa från Sverige. I en lagkommentar förtydligas att 

lagen gäller om det kan antas att personen kommer att stadigvarande vistats här och denne har 

brutit med sitt hemland för att söka uppehållstillstånd i Sverige.
72

 Om det kan antas att 

personen inte kommer att beviljas uppehållstillstånd i Sverige, om denne exempelvis har 

ansökt på anknytning till familjemedlem och inte kommer att beviljas uppehållstillstånd gäller 

också bestämmelsen.
73

 Lagen är i dagsläget oförändrad och förarbetena bör därför anses 

giltiga.
74

  

 Migrationsverket eller Polismyndigheten kan lösa in en biljett som har omhändertagits 

enligt ovan om biljetten kan förlora sitt värde enligt 9 kap. 7 § UtlL. Inlöst biljett skall betalas 

ut i kontanter enligt samma bestämmelse. I lagkommentar anför Fridström att om biljetten 

inte löses in eller förlängs bör den återlämnas till personen i så god tid att utlänningen själv 

kan lösa in biljetten.
75

 Polismyndigheten eller Migrationsverket har rätt att enligt 9 kap. 8 § 

UtlL fotografera och ta fingeravtryck på utlänningar över fjorton års ålder om dessa inte kan 

styrka sin identitet, söker uppehållstillstånd eller skydd i landet eller det finns anledning att ta 

utlänningen i förvar.  

 I 9 kap. 8 b § UtlL stadgas att kontroll enligt 9 kap. 1 eller 9 §§ UtlL av en utlänning som 

innehar uppehållstillståndskort innebär att denne är skyldig att låta polis eller annan förordnad 

ta dennes fingeravtryck för att granska så att avtrycken stämmer med kortet. Fingeravtryck 

och fotografi som tagits enligt bestämmelsen skall efter kontrollen förstöras. Samma gäller för 

biometrisk data som används vid en sådan kontroll. Bestämmelsen gäller alla som innehar ett 

uppehållstillståndskort oavsett vilket unionsland som har utfärdat kortet.
76

  

 Enligt 9 kap. 8 c § UtlL regleras att en utlänning som har en Schengenvisering är skyldig 

att tolerera, vid in- eller utresekontroll enligt artikel 7.3 i kodexen om Schengengränserna, att 

polisen eller annan särskilt förordnad kontrollerar dennes fingeravtryck vid en kontroll av 

identitet och av viseringens äkthet i enlighet med artikel 18 i Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 767/2008 av den 9 juli 2008, allt enligt informationssystemet för 

viseringar (VIS) och utbytet mellan medlemsstaterna av uppgifter om viseringar för kortare 

vistelse (VIS-förordningen). 

 I 9 kap. 9 § UtlL stadgas att vid vistelse i Sverige är en utlänning skyldig att på order av 

polis överlämna identitetshandlingar för att styrka sin rätt att visats i landet. Likaså är en 

utlänning skyldig att vid kallelse från Migrationsverket eller Polismyndigheten inställa sig hos 
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myndigheten och uppge skäl för sin vistelse i landet. Om personen uteblir vid en sådan 

kallelse får utlänningen hämtas av polisen. Om det kan antas efter en bedömning av 

utlänningens personliga förhållanden att denne inte kommer följa Migrationsverkets eller 

Polismyndighetens kallelse får denne hämtas av polis utan att denne har blivit kallad. Vad 

som sägs ovan gäller också för Kustbevakningen som medverkar i polisens 

kontrollverksamhet i sjötrafiken. Identitetshandlingar skall överlämnas till kustbevakningen 

vid en sådan kontroll. Ytterligare kontroller får endast genomföras vid en grundad anledning 

till att det kan antas att utlänningen inte har rätt att vistas i Sverige. I kommentar till lagen 

tolkar Fridström bestämmelsen så, att det inte finns krav på att en utlänning alltid skall bära 

med sig sina identitetshandlingar.
77

 Med handlingar kan exempelvis arbetstillstånd, visering 

eller annan identitetshandling än pass avses.
78

  

 Polismyndigheten har kritiserats av JO för att ha tillämpat 9 kap. 9 § UtlL på ett felaktigt 

sätt. Polisen gjorde en husrannsakan och omhändertog en mamma och hennes dotter med stöd 

av 9 kap. 9 § UtlL för att transportera dem till flyget och verkställa avvisningsbeslut. I JO:s 

beslut framför JO att 9 kap. 9 § UtlL skall användas för att höra utlänningar om deras vistelse 

i landet och kan därför inte tillämpas för att verkställa beslut. Vidare menar JO att det enligt 

12 kap. 14 § UtlL inte automatiskt ger Polismyndigheten rätt att tillämpa tvång vid 

verkställighet. Med bestämmelsen menas att ett ärende kan överlämnas till Polismyndigheten 

om tvång kan anses nödvändig.
79

 I förarbetena
80

 till lagen anges att ett ärende skall 

överlämnas om polisiär kompetens är nödvändig. Med polisiär kompetens menas att ”bedriva 

spanings- och eftersökningsarbete samt förmågan och behörigheten att tillgripa 

tvångsmedel.” Vidare anges i förarbetena
81

 att polisen kan med stöd av 20 § PL genomföra 

husrannsakan.
82

 

 En kontroll enligt 9 kap. 9 § UtlL får inte endast grundas på personens utseende. Polisen 

kan alltså inte utföra en utlänningskontroll enbart på grund av att personen har ett utländskt 

utseende.
83

 

 Enligt 9 kap. 10 § UtlL regleras att Migrationsverket kan begära hjälp av Polismyndigheten 

om en utlänning vägrar att följa ett beslut med stöd av 4, 5, 6, 8 eller 9 §§. Vidare i 9 kap. 11 

§ UtlL stadgas att en utlänning är skyldig i enlighet med kodexen om Schengengränserna att 

stanna kvar i landet för en utredning enligt 9 kap. 9 § UtlL i samband med in eller 

utresekontroll. Dock får inte en utlänning hållas kvar mer än nödvändigt och högst sex 

timmar. Bestämmelsen gäller inte för de ärenden där beslut om förvar har fattats. En polis får 

kvarhålla en utlänning som vägrar att stanna kvar för utredning.  

 I enlighet med 19 § PL får en polis som med lagligt stöd griper, omhändertar eller 

avlägsnar en person i samband med ingripandet kroppsvisitera denne i den utsträckning som 

är nödvändig av säkerhetsskäl för att vapen eller andra farliga föremål skall kunna beslagtas 
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eller för att dennes identitet skall kunna fastställas. Ytterligare polisiära skyldigheter och 

befogenheter redovisas i kapitel sex. 
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6. Verkställighetsbefogenheter och straffbestämmelser  

6.1 Bestämmelser om befogenheter vid verkställighet 

I förarbetena
84

 till utlänningslagen anförs att utgångspunkten med verkställighet av ett beslut 

om avvisning eller utvisning skall förverkligas genom att utlänningen frivilligt lämnar landet. 

Men om utlänningen inte frivilligt lämnar landet måste denne med tvångsåtgärder verkställas 

till det eller de länder som framgår av beslutet.
85

 

 I 12 kap. 1 § UtlL föreskrivs att en utlänning aldrig får verkställas till ett land om det finns 

skäl att anta att personen där skulle vara i fara att straffas med döden eller att utsättas för 

kroppsstraff, tortyr annan omänsklig eller förnedrande behandling, bestraffning, eller att 

utlänningen inte är skyddad i det landet mot att sändas vidare till ett land där utlänningen 

skulle vara i sådan fara. Vidare i 12 kap. 2 § UtlL regleras att beslut inte heller får verkställas 

till ett land där denne riskerar att utsättas för förföljelse, eller om utlänningen inte är skyddad i 

det landet mot att sändas vidare till ett land där utlänningen löper risk för förföljelse. Dock får 

beslut verkställas till ett sådant land, om det inte är möjligt att verkställa avvisningen eller 

utvisningen till något annat land och utlänningen genom synnerligen grovt brott har visat att 

det skulle vara förenat med allvarlig fara för allmän ordning och säkerhet att låta utlänningen 

stanna kvar i Sverige. Det gäller dock inte när det riskerar att hota utlänningens liv eller av 

andra särskilt ömmande skäl. En utlänning kan också verkställas till ett sådant land om det 

inte finns möjlighet att sända denne till annat möjligt land och utlänningen har bedrivit 

verksamhet som inneburit fara för rikets säkerhet och det finns anledning att anta att denne 

kommer fortsätta bedriva sådan verksamhet i Sverige. I 12 kap. 3 § UtlL stadgas att en 

avvisning eller utvisning enligt 4 kap. 2 § första stycket UtlL eller 4 kap. 2 a § UtlL inte får 

verkställas till hemlandet där det råder väpnad konflikt eller till annat land där utlänningen 

riskerar att sändas till hemlandet om det finns synnerliga skäl att anta detta.  

 När det gäller ensamkommande barn med avvisnings- eller utvisningsbeslut enligt 12 kap. 

3 a § UtlL får de inte verkställas förrän myndigheten har försäkrat sig om att barnen tas emot 

av familjemedlem, utsedd förmyndare eller mottagningsenhet väl lämpad att ta hand om barn. 

 I 12 kap. 4 § UtlL regleras att beslut om avvisning eller utvisning som meddelas av 

Migrationsverket, migrationsdomstol eller Migrationsöverdomstolen skall sändas till det eller 

ett av de länder som anges i beslutet. Ett beslut om avvisning eller utvisning som meddelas av 

Polismyndigheten, på grund av brott som meddelas av allmän domstol, skall verkställas till 

den berördes hemland eller om det är möjligt till det land som utlänningen kom ifrån när 

denne anlände till Sverige. Om det inte är möjligt att sända utlänningen till något av dessa 

länder får denne istället sändas till ett land som han eller hon har anknytning till. Vidare 

bestäms i samma paragraf att en utlänning som har ställning som varaktigt bosatt i Sverige 

och som har internationellt skydd i en annan EU-stat får verkställighet endast ske till den stat 

som framgår av 8 a kap. 7 a § UtlL. En utlänning som fått beslut om avvisning eller utvisning 

får alltid verkställas till ett land som denne visar att mottagande kan genomföras till. I 12 kap. 

5 § UtlL stadgas att en utlänning som har anlänt till Sverige med fartyg eller luftfartyg och 
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som avvisats därför att utlänningen saknar pass eller de tillstånd som krävs för att resa in i 

landet eller medel för sin hemresa, får föras tillbaka till fartyget eller luftfartyget eller sättas 

ombord på annat sådant med samma ägare eller brukare (transportören). Om det är 

nödvändigt att bevakningspersonal följer med skall även de ges plats på fartyget eller 

luftfartyget. Vägrar befälhavaren på fartyget eller luftfartyget att ta emot utlänningen eller 

bevakningspersonalen, får Polismyndigheten förelägga befälhavaren vite. Första stycket gäller 

dock inte om fartyget eller luftfartyget kommit till Sverige direkt från en Schengenstat eller 

skall avgå till ett land dit utlänningen inte får sändas enligt 12 kap. 1, 2 eller 3 §§ UtlL.  

 I enlighet med 12 kap. 6 § UtlL får Polismyndigheten genomföra en verkställighet även om 

beslutet har överklagats. Dock kan inhibition meddelas enligt 12 kap. 10-13 a §§ UtlL. 

Polismyndigheten får inte genomföra en verkställighet när inhibition har prövats. Likaså 

gäller förbud mot verkställighet när Migrationsverket har meddelat ett tidsbegränsat 

uppehållstillstånd så länge tillståndet gäller enligt 12 kap. 13 b § UtlL.  

 I 12 kap. 17 – 19 §§ UtlL regleras ytterligare hinder mot verkställighet. Enligt förarbete
86

 

till lagen kan det röra sig om nya uppgifter i ärendet som Migrationsverket måste pröva innan 

verkställighet kan ske och inhibition fattas i ärendet. Det kan exempelvis vara uppgifter där 

det framgår att utlänningen riskerar dödsstraff, tortyr eller förföljelse vid ett återvändande till 

hemlandet och att utlänningen inte har kunnat åberopa dessa omständigheter tidigare. Om 

Migrationsverket avslår en ny prövning kan detta beslut överklagas.
87

  

 Enligt 12 kap. 15 § UtlL får ett beslut om avvisning eller utvisning verkställas omedelbart 

om det inte innehåller någon tidsfrist för frivillig avresa. En utlänning som däremot fått ett 

beslut som innehåller en tidsfrist skall lämna Sverige innan tidsfristen löper ut. Om 

utlänningen däremot inte har lämnat landet efter att tidsfristen gått ut upphävs tidsfrist för 

frivillig resa enligt 12 kap. 14 a § UtlL. Beslutet om avvisning eller utvisning skall då 

verkställas så snart som möjligt. När det gäller EES-medborgare och deras familjemedlemmar 

får beslut om avvisning eller utvisning verkställas tidigast fyra veckor från den dag då de tog 

del av beslutet, om det inte finns synnerliga skäl för att verkställa beslutet tidigare. I 12 kap. 

15 a § UtlL stadgas att en utlänning som inte har lämnat Sverige i enlighet med beslutet om 

avvisning eller utvisning när en tidsfrist för frivillig avresa löpt ut skall denne åläggas av 

handläggande myndighet ett återreseförbud på ett år. Dock får inte ett återreseförbud åläggas 

om beslutet om avvisning eller utvisning inte får verkställas på grund av ett beslut om 

inhibition, en ansökan om uppehållstillstånd eller en ansökan om ny prövning eller om 

särskilda skäl talar mot att ett sådant förbud meddelas. 

 Verkställighet av ett avvisnings- eller utvisningsbeslut anses genomfört när utlänningen har 

lämnat landet i enlighet med 12 kap. 21 § UtlL. Bestämmelsen gäller dock inte för beslut där 

utlänningen har utlämnats, överlämnats eller överförts till en annan stat eller internationell 

domstol eller tribunal genom ett straffrättsligt förfarande med villkor att utlänningen ska 

återföras. I förarbetena
88

 till lagen anför regeringen att myndigheterna skall ges möjlighet att 

verkställa ett lagakraftvunnet beslut om avvisning eller utvisning, som inte har preskriberats, 

om utlänningen efter verkställighet återvänder till Sverige utan tillstånd. Den nya 

bestämmelsen innebär att ett beslut om avvisning eller utvisning i regel upphör att gälla efter 
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fyra år från det att beslutet vann laga kraft även om beslutet har verkställts eller inte. Har ett 

återreseförbud meddelats med längre giltighetstid upphör beslutet att gälla först när tidsfristen 

löpt ut. Bestämmelsen infördes innan den nya reformeringen av utlänningslagen infördes. 

Skälet var att regeringen ansåg att den nya reformen skulle behöva avvaktas med en tid. För 

att tydliggöra bestämmelsen om att verkställa lagakraftvunnet beslut om avvisning eller 

utvisning som ännu inte har upphört, beskriver regeringen, i den nya propositionen av 

utlänningslagens reformering, när en person anses ha rest in och ut ur riket. Därför skriver 

regeringen i den nya propositionen till dagens lagstiftning, att de vill fastställa när en person 

anses verkställd, det vill säga, när denne har lämnat landet samt när denne rest in i landet. 

Grundprincipen är att en person anses ha rest in eller rest ut ur landet när denne passerat 

territoriella gränsen vilket också gäller inom EU. Men undantag från denna grundprincip görs 

i undantagsfall. Enligt förarbetena ger Schengenregelverket bestämmelser om undantag som 

exempelvis kan röra sig om passagerare som endast uppehåller sig i transithallen på en 

flygplats och för besättningsmän på fartyg. Men att detta inte är fråga om något åläggande för 

länderna och att det därför finns viss frihet för den enskilda staten att besluta om 

utformningen av undantagsbestämmelser.
89

 

 Enligt 12 kap. 22 § UtlL upphör ett beslut om avvisning eller utvisning, som inte har fattats 

av allmän domstol, att gälla fyra år efter det att beslutet vunnit laga kraft. Om beslutet 

däremot har förenats med återreseförbud upphör beslutet att gälla när återreseförbudet 

preskriberas. Ett beslut som har meddelats av allmän domstol preskriberas alltid när 

återreseförbudet upphör. Om personen i fråga beviljas permanent uppehållstillstånd upphör 

beslut om avvisning eller utvisning att gälla som inte har meddelats av allmän domstol. Enligt 

tidigare praxis
90

 kan Migrationsverket fatta ett nytt beslut om utvisning när ett beslut har 

upphört att gälla därför att en utlänning avvikit och eller uppträder under falsk identitet för att 

försvåra verkställigheten.
91

 

 Återreseförbud som tagits enligt 8 kap. 23 eller 27 §§ UtlL skall dock beslutas för högst 

fem år, om inte utlänningen utgör risk eller hot mot allmänhetens ordning och säkerhet  i 

enlighet med 8 kap. 24 § UtlL. 

 Om en utlänning istället påträffas i landet efter att denne har verkställts skall beslutet 

verkställas igen, om det har vunnit laga kraft eller enligt 12 kap. 7 eller 8 §§ UtlL. Dessutom 

får beslutet verkställas om det inte har upphört att gälla enligt 12 kap. 22 § UtlL. 

Bestämmelsen är dock inte tillämplig om utlänningen har uppehållstillstånd eller visering, 

återvänt efter att ha fått särskilt tillstånd till ett kort besök här i landet enligt 8 kap. 25 § UtlL 

eller 8 a kap. 9 § UtlL eller efter att inresan beviljats för ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. 

 När Polismyndigheten får ett verkställighetsärende skall det snarast beredas och 

genomförandet skall planeras enligt 4 kap. 1 § FAP 638-1. Arbetet skall också dokumenteras. 

Enligt 4 kap. 2 § FAP 638-1  skall Polismyndigheten i varje ärende utföra en så kallad 

verkställighetsutredning. Utredningen ligger till grund för beslut till vilket land utlänningen 

skall verkställas och hur den skall genomföras. I 4 kap. 3 § FAP 638-1  skall en utlänning 

eftersökas om denne avvikit om detta inte är uppenbart onödigt. Eftersökning av personer 

skall dokumenteras. I allmänna råd beskrivs hur en eftersökning kan gå till. Eftersökningen 
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bör genomföras med kontroll av uppgivna adresser, samtal med Migrationsverket, släktingar 

eller andra personer som kan ha kännedom om var utlänningen befinner sig. Enligt 4 kap. 4 § 

FAP 638-1  skall Polismyndigheten som påträffar en efterlyst person omedelbart underrätta 

verkställande myndighet om detta. Myndigheten som anträffat en efterlyst skall då häva 

efterlysningen enligt Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om efterlysning (FAP 

444-2). Verkställande myndighet är ansvarig för personen om inte myndigheterna kommer 

överens om annat enligt 1 kap. 10 § FAP 638-1.  

 Verkställighetsutredning syftar till att förbereda en verkställighet och utreda att 

verkställigheten kan genomföras humant, effektivt och att utlänningen mottas av landet som 

verkställigheten skall genomföras till enligt 4 kap. 5 § FAP 638-1. I 4 kap. 6 § FAP 638-1  

framkommer att polisen skall utreda utlänningens inställning till avvisnings- eller 

utvisningsbeslutet, dennes tillgångar, eventuella personliga åtaganden samt övriga åtgärder. 

Om särskilda skäl föreligger behöver inte polisen höra utlänningen.  

 Av 12 kap. 4 § UtlL stadgas att verkställigheten skall ske till det eller de länder som 

Migrationsverkets, migrationsdomstolens eller Migrationsöverdomstolens i sitt beslut anger. I 

4 kap. 7 § FAP 638-1 framgår att Polismyndigheten skall besluta till vilket land 

verkställigheten skall ske om flera länder har angetts i beslutet. Polisen skall då beakta 

utlänningens egna åsikter, om personen är välkommen till mottagarlandet, kostnader och 

andra förhållanden som har betydelse i frågan. I allmänna råd till bestämmelsen anges att 

polisen bör godkänna utlänningens egna åsikter om vilket land som denne skall verkställas till 

under förutsättning att det inte medför ökade kostnader för staten och att det saknas hinder till 

verkställighet. En begäran av utlänningen att skickas till ett annat land än det som 

myndigheten föreslagit, kan accepteras om det land som önskas är lämpligare. Om polisen 

upptäcker utan utlänningens medverkan att utlänningen är medborgare i annat land än det som 

anges i beslutet kan inte Polismyndigheten verkställa personen till det land där denne är 

medborgare bara för att denne önskar det. När polisen upptäcker ett annat medborgarskap bör 

verkställighetshinder rapporteras till Migrationsverket. Det är sålunda endast när utlänningen 

själv önskar att komma till ett annat land som polisen kan verkställa ett sådant beslut enligt 

bestämmelsen i 12 kap. 4 § tredje stycket UtlL.   

 Sverige har ingått så kallade återvändandeavtal med flera länder via utrikes- och 

justitiedepartementet. Avtalen reglerar hur återtaganden rent praktiskt skall genomföras för att 

underlätta arbetet. Återvändandeavtal reglerar exempelvis hur myndigheten skall bevisa att en 

person är medborgare i landet, vilka myndigheter som skall kontaktas i varje land och vilken 

flygplats den berörda personen skall ankomma till i respektive land.
92

 

 I allmänna råd i FAP 638-1 beskrivs att polisen bör göra en bedömning, från fall till fall, 

vilka handlingar som krävs för att genomföra verkställigheten. Bedömningen bör grundas på 

tidigare erfarenheter från verkställighet till olika länder. Dock kan polisen utföra en 

verkställighet om resehandlingar saknas men då bör det föregås av noggranna förberedelser 

och avväganden. Om det anses lämpligt bör Svenska ambassaden och andra myndigheter i 

mottagarlandet kontaktas innan verkställighet. Om ambassaden begär att personen skall 

besöka ambassaden för att utfärda resehandlingar kan polisen endast försöka förmå 
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utlänningen, mot dennes vilja, att besöka ambassaden om denne är förvarstagen. Polisen kan 

också utfärda EU:s resedokument (RPS 639.8) om mottagarlandet godtar en sådan handling 

för inresa i landet. Enligt 4 kap. 13 § FAP 638-1 kan polisen i särskilda fall om 

överenskommelse finns ta hjälp av Rikspolisstyrelsen (Rikskriminalpolisen) att skaffa fram 

resehandlingar.   

 I 7 kap. 1 § FAP 638-1 stadgas att Polismyndigheten måste innan ett avvisnings- eller 

utvisningsbeslut verkställs kontrollera om utlänningen förekommer i en brottsutredning eller 

om åtal har väckts mot denne, om utlänningen är eftersökt i EPU-registret eller Schengens 

informationssystem (SIS), om förbud mot verkställighet har inträtt eller frågan om 

transportörens kostnadsansvar för återresan har väckts. Vidare i 7 kap. 2 § FAP 638-1 regleras 

att om ett beslut om utvisning skall verkställas enligt 8 a kap. 1 § UtlL måste polisen 

kontrollera om personen har en asylansökan hos Migrationsverket som inte är avgjord.  

 Som nämnts tidigare i studien skall Polismyndigheten själv verkställa beslutet om 

myndigheten själv har fattat beslutet om avvisning enligt 1 kap. 9 § FAP 638-1. Vidare 

regleras att utvisningsbeslut av domstol skall verkställas av polisen där utlänningen 

stadigvarande vistas. Om personen avtjänar ett fängelsestraff skall polisen på den ort som 

utlänningen vistas vid frigivning verkställa beslutet. Om Migrationsverket överlämnar ett 

verkställighetsbeslut till Polismyndigheten skall den avdelning inom Polismyndigheten som 

övertar ärendet verkställa det. Enligt 1 kap. 10 § FAP 638-1 kan ett verkställighetsbeslut 

överlämnas till annan avdelning inom Polismyndigheten efter överenskommelse. 

Överlämnandet skall då dokumenteras och meddelas Migrationsverket. 

 Patrik Engström, chef för Noa:s
93

 gränspolissektion, beskriver i ett dokument hur 

Polismyndigheten arbetar med verkställighet av avvisnings- eller utvisningsbeslut. Engström 

anför tre olika svårigheter som uppstår vid deras arbete. Att utlänningens identitet inte alltid är 

fastställd, att vissa länder inte vill ta emot sina medborgare om de inte återvänder frivilligt och 

att många utlänningar avviker när de fått avslag på sin asylansökan.
94

  

6.2  Förvar  

Utlänningar över arton år kan förvartas om det vid ankomsten till Sverige inte kan fastställas 

identitet på personen och dennes egen utsaga inte kan anses trovärdig, eller om utlänningens 

rätt att vistats i landet ändå inte kan bedömas enligt 10 kap. 1 § UtlL. Vidare i samma 

bestämmelse regleras att en utlänning kan tas i förvar om det är nödvändigt för en utredning 

som visar att denne får uppehålla sig i landet, eller att det är sannolikt att personen ifråga 

kommer att avvisas eller utvisas samt om det gäller en förberedelse för att genomföra ett 

verkställighetsbeslut. Beslut om förvar enligt 10 kap. 1 § tredje och andra stycket UtlL gäller 

endast om det finns risk att utlänningen avviker, begår brott, håller sig undan eller på annat 

sätt hindrar verkställigheten. Vid en bedömning av om utlänningen avviker skall enligt 1 kap. 

15 § UtlL följande beaktas: Om personen tidigare har avvikit, om denne meddelar att denne 

inte har för syfte att lämna landet, om utlänningen har förekommit under annan identitet som 

varit felaktig, om utlänningen inte samarbetar vid en kartläggning av dennes identitet, om 
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personen har lämnat falska uppgifter, om utlänningen tidigare brutit mot ett återreseförbud, 

om utlänningen dömts för brott som kan leda till fängelse eller har utvisats av allmän domstol 

i samband med brott.  

 Särskilda bestämmelser för barn finns i 10 kap. 2, 3 samt 5 §§ UtlL. Barn kan också tas i 

förvar om det gäller ett förberedande eller genomförande av verkställighetsbeslut, om det 

föreligger risk att barnet avviker och fördröjer utredningsprocessen, om inte åtgärder med 

uppsikt av barnet är tillräcklig, om ett beslut om utvisning enligt 8 kap., 8 a kap. 1 och 5 §§ 

UtlL föreligger. Allt detta stadgas i 10 kap. 2 § UtlL. Barn får inte skiljas från båda sina 

vårdnadshavare genom att barnet eller båda vårdnadshavarna tas i förvar. Ett barn utan 

vårdnadshavare i landet får endast hållas i förvar om det finns synnerliga skäl enligt 10 kap. 3 

§ UtlL. I enlighet med 10 kap. 5 § UtlL får ett barn hållas i förvar högst 72 timmar och 

ytterligare 72 timmar om synnerliga skäl föreligger.  

 Enligt 10 kap. 4 § UtlL får inte en utlänning tas i förvar längre än 48 timmar om 

förvarstagandet syftar till att utreda utlänningen. Vid verkställighet enligt 1 § tredje stycket får 

en utlänning hållas i förvar i två månader om inte synnerliga skäl föranleder längre tid. Dock 

får inte förvarstiden vara längre tid än tre månader. Om verkställigheten tar längre tid, på 

grund av att utlänningen inte vill samarbeta, får denne hållas i förvar i tolv månader för att 

införskaffa nödvändiga handlingar för att genomföra verkställigheten. Tidsgränserna om tre 

och tolv månader gäller dock inte om utlänningen av allmän domstol utvisats på grund av 

brott. I andra fall får utlänningar över arton år hållas i förvar i två veckor om inte synnerliga 

skäl föreligger för en längre tid. Fridström tolkar 10 kap. 4 § UtlL, i lagkommentar, att regeln 

om 48 timmars förvar på grund av utredning inte får förlängas till skillnad mot övriga 

förvarsgrunder.
95

 Regeln om tolvmånadersförvar får endast ske för att genomföra en 

verkställighet enligt praxis.
96

  

 I ett annat rättsfall
97

 prövade domstolen om det var rätt att en utlänning förvarstagits i 18 

månader. Utlänningen hade gjort sig skyldig till brott och skulle därför utvisas av domstol. 

Regeringsrätten
98

 framhöll att det var oklart hur lång tid det skulle ta för att verkställa 

beslutet. Men domstolen framförde vidare att en förlängning om förvartagande kräver 

utomordentligt starka skäl. Regeringsrätten beaktade i sin bedömning de tidigare brott som 

den berörda personen hade dömts för och risken för att utlänningen skulle begå nya brott. 

Rätten ansåg det proportionerligt att med ovanstående riskbedömning kvarhålla personen i 

förvar.
99

 

 I 10 kap. 17 § UtlL regleras att Polismyndigheten får, trots att denne inte är handläggande 

myndighet, ställa en utlänning under uppsikt eller förvar om det inte finns tid att avvakta den 

handläggande myndighetens beslut. Beslutet skall då så snart som möjligt anmälas till 

handläggande myndighet som prövar om beslutet skall fortsätta att gälla. Vidare regleras i 10 

kap. 17 § UtlL att en polis får i väntan på Polismyndighetens beslut om förvar omhänderta en 

utlänning med stöd av 11 § PL. Likaså har en särskilt förordnad passkontrollant, 

kustbevakningen eller motsvarande myndighet möjlighet att omhänderta en utlänning. 
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Omhändertagandet skall då skyndsamt meddelas en polisman som skall pröva om beslutet 

skall kvarstå. I 11 kap. UtlL regleras bestämmelser om hur utlänningen skall behandlas i 

förvar. Enligt 16 § PL skall den som har omhändertagits med stöd av 11 § eller 13 § andra 

stycket PL förhöras så snart som möjligt. Vidare stadgas att om en person som har 

omhändertagits enligt 14 § PL skall åtgärder skyndsamt vidtas för att fastställa dennes 

identitet. Personen skall försättas på fri fot så snart identiteten är fastställd. En person får dock 

inte kvarhållas längre än sex timmar. Men om det är av synnerlig vikt att personens identitet 

fastställs får denne kvarhållas i tolv timmar. 

6.3 Uppsikt 

Med uppsikt avses att en utlänning är skyldig att på vissa tider anmäla sig hos 

Polismyndigheten eller hos Migrationsverket enligt 10 kap. 8 § UtlL. Vidare regleras att i ett 

beslut om uppsikt skall den ort framgå där utlänningen är skyldig att infinna sig hos 

myndigheten. Utlänningen kan också enligt 10 kap. 8 § UtlL tvingas att lämna ifrån sig pass 

eller annan handling. I 10 kap. 6 § UtlL stadgas att en utlänning som har fyllt arton år kan om 

grunderna i 10 kap. 1 § UtlL är uppfyllda stå under uppsikt istället för att låsas in under 

förvar. Barn kan också ställas under uppsikt enligt 10 kap. 7 § UtlL. Barn får ställas under 

uppsikt när förutsättningarna är uppfyllda som anges i 10 kap. 2 § första stycket första eller 

andra punkten UtlL samt när beslut har meddelats om avvisning i andra fall än som avses i 2 § 

första stycket eller när beslut har meddelats om utvisning enligt 8 kap. 6 eller 10 § eller 8 a 

kap. 1 eller 5 §. 

 Fridström anför i kommentar till 10 kap. 8 § UtlL att det bör beaktas att bestämmelsen om 

uppsikt inte innebär att en utlänning kan åläggas att uppehålla sig på specifik ort.
100

 Av 

förarbetena
101

 till lagen anges att om identiteten är oklar bör förvar tillämpas istället för 

uppsikt.
102

 Bestämmelsen motsvarar i stora drag 6 kap. 5 § fjärde stycket UtlL. Den nya 

bestämmelsen innebär att med anmälningsskyldighet avses att anmälan skall ske hos 

Migrationsverket och inte som tidigare enbart hos polisen. Vidare framgår i lagen att beslut 

om uppsikt kan innefatta att utlänningen i samma beslut åläggs både anmälningsskyldighet 

och att lämna ifrån sig sitt pass eller annan identitetshandling.
103

  

 I praxis
104

 har dock Högsta förvaltningsdomstolen ansett att det inte är motiverat att ändra 

beslutet att utlänningen istället ställs under uppsikt även om utlänningen suttit i förvar under 

en längre tid. Förvartiden uppgick till mer än fem månader. Den berörda personen hade 

vilselett polisen med oriktiga uppgifter och rätten vidhåller att förvar bör anses föreligga.
105

  

6.4 JO beslut 

Som beskrivs inledningsvis i uppsatsen har JO vid ett flertal tillfällen riktat kritik mot 

Polismyndighetens arbete vid verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut.
106

 Polisen 
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har i samband med arbetet fattat beslut med stöd i 9 kap. 9 § UtlL om husrannsakan och 

omhändertagande av en kvinna och hennes barn för att kunna genomföra en verkställighet. 

Husrannsakan genomfördes samma dag som avresedagen. JO anför att Polismyndigheten har 

tolkat 9 kap. 9 § UtlL på ett felaktigt sätt och därför inte haft lagligt stöd för sitt beslut om 

husrannsakan och omhändertagande, ”eftersom avsikten inte var att höra kvinnan om hennes 

vistelse i Sverige, utan att verkställa avvisningsbeslutet.” JO anför också att det var 

lämpligare att pröva grunden för beslut om husrannsakan och omhändertagandet med 

utgångspunkt i bestämmelsen i 12 kap. 14 § UtlL. JO uttalade i detta sammanhang att 

Polismyndigheten i det praktiska arbetet själva anser att bestämmelsen ger stöd för sådana 

åtgärder. Men JO konstaterade dock att 12 kap. 14 § UtlL inte i sig ger någon rätt för polisen 

att använda tvång eller våld. JO anför vidare att förutsättningarna hade varit annorlunda om 

Polismyndigheten hade fattat ett beslut om förvar. I ett sådant fall har Polismyndigheten enligt 

20 § PL stöd för husrannsakan och omhändertagande.
107

  

 JO har i ett annat ärende
108

 uttryckt problematiken kring polisens befogenheter i UtlL. 

Personen som skulle verkställas saknade resehandlingar vilket krävde personlig inställelse hos 

personens aktuella ambassad. Personen ifråga var inte villig att besöka ambassaden. 

Polismyndigheten genomförde då transport av den berörda personen till ambassaden. Även i 

detta fall konstater JO att 12 kap. 14 § UtlL inte i sig kan anses ge någon rätt för polisen att 

använda våld eller tvång vid verkställigheten, men Polismyndigheten hade dock i detta fall 

främst hänvisat till bestämmelsen om förvar i 10 kap. 1 § UtlL. JO påpekar att 

Polismyndigheten har rätt att ta en person i förvar för att kunna verkställa ett avvisnings- eller 

utvisningsbeslut om det visar sig att personen inte medverkar till verkställigheten.  Innebörden 

i lagen är inte tydlig när det gäller förvarstagande och JO är därför kritisk till att varken lag 

eller förarbeten ger polisen tydliga indikationer på vilka befogenheter de har.   Polisens syfte 

var att förbereda och genomföra avvisnings- eller utvisningsbeslut och därför frihetsberövades 

personen ifråga. Därför anser JO att polisens åtgärd att med tvång genomföra ett besök på 

ambassaden är en fullt rimlig åtgärd men eftersom förvarstiden kan förlängas om en utlänning 

vägrar besök vid en ambassad, vilket framgår av förarbeten,
109

 så talar det för motsatsen 

menar JO. Regeringen har i en proposition om förstärkt rättsäkerhet och effektivitet vid 

förundersökning uttalat att en enskilds rörelsefrihet av konstitutionell hänsyn inte bara av 

tolkningsskäl bör följa av vad som sägs i förarbeten till lagstiftningen.
110

 JO var också här 

kritisk till att Polismyndigheten, bara tolkningsvis, kunde utläsa bestämmelsen i 10 kap. 1§ 

UTlL vilka tvångsåtgärder myndigheten hade att tillgripa. Om det anses nödvändigt för att 

kunna utfärda resehandlingar får polisen lämna ut personliga uppgifter till den stat som 

avvisning eller utvisning skall ske, hävdar JO och hänvisar till 7 kap. 20 § UtlF. Därför menar 

JO att polisen mycket väl kunde lämna dessa uppgifter vid ambassadbesöket under 

förutsättning att gällande sekretessbestämmelser följdes. Eftersom polisen inte hade full insyn 

i vad som sägs på ett främmande språk under intervjun är JO tveksam till att sekretessen 

därmed kan garanteras. Därför menar JO att lagen även på denna punkt måste förtydligas för 
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att därmed undanröja tveksamheter gällande sekretess, skydd för den enskilde utlänningen, 

samtidigt som effektiviteten upprätthålls.
111

 

 Följande ärende handlar om när den enskilde vägrar att besöka ambassaden. 

Polismyndigheten tog med stöd av 10 kap. 1 § UtlL en man som tidigare begått brott och fått 

avslag på sin asylansökan i förvar för att utvisas. Det flygbolag som den utvisningsdömde 

skulle transporters med vägrade att låta den utvisningsdömde få flyga med bolaget med 

mindre än att denne kunde uppvisa ett så kallat acceptbrev. Eftersom mannen vägrade att följa 

med till hemlandsambassaden för att införskaffa resehandlingar tog polisen denne med tvång 

till ambassaden. Eftersom det är oklart vilket lagstöd Polismyndigheten har för en sådan 

åtgärd menar JO att utlänningslagen måste förtydligas även till denna del. Men, poängterar 

JO, om en sådan åtgärd ändock skall genomföras måste polisen beakta 

proportionalitetsprincipen 8 § PL och genomföra åtgärden humant och värdigt.
112

 

6.5 Förslag på nya befogenheter för Polismyndigheten vid verkställighet 

I en nyligen utkommen proposition
113

 anförs att Polismyndighetens befogenheter som regleras 

i UtlL bör förtydligas. Regeringen anför med stöd av tidigare redovisade JO-beslut att 

Polismyndighetens befogenheter vid verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut är 

otydliga i UtlL. Regeringen anför att JO har, i ovan redovisade beslut, konstaterat att 12 kap. 

14 § UtlL inte innebär ett tillräckligt tydligt lagstöd för att polisen skall kunna använda 

tvångsåtgärder för att verkställa avvisnings- och utvisningsbeslut.
114

 Polismyndigheten har 

tolkat JO:s beslut så att verkställighet som kräver tvångsingripanden inte har lagstöd i 12 kap. 

14 § UtlL utan tvång endast kan användas i form av husrannsakan och hämtning när ett beslut 

om förvar finns.
115

  

 Regeringen anför vidare i det nya förslaget att Polismyndigheten är den myndighet som det 

slutligen åvilar att verkställa utlänningar som inte medverkar till verkställighet och frivilligt 

lämnar landet. För att en välordnad verkställighetsprocess skall uppnås anser regeringen att 

det är av stor vikt att Polismyndigheten har de tvångsåtgärder som är nödvändiga för att 

upprätthålla processen. Regeringen menar att polisen med stöd av 20 § PL kan genomföra en 

husrannsakan när beslut om förvar föreligger. Dock anser regeringen att det är av stor vikt att 

Polismyndigheten innehar samma tvångsåtgärder, som Migrationsverket, även om beslut om 

förvar inte föreligger, eftersom många utlänningar inte kan förvarstas då reglerna om förvar är 

mycket restriktiva, framförallt för barnfamiljer.
116

   

 Regeringen föreslår att poliser skall ha rätt att använda våld vid ingripanden enligt 

förutsättningarna som anges i 10 § första stycket andra punkten och 10 a § PL. Regeringen 

anser vidare att Polismyndigheten ska ha rätt att omhänderta, kroppsvisitera samt genomföra 

husrannsakan under förutsättningarna som anges i 19 – 20 §§ PL för att verkställa personer 

med avvisnings- eller utvisningsbeslut. Rätten att omhänderta utlänningar som avses i 12 kap. 

14 § UtlL anser regeringen bör införas i kap. 9 UtlL. Omhändertagandet får enligt förslaget 

pågå högst 24 timmar och i synnerliga skäl förlängas ytterligare 24 timmar. En förlängd tid 
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kan exempelvis utgöras av ambassadbesök. Syftet är alltså att möjliggöra för polisen att 

omhänderta personer utan förvarsbeslut. Regeringen anför också att enligt 17 § PL får den 

som omhändertagits tas i förvar om det är nödvändigt med hänsyn till ordning och säkerhet. 

Vidare anförs i det nya förslaget att omhändertagande enligt ovan inte skall kunna 

överklagas.
117

          

 Det nya förslaget anger också att Polismyndigheten bör ha tydliga lagliga befogenheter att 

återlämna eller överlämna ett verkställighetsärende till Migrationsverket om personen i fråga 

medverkar till resa. Syftet med förslaget är att i möjligaste mån undvika tvångsåtgärder samt 

att överlämna ansvaret från Polismyndigheten till Migrationsverket då verket besitter större 

kompetens att bistå utlänningen vid resa till hemlandet.
118

     

 Om beslut om avvisning eller utvisning har verkställts men personen påträffas i Sverige 

innan det tidigare beslutet har preskriberats
119

 kan utlänningen verkställas på nytt genom det 

gamla beslutet.  Vid en ny verkställighet enligt huvudregeln i 12 kap. 14 § UtlL är det 

Migrationsverket som i första hand skall ansvara för ärendet.  Regeringen förslår att 

Polismyndigheten skall vara verkställande myndighet vid verkställighet av beslut som inte har 

upphört att gälla.  Polismyndigheten får då samma behörighet som Migrationsverket besitter 

att i en sådan situation ta utlänningen i förvar.
120

        

 Regeringen föreslår också att Polismyndigheten bör ha samma förutsättningar som 

Migrationsverket att ta barn i förvar.  I dagsläget regleras att barn får tas i förvar om det är 

sannolikt att barnet omedelbart verkställs eller om det är för att förbereda samt genomföra 

verkställighet av ett avvisnings- eller utvisningsbeslut. För att ta barn i förvar krävs att 

myndigheten finner det sannolikt att barnet avviker och därigenom försvårar verkställigheten 

och att reglerna om uppsikt inte är tillräckliga enligt 10 kap. 2 § första stycket UtlL. Ett barn 

får också tas i förvar om det tidigare har visat sig att beslut om uppsikt inte varit tillräckligt 

enligt 10 kap. 2 § andra stycket UtlL. I nuläget är det bara Migrationsverket som kan förvarsta 

barn enligt 10 kap. 2 § första stycket UtlL. Polismyndigheten kan således endast förvarsta 

barn där det enligt 10 kap. 2 § andra stycket UtlL har visat sig otillräckligt med uppsikt. 

Regeringen vill med det nya förslaget att Polismyndigheten får samma rätt som 

Migrationsverket att förvarsta barn enligt 10 kap. 2 § första stycket UtlL.
121

                                                                                                                                      

6.6 Straffbestämmelser 

I 20 kap. UtlL regleras olika brott mot UtlL. I 20 kap. 1 § UtlL regleras att om en utlänning 

uppsåtligen eller av oaktsamhet uppehåller sig i riket utan tillstånd och utan att utlänningen 

har ansökt om nödvändigt tillstånd eller en förundersökningsledare har ansökt om 

tidsbegränsat uppehållstillstånd för utlänningen med stöd av 5 kap. 15 § UtlL skall denne 

dömas till böter. Vidare bestäms att i ringa fall skall åtal för brott enligt denna bestämmelse 

inte väckas annat än om det är motiverat från allmän synpunkt. I 20 kap. 2 § UtlL skall en 

utlänning som uppsåtligen uppehåller sig i landet fastän denne enligt ett verkställt beslut om 

utvisning enligt 8 a kap. 1 eller 5 §§ UtlL inte har haft rätt att återvända hit dömas till fängelse 
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i högst ett år eller i ringa fall böter. Bestämmelsen gäller dock inte om utlänningen har flytt hit 

av skäl som avses i 4 kap. 1, 2 eller 2 a § UtlL. I ringa fall skall åtal för brott inte väckas annat 

än om det är motiverat från allmän synpunkt. I 20 kap. 3 § UtlL skall en utlänning som 

uppsåtligen eller av oaktsamhet arbetar utan tillstånd i landet dömas till böter. Den som 

uppsåtligen på ett olagligt sätt passerar Schengengränsen enligt kodex skall dömas till böter 

eller fängelse i ett år enligt 20 kap. 4 § UtlL. I 20 kap. 5 § UtlL finns straffbestämmelser för 

arbetsgivare som har en utlänning anställd, om utlänningen inte har rätt att vistas i Sverige, 

eller har rätt att vistas här men saknar föreskrivet arbetstillstånd. Arbetsgivaren kan då påföras 

böter eller om omständigheterna är försvårande till fängelse ett år. Det kan också bli fråga om 

påförande av särskild avgift enligt 20 kap. 12–14 §§ UtlL. I 20 kap. 6 § UtlL döms den som 

uppsåtligen eller av oaktsamhet inte gör anmälan som föreskrivs i en förordning som har 

utfärdats med stöd av denna lag, den som i en anmälan eller ett ansökningsärende enligt denna 

lag eller enligt en förordning som har utfärdats med stöd av denna lag medvetet lämnar oriktig 

uppgift eller medvetet underlåter att berätta om något förhållande av betydelse till böter eller 

vid försvårande omständigheter till fängelse i högst sex månader. Den som genom att gömma 

en utlänning eller genom någon annan sådan åtgärd uppsåtligen hjälper utlänningen att 

olovligen uppehålla sig i Sverige, en annan EU-stat eller Island, Norge, Schweiz eller 

Liechtenstein, om detta görs i vinstsyfte, döms till två års fängelse eller vid förmildrande 

omständigheter till böter enligt 20 kap. 7 § UtlL. I 20 kap. 8 § UtlL stadgas bestämmelser om 

människosmuggling. Den som uppsåtligen hjälper en utlänning att olovligen komma in i eller 

passera genom Sverige, en annan EU-stat eller Island, Norge, Schweiz eller Liechtenstein 

döms för människosmuggling till fängelse i högst två år. Är brottet att anse som grovt döms 

för grov människosmuggling till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömning 

av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om gärningen, utförts mot ersättning, utgjort ett led 

i en verksamhet som avsett ett stort antal personer, eller utförts under former som innebär 

livsfara för utlänningen eller annars utförts under hänsynslösa former. Vid ringa brott påförs 

böter eller fängelse i högst sex månader. Vid försök eller förberedelse till brott enligt denna 

bestämmelse kan denne dömas till ansvar enligt 23 kap. BrB. Om någon i vinstsyfte 

planlägger eller organiserar verksamhet som riktar in sig på att främja att utlänningar reser till 

Sverige utan pass eller de tillstånd som krävs för inresa i riket döms denne för organiserande 

av människosmuggling till fängelse i högst två år enligt 20 kap. 9 § UtlL. Om brottet är grovt 

döms denne för grovt organiserande av människosmuggling till fängelse i lägst sex månader 

och högst sex år. Vid bedömning av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om gärningen 

innefattar ett systematiskt utnyttjande av utlänningars utsatta situation, eller innefattar livsfara 

eller annan hänsynslöshet gentemot utlänningarna. Om brottet istället är att anse som 

ringa döms denne till böter eller fängelse i högst sex månader. Den som hjälper en utlänning 

att resa till Sverige, utan pass eller de tillstånd som krävs för inresa i landet, döms för 

medhjälp till brott enligt samma bestämmelse. Detta gäller om medhjälparen insåg eller hade 

skälig anledning att anta att resan anordnats i vinstsyfte genom sådan verksamhet. 
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7. Analys och de lege ferenda resonemang   

7.1 Inledning 

Som jag har förstått när jag har bearbetat lagens bestämmelser, tolkningen av lagen och hur 

Polismyndigheten faktiskt arbetar med verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut 

uppstår oftast tre svårhanterliga huvudsakliga problem, som analyseras i detta kapitel. Det 

första problemet som kan uppstå vid Polismyndighetens arbete är att utlänningars identitet 

inte är fastställda och svåra att fastställa. Vidare kan problem uppstå vid verkställighet av 

avvisnings- och utvisningsbeslut om personen ifråga avviker när denne har fått ett beslut om 

avvisning eller utvisning. Ett tredje problem som kan uppkomma vid denna typ av arbete är 

om mottagarlandet inte vill ta emot utlänningen och denne inte vill lämna Sverige frivilligt.   

 Vidare kommer också regeringens nya förslag om tydligare befogenheter för 

Polismyndigheten vid verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut att analyseras.   

7.2 Befogenhetsfördelning  

Som framgår tidigare övergick huvudansvaret av verkställighet av avvisnings- och 

utvisningsbeslut från Polismyndigheten till Migrationsverket.
122

 Syftet med att överflytta 

ansvaret beskrivs vara för att Migrationsverket besitter en annan helhetssyn och kunskap om 

utlänningsärenden överlag enligt proposition
123

 till lagen som också framgår i tidigare i 

uppsatsen.
124

 Men istället infördes rätten att överlämna ärenden till Polismyndigheten. Jag 

förstår regeringens förslag och deras motivering. Jag anser att en sådan ansvarsfördelning 

underlättar för både Polismyndigheten och berörda personer. Det är av vikt, anser jag, att 

personer som samarbetar med Migrationsverket och frivilligt vill resa hem skall ges chansen 

att med hjälp av Migrationsverket få beslutet verkställt. Personen ifråga har troligen besökt 

Migrationsverket en eller flera gånger och känner därför kanske stort förtroende för sin 

handläggare på Migrationsverket. Handläggaren har i sin tur en vidare överblicksbild av 

ärendet och den berörda personen än vad en handläggare på Polismyndigheten hade enligt den 

gamla bestämmelsen. Migrationsverket besitter också troligen, som regeringen anför, en 

annan kompetens gällande utlänningsärenden än vad Polismyndigheten besitter. Med en 

samarbetsvillig person kan en resa hem, på grund av att Migrationsverket har huvudansvaret, 

ske både effektivare och snabbare. Att Migrationsverket kan överlämna ärenden till polisen 

för tvångsåtgärder eller om personen ifråga har avvikit, är av vikt. Som redovisas tidigare i 

arbetet har inte Migrationsverket samma lagliga befogenhet som Polismyndigheten har att 

tillgripa tvångsåtgärder. Migrationsverket har dock samma rätt som Polismyndigheten att 

omhänderta pass eller liknande.
125

 Jag anser dock att om Polismyndigheten hade som förut 

huvudansvaret vid verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut skulle det underlätta 

deras arbete och polisen skulle istället kunna överlämna frivilliga personer till 

Migrationsverket för att verkställa dessa. Om polisen tidigt får ett ärende presenterat och 

möjlighet att sätta sig in i ärendet så skulle det underlätta deras arbete och jag tror att fler 
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verkställighetsbeslut skulle bli utförda. Jag tror också att färre utlänningar skulle hinna att ”gå 

under jorden.” Om inte annat, tror jag, att fler utlänningar har större respekt för 

Polismyndighetens personal än Migrationsverkets personal. 

 Som beskrivs inledningsvis har LMA förändrats.
126

 Detta innebär att utlänningar som har 

beslut om avvisning eller utvisning inte har rätt till boende och bistånd. Jag anser att denna 

ändring har haft positiv inverkan på Polismyndighetens och Migrationsverkets arbete med 

verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut. Om en person inte har rätt att uppehålla sig 

i landet men ändå får bistånd anser jag att det ger fel signaler. Jag tror också att det är svårt att 

genomföra frivillig verkställighet under tiden de får bistånd. Varför skall en utlänning lämna 

ett land om de får bistånd i landet?  Det är viktigt att lagstiftningen ger rätt signaler till 

människor för att de skall ha förståelse för lagstiftningen. Ändringen gör det svårt för 

människor som inte får uppehålla sig i landet att faktiskt bo och leva i Sverige.  

7.2.1 Polismyndighetens befogenheter 

Vid en första anblick tycks inte Polismyndigheten besitta alltför genomgripande befogenheter 

när det gäller verkställighet av beslut om avvisning eller utvisning men som framgår nedan 

har dock Polismyndigheten ett antal befogenheter att tillgå. Att beslut kan överlämnas från 

Migrationsverket till Polismyndigheten om personer avviker för att polisen kan bedriva 

spanings- och eftersökningsarbete är nödvändigt anser jag. Dock krävs stora resurser för att 

bedriva denna typ av arbete. Det är inte någon enkel uppgift att hitta en person som gömmer 

sig. Jag vet dock av egen erfarenhet att många som gömmer sig kommer fram efter fyra år när 

deras beslut har upphört att gälla. Då påbörjas en ny process, det vill säga, personen söker asyl 

hos Migrationsverket och får med största sannolikhet ett liknande beslut om inte andra 

förutsättningar i ärendet har framkommit som gör att utgången blir en annan. Jag anser att 

detta är en dyr och ineffektiv processgång. För att hindra att sådana händelser sker anser jag 

att preskriptionstiden på fyra år skall förlängas. En förlängd preskriptionstid skulle kanske, 

menar jag, försvåra för människor att gömma sig i landet. Jag tror att det skulle bli svårare att 

hålla sig undan i landet under flera år utan bistånd eller liknande. Oftast bor dessa människor 

hos vänner och bekanta som får bekosta deras uppehälle. Människorna förflyttar sig ofta, tror 

jag, och att deras vänner skulle bekosta deras uppehälle under exempelvis en tioårsperiod 

anser jag inte skulle kunna ske i särskilt många fall. Det skulle leda till att personerna 

självmant skulle lämna riket då de inte har sin försörjning här. Som anförs tidigare i uppsatsen 

ändrades reglerna så att verkställighet kan ske så länge som beslut om avvisning eller 

utvisning gäller trots att personen i fråga tidigare har verkställts på beslutet.
127

 Jag anser att 

det är en viktigt lagregel då en person annars kan återkomma till Sverige där denne har 

verkställts och starta en ny långtgående process. En längre preskriptionstid skulle även gynna 

denna regel anser jag. Det skulle underlätta Polismyndighetens arbete och även 

Migrationsverket om preskriptionstiden förlängdes. Det skulle innebära att en utlänning som 

blir verkställd inte kan återvända till Sverige innan preskriptionstiden löpt ut för att inte 

riskera att bli verkställd på ett tidigare beslut.  
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 Ett annat problem med dagens lagstiftning anser jag vara tiden för återreseförbud. En 

person som får ett beslut om avvisning eller utvisning kan verkställas på detta beslut inom 

fyra år innan beslutet preskriberas. Dock kan kortare tid för återreseförbud meddelas. 

Återreseförbudet börjar gälla från och med det datum domen vunnit laga kraft. Detta medför i 

praktiken att en person som verkställs till sitt hemland efter en viss tid, exempelvis, tre år efter 

att beslut om avvisning eller utvisning har vunnit laga kraft kanske inte längre har beslut om 

återreseförbud och kan därefter återvända till Sverige och starta en ny lång och dyrbar 

process. Om en person verkställs på nytt genom sitt gamla beslut om avvisning eller utvisning 

meddelas inte heller något nytt återreseförbud trots att denne har överträtt myndighetsbeslut 

och lagregler. Jag anser därför att tiden för återreseförbud bör förlängas.  

 Polismyndigheten har rätt enligt både PL och UtlL omhänderta, visitera samt genomföra 

husrannsakan hos de personer som skall verkställas. Jag anser att lagen är otydlig och finner 

det bra att regeringen har blivit uppmärksammad på detta problem genom olika JO-beslut.
128

 

För att upprätthålla en god verkställighetsprocess krävs således att Polismyndigheten besitter 

lagliga tvångsåtgärder som är nödvändiga för att genomföra en verkställighet. I dagsläget är 

det osäkert vilket lagligt stöd polisen verkligen besitter och jag finner det är av vikt att 

regeringen i sitt nya förslag vill förtydliga dessa regler.  

 Som beskrivs tidigare i arbetet kan inte Polismyndigheten återlämna ärenden till 

Migrationsverket om det senare skulle visa sig att personen är villig att samarbete till en 

verkställighet.
129

Men enligt den nya propositionen vill regeringen ändra lagen så att 

Polismyndigheten kan återlämna ärenden till Migrationsverket om personen samarbetar.
130

Jag 

anser att det är ett positivt förslag från regeringen som skulle underlätta för polisen vid arbetet 

med verkställighet. Detta skulle leda till att Polismyndigheten kan lägga mer resurser och tid 

på de ärenden som inte kan hanteras av annan myndighet och verkställighetsprocessen skulle 

effektiviseras.  

7.2.2 Förvar 

Om polisen finner att en person kan komma att avvika kan denne förvarstas enligt 10 kap. 1 § 

UtlL.
131

 Jag anser att detta är en viktig tvångsåtgärd som Polismyndigheten kan ta till för att 

verkställa beslut om avvisning och utvisning. Som beskrivs ovan kan en utlänning sättas i 

förvar om identiteten är oklar eller för att fullfölja en verkställighet och hindra att personen 

begår brott. Som redovisas ovan enligt 10 kap. 4 § UtlL får inte en utlänning tas i förvar 

längre än 48 timmar om förvarstagandet syftar till att utreda utlänningen. Vid verkställighet 

enligt 10 kap. 1 § tredje stycket UtlL får en utlänning hållas i förvar i två månader om inte 

synnerliga skäl föranleder längre tid. Dock får förvarstiden inte vara längre tid än tre månader. 

Om verkställigheten tar längre tid på grund av att utlänningen inte vill samarbeta får denne 

hållas i förvar i tolv månader för att införskaffa nödvändiga handlingar som krävs för att 

genomföra verkställigheten. Tidsgränserna om tre och tolv månader gäller dock inte om 

utlänningen av allmän domstol utvisats på grund av brott.
132
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 Om identiteten är oklar har Polismyndigheten 48 timmar på sig att klargöra en identitet. 

Jag tolkar regeln på samma sätt som Fridström det vill säga att förvar på denna grund är det 

enda beslut som inte kan förlängas. Jag anser att det kan vara svårt för Polismyndigheten att 

fastställa en identitet på så kort tid. Jag anser att om personen i fråga inte samarbetar med 

Polismyndigheten torde också förvar på denna grund kunna förlängas för att underlätta 

Polismyndighetens arbete. Det är inte lagstadgat att en person alltid skall bära pass med sig 

men skall snabbt kunna uppvisa passet. Detta talar också för att förlänga förvarstiden eftersom 

det trots allt kan ta åtskilliga timmar innan den asylsökande får fram sitt pass. Jag anser därför 

att om personen inte samarbetar med polisen eller på annat sätt söker fördröja verkställighet 

bör det leda till att förvarstiden förlängs. Däremot anser jag att reglerna om hur länge en 

person kan sitta i förvar är tydligt angivna. Om förvarsgrunden är verkställighet kan en person 

som längst sitta i förvar i tolv månader. Detta är inte en orimlig tid, anser jag, då arbetet med 

att ta fram resedokument och likande kan ta tid. Om beslutet har meddelats av domstol gäller 

inte ovanstående tidsaspekter vilket var fallet med Kadar Bencheref. Han satt i förvar i åtta 

år.
133

 Om Kadar Bencheref blivit frisläppt ansåg Polismyndigheten det troligt att han skulle 

begå flera brott. Lagen reglerar att så länge som Polismyndigheten finner att verkställighet är 

möjlig och att personen inte samarbetar kan denne sitta i förvar. Frågan i Kadar Bencherefs 

fall var om det kunde anses möjligt att verkställa honom. Jag anser att det beslutet måste 

avgöras av varje enskild polisman eller annan myndighetsansvarig som har inblick i ärendet 

om denne anser att verkställighet är möjlig att genomföra eller ej. Därför menar jag att det inte 

strider mot lag att Kadar Bencheref satt i förvar i åtta år då Polismyndigheten fortfarande 

arbetade med verkställigheten och ansåg att verkställigheten var möjlig att genomföra.  

 Vidare anser jag det är av vikt ur mänskliga rättigheters synpunkt att beslut om förvar 

måste omprövas efter en viss tid. Det är av stor vikt för att uppnå ett rättsäkert system och 

upprätthålla vår demokrati. Som redovisas tidigare i arbetet regleras i 2 kap. 8 § RF att 

människor skall skyddas gentemot det allmänna mot frihetsberövanden. Dock finns undantag 

som regleras i 2 kap. 25 § RF.
134

 Jag anser att det är nödvändigt att friheterna med hjälp av 

lagstöd kan begränsas för att upprätthålla ordning och säkerhet i samhället. Men det är också 

av vikt att begränsningarna inte missbrukas. Eftersom Kadar Bencheref ansågs farlig och om 

han blev försatt på fri fot troligen skulle begå fler brott anser jag även ur ett perspektiv om 

mänskliga rättigheter att Polismyndigheten handlade korrekt eftersom lag och mänskliga 

rättigheter också skall skydda tredje man.  

 Som sagts ovan får barn tas i förvar i 72 timmar och ytterligare 72 timmer om synnerliga 

skäl föreligger. Ett barn får inte skiljas från båda sina vårdnadshavare.
135

 Detta är en regel jag 

finner problematisk. Om en familj med minderåriga barn skall verkställas och det finns risk 

att dessa avviker kan endast en av föräldrarna tas i förvar medan resten av familjen förblir på 

”fri fot”. Att ta båda vårdnadshavarna i förvar torde strida mot principen om barnets bästa.
 136

 

Men att ”försätta” en familj på ”fri fot” i ett land där de inte har några större lagliga rättigheter 

därför att de har ett beslut om avvisning eller utvisning anser jag strida mot barnets bästa. Att 
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ständigt leva i rädsla, att inte veta om polisen när som helst kan knacka på eller att i rädsla 

över att bli upptäckta och tvingas byta bostad vecka från vecka anser jag strida mot principen 

om barnets bästa. Jag anser därför att förvarsreglerna gällande barn bör ses över. 

 Som framgår i arbetet saknar Polismyndigheten samma lagliga rätt i dagsläget som 

Migrationsverket att ta barn i förvar enligt 10 kap. 2 § första stycket UtlL. Därför vill 

regeringen ändra lagstiftningen för att ge Polismyndigheten samma rätt som Migrationsverket 

besitter att ta barn i förvar enligt 10 kap. 2 § första stycket UtlL.
137

 Jag anser att det är av vikt 

och att det skulle underlätta Polismyndighetens arbete om barn omedelbart verkställs. 

Detsamma borde gälla om det är för att förbereda samt genomföra verkställighet av ett 

avvisnings- eller utvisningsbeslut om myndigheten finner det sannolikt att barnet avviker och 

därigenom försvårar verkställigheten och att reglerna om uppsikt inte är tillräckliga. I nuläget 

måste Polismyndigheten således först pröva ett beslut om uppsikt och det kan leda till att 

barnet i fråga avviker och därmed inte kan verkställas.  

 Som också framgår tidigare i arbetet vill regeringen ge Polismyndigheten lagligt stöd att 

omhänderta utlänningar som skall verkställas men inte förvarstas. Regeringen anser också att 

detta beslut inte skall kunna överklagas.
138

 Det är en viktig bestämmelse som skulle kunna 

möjliggöra för Polismyndigheten att exempelvis omhänderta en person för att med tvång 

besöka dennes hemlandsambassad och utfärda en resehandling eller att omhänderta en person 

för att genomföra en planerad verkställighet. Som framgår i tidigare kapitel i uppsatsen skall 

en person ha rätt att få sitt beslut prövat enligt 2 kap. 9 § RF men att begränsningar av 

friheterna finns i 2 kap. 25 § RF.
139

 Personen ifråga har rätt att överklaga ett beslut om 

avvisning eller utvisning, friheten finns därför kvar. Personen ifråga har också rätt att när som 

helt under processen inkomma med verkställighetshinder enligt 12 kap. 1- 3 a §§ UtlL. Jag 

anser därmed att det nya förslaget därför inte står i strid mot bestämmelserna i de mänskliga 

rättigheterna.  

7.2.3 Uppsikt 

En annan tvångsåtgärd som Polismyndigheten kan använda sig av är, som beskrivs ovan, 

uppsikt. Med uppsikt menas att en person är skyldig att infinna sig hos Polismyndigheten eller 

Migrationsverket bestämda dagar enligt 10 kap. 8 § UtlL.
140

 Uppsiktsbestämmelserna är 

lindrigare än förvarsbestämmelserna i den mening att utlänningen lever som vanligt men 

besöker Polismyndigheten eller Migrationsverket en eller flera dagar i veckan. Jag anser att 

det är ett bra komplement till bestämmelserna om förvar. För att försöka minska 

tvångsanvändningen och ta hänsyn till mänskliga rättigheter är det bra att en person istället för 

att låsas in, frivilligt på bestämda tider kan påvisa sin egen vilja och samarbetsförmåga.  

7.3 Identitet  

En svårighet för polismyndigheten som uppstår i samband med verkställighet av avvisnings- 

och utvisningsbeslut är att ta reda på personens riktiga identitet och anskaffa resehandlingar. 

Som redovisas tidigare i uppsatsen räcker det med att personen gör sin identitet sannolik när 
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de söker asyl hos Migrationsverket.
141

 Det åligger sålunda polisen att utreda dennes identitet 

om det är oklart vilket land denna skall verkställas till trots att det är Migrationsverket som 

först utreder det aktuella ärendet. Jag anser att bättre utredningar angående identitet och 

möjliga verkställighetsländer från Migrationsverket skulle underlätta Polismyndighetens 

arbete. En ändring som ställer högre krav för utlänningar att styrka sin identitet och kräva in 

identitetshandlingar vore önskvärt för att underlätta Polismyndighetens arbete. Dock finns 

regler om mänskliga rättigheter att ta hänsyn till vilket tidigare framgår i uppsatsen.
142

 Att 

göra en allt för snäv tolkning eller bestämmelse som jag anser önskvärd ur denna 

utgångspunkt torde dock kunna strida mot artikel 18 i rättighetsstadgan som ger alla 

människor rätt att söka asyl. För att underlätta Polismyndighetens arbete med just 

identitetsfrågan anser jag att det bör åvila Migrationsverket större utredningsansvar gällande 

identitet. Det finns inget lagstöd som reglerar att personen skall göra sin identitet sannolik 

utan detta är Migrationsverkets egen tolkning av internationella och nationella bestämmelser. 

Jag anser att denna tolkning vållar många problem för Polismyndigheten i deras arbete. Jag 

anser att striktare bedömningar gällande att styrka sin identitet är nödvändigt.  

 Skillnaden mellan Migrationsverkets befogenheter och Polismyndighetens befogenheter är 

att Migrationsverket inte kan bedriva eftersöknings- och spaningsarbete.  Likaså kan inte 

Migrationsverket använda sig av tvångsmedel i lika stor utsträckning som Polismyndigheten 

kan. Som beskrivs i arbetet jobbar också civilanställda inom gränspolisen.
143

 Civilanställda 

har inga större befogenheter att bedriva polisiär verksamhet eller vidta tvångsåtgärder. Men 

civilanställda arbetar tillsammans med poliserna inom varje avdelning och ges därför stor 

möjlighet att underrätta en polisman om polisiära åtgärder måste vidtas. Om en civilanställd 

skulle ges alltför stor frihet att vidta egna åtgärder anser jag att det skulle kunna riskera vårt 

grundlagsskydd om mänskliga rättigheter och i värsta fall hota vår demokrati eftersom 

civilanställda saknar polisiär utbildning. Så länge som civilanställda inom polisen vet vilka 

lagliga befogenheter de besitter och inte går utöver dessa befogenheter ser jag inga problem 

med det. Jag anser därför att det är av vikt med civilanställda som används på rätt sätt inom 

Polismyndigheten eftersom polisiära resurser är knappa och att de civilanställdas 

kompletterande kunskap skapar goda förutsättningar för effektivitet vid verkställighet av 

avvisnings- och utvisningsbeslut.  

7.4 Landsregler 

Det är inte enbart nationella regler och lagar som kan hindra polisens verkställighetsarbete. 

Som framgår tidigare i uppsatsen
144

 har varje land egna regler avseende hur människor fritt 

kan resa inom landet och hur verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut får ske. Jag 

vet genom egen erfarenhet att de allra flesta länder kräver passhandlingar och resedokument. 

Vissa länder kräver också personliga brev från den berörda parten där denne uttrycker sin 

vilja att återvända till hemlandet. Om personen inte vill gå med på en sådan process kan denne 

inte heller verkställas till det eller de länderna. För att lösa problem som kan uppstå länder 

emellan vid verkställighet av avvisnings- eller utvisningsbeslut skriver den svenska staten 
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avtal med olika länder för att underlätta arbetet, vilket framgår ovan.
145

 Jag anser att detta är 

ett bra tillvägagångssätt. Verkställighet kan bli mer effektiva och Polismyndigheten eller 

annan myndighet vet då vilka regler som gäller för det specifika landet. Svenska staten eller 

en svensk myndighet behöver då inte känna rädsla för att ”trampa ett annat land på tårna.” Jag 

ser helst att fler samarbeten länder emellan och avtal kommer till stånd. Men jag tror att en del 

problem bottnar i att vissa länder inte har en fungerande statsmakt vilket hindrar att sådana 

avtal skrivs. Ibland tror jag också att en ovilja finns hos några länder att ta emot sina egna 

medborgare. Ett bra exempel på detta är att Marocko nyligen vägrat att ta emot unga 

medborgare som olagligt vistas i Sverige. 

7.5 Straffbestämmelser 

Med dagens lagstiftning är det inte brottsligt att gömma utlänningar som har beslut om 

avvisning eller utvisning. Jag anser att detta är ett stort problem i dagens samhälle. De 

personer som avviker gömmer sig oftast hos bekanta. För att hindra detta anser jag det 

nödvändigt att införa en bestämmelse som hindrar att detta sker genom att kriminalisera att 

”gömma” personer som har beslut om avvisning eller utvisning. Då tror jag att problemet 

skulle minska. Enligt ovan sagda är det enligt 20 kap. 7 § UtlL endast olagligt att gömma 

utlänningar i vinstsyfte.
146

 Jag anser att rekvisitet måste ändras. Dels är det svårt att påvisa att 

personerna ifråga göms för ett eget vinstsyfte och exempelvis kan personal i frikyrkor som 

ägnar sig åt att gömma människor svårligen kan bli dömda. Att människor som gömmer andra 

människor och sätter sig över myndighetsbeslut, lagakraftvunna domar, samt lagar och regler 

inte kan dömas till brott anser jag vara en brist i svensk lagstiftning. 

 Som också anförs i arbetet
147

 kan en utlänning som uppsåtligen eller av 

oaktsamhet uppehåller sig i riket utan tillstånd enligt 20 kap. 1 § eller som har ett beslut om 

utvisning enligt 8 a kap. 1 eller 5 §§ UtlL och inte har haft rätt att återvända hit dömas till 

böter eller fängelse. Jag anser dock att straffbestämmelserna i sammanhanget inte är 

avskräckande nog och för lindriga. Människor i denna situation äger oftast inte så mycket 

pengar och kan därför inte betala böter och blir därför inte avskräckta av bötesstraffet. Likaså 

ses inte en fängelsevistelse som avskräckande för dessa människor som är vana vid hårdare 

straff och hårdare behandling i hemlandet. Jag tror att hårdare bestraffning i samband med 

återreseförbud till Schengenterritoret skulle avskräcka dessa människor från att begå dessa 

brott. Jag anser att straffbestämmelserna i 20 kap. UtlL bör ses över och ändras i den mån det 

är möjligt. I detta fall måste också givetvis de mänskliga rättigheterna beaktas och 

straffbestämmelserna måste stå i proportion till rättigheterna. Jag anser därför att det bör 

åligga överstatliga organ såsom EU att tillsammans skapa likvärdiga straff för de brott dessa 

människor begår.  

 Jag anser det positivt att synen på människosmuggling tas på allvar i svensk lagstiftning 

genom att straff som åläggs detta brott är hårdare än de övriga straffbestämmelserna i UtlL. 

Det är en situation som verkligen strider mot mänskliga rättigheter och inte är humant. Att 

lagstiftaren tagit detta på stort allvar anser jag är av vikt för att förhindra smuggling av 

människor.  
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7.6 Samarbete på internationell nivå 

För att människor runt om i världen skall få en rättvis asylprocess anser jag att det inom 

unionen krävs samstämmiga regler. Människor flyr för sitt liv och skall känna sig lika trygga 

och hemma oberoende av vilket unionsland som de söker asyl i. Jag anser därför att det är av 

största vikt att EU har lika förutsättningar för alla länder oberoende av vilket unionsland som 

de bosätter sig i. Att Sverige är ett av de länder inom EU som har en mer generös 

sociallagstiftning gällande asyl råder inga tvivel om och att allt fler flyktingar väljer att 

bosätta sig i just Sverige på grund av detta anser jag har blivit ett problem. Länder som 

exempelvis Sverige och Tyskland erbjuder generösare regler än andra länder. Många 

människor kommer därför till Sverige trots att de har asyl i ett annat EU land. För att få en 

jämnare fördelning av antalet asylsökande inom unionen anser jag att det krävs en gemensam 

lagstiftning som innehåller bestämmelser om ersättning, bosättning, utbildning och hälso- och 

sjukvård. Om Sverige i sin lagstiftning skulle behöva göra skillnad på svenska medborgare 

och de som fått asyl kanske det skulle kunna ses som diskriminering? Men eftersom EU:s 

lagstiftning står över den svenska torde det vara möjligt att uppnå en sådan lösning. Dock har 

enligt artikel 4 Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, inte unionen exklusiv 

befogenhet utan delad befogenhet tillsammans med medlemsstaterna att reglera socialpolitik. 

Men vidare i artikel 6 Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt har unionen 

befogenhet att vidta åtgärder för att stödja, samordna och komplettera åtgärder som innebär 

skydd för och förbättring av människors hälsa. Denna delade befogenhet som regleras i artikel 

4 Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt gör det svårt att harmonisera detta område. 

Jag ser det önskvärt att medlemsstaterna diskuterar detta för att försöka nå en likande 

lagstiftning gällande de sociala villkoren som skall gälla alla asylsökande inom EU. 
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8. Avslutande reflektioner 

8.1 Reflektion och förslag till framtida forskning 

Som sagts ovan är detta juridiska område väldigt komplext. Jag anser att det inom 

migrationsrätten finns områden där det kan forskas vidare. Som jag nämnde tidigare i arbetet 

anser jag att förvarsreglerna inte beaktar principen om barnets bästa.
148

 Det vore intressant att 

se ett fördjupat arbete som redogör för barnets bästa i förvar.  

 Ett annat problem som jag har stött på under min arbetslivserfarenhet men också i 

författandet av denna uppsats, är det bristfälliga samarbete som många myndigheter uppvisar 

Många svenska myndigheter strävar efter liknande mål och har olika erfarenheter och 

kompetenser inom sitt område och skulle säkerligen kunna bistå varandra med värdefulla 

erfarenheter. Som framgår av uppsatsen föreligger sekretess myndigheter emellan enligt 8 

kap. 1 § OSL.
149

 Jag anser att svenska myndigheter och även utländska myndigheter har 

information som om den kunde delges skulle underlätta för andra myndigheter i deras olika 

tjänsteutövningar. Exempelvis besitter Skatteverket stor kunskap om arbetsgivare som kan 

vara nyttig för Polismyndigheten att känna till i deras arbete med verkställighet av utvisnings- 

och avvisningsbeslut. Likaså besitter socialtjänsten och skolor information som kan vara av 

vikt i Polismyndighetens arbete. Det vore därför intressant att se en fördjupad studie i inom 

vilka rättsliga lagar myndigheter emellan kan samarbeta bättre eller vad som kan förhindra 

detta. 

8.2 Reflektioner över Polismyndighetens befogenheter när det gäller verkställighet av 

avvisnings- och utvisningsbeslut 

Som kan utläsas av uppsatsen är det ingen lätt uppgift Polismyndigheten är ålagd. Flera 

problem kan uppstå vid arbetet med verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut. Som 

beskrivs tidigare kan problem uppstå som att utlänningars identitet inte är fastställd eller svår 

att fastställa. Vidare kan problem uppstå vid verkställighet av avvisnings- och 

utvisningsbeslut om personen ifråga avviker när denne har fått ett beslut om avvisning eller 

utvisning. Det beräknas att det finns över tiotusen sådana fall för närvarande i Sverige Ett 

annat problem som kan uppkomma vid denna typ av arbete är om mottagarlandet inte vill ta 

emot utlänningen och denne inte vill lämna Sverige frivilligt.  

 Som framgår tidigare i arbetet anser jag att vissa lagändringar bör ske för att underlätta 

arbetet med verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut. Jag anser att det är positivt att 

regeringen har upptäckt problem med lagstiftningen och har förslag på förbättringar. Jag tror 

att många av deras förslag kommer att underlätta för Polismyndighetens arbete vid 

verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut. Men jag tror också att vissa problem 

kommer att kvarstå som identitetsproblem, sekretessproblem och skillnader i internationella 

regler. Slutligen anser jag, som också påpekas i den nya propositionen, att Polismyndighetens 

befogenheter gällande verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut är otydliga. Ärenden 

överlämnas ofta till Polismyndigheten för att dessa besitter polisiär kompetens det vill säga 
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kan använda sig av tvångsåtgärder när en utlänning inte samarbetar. Vilka tvångsåtgärder som 

kan användas i enskilda fall och vilket lagstöd som finns på området är dock inte tydligt. För 

att Polismyndighetens arbete med verkställighet skall fungera i praktiken och ingen människa 

blir föremål för bristande rättsäkerhet är det av vikt att reglerna nu förtydligas och att 

Polismyndigheten erhåller tydligare befogenheter vid verkställighet av avvisnings- och 

utvisningsbeslut. Det största problemet, som jag anser, uppstår för Polismyndigheten vid 

verkställighet av avvisnings- eller utvisningsbeslut är när personens identitet inte är fastställd. 

Som jag anfört tidigare är det Migrationsverket som utreder identitet när personen ansöker om 

asyl. Migrationsverkets egna föreskrifter anger att det räcker att utlänningen skall göra sin 

identitet sannolik vilket jag anser ställer till bekymmer för Polismyndigheten om myndigheten 

i ett senare skede får ärendet att hantera. 

 Sammanfattningsvis anser jag att Polismyndighetens lagliga befogenhet inte innehåller 

några större brister men är otydligt reglerad och det finns andra problem som jag har påvisat i 

kapitel sju som gör det svårt för Polismyndigheten att verkställa beslut om avvisning eller 

utvisning.  
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